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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣ10ΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΡΓΟ: ’Αποχέτευση Νεαπό λείος Λασι,θίου 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Δίκτυα όμβριων καί άκαθάρτων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

"Αρθ Ρθ_ Ιο ̂ ^Αντικείμενο

ν ’Αντικείμενο τής παρούσας Γενικής Συγγραφής 'Υποχρεώσεων(Γ.Σ.Υ.) είναι

ή διατύπωση ιών γενικών συμβατικών όρων,σύμφωνα μέ τούς όποιους καί σέ συνδυ- 

ούς όρους τών άλλων τευχών δημοπρατήσεως(πρόκειται νά κατασκευασθεϊ 
ιο ανω έργο.

Ι^0§22_2ο_1_1ΐ5Χύουσες_διατάξεΐ2_

Τό έργο θά έκτελεσθεΐ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ Π.Δ. 28/1980 

"περί έκτελέσεως έργων καί προμηθειών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως1.’

"Αρθρο_3ο_^_Συμ§ατικά_στοιχεΐα_

ν Τά συμβατικά στοιχεία τοΰ έργου καί ή σειρά ισχύος τουςάναφέρονται
^  ί

στήν Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τήν διακήρυξη τής Δημοπρασίας.

Ι^2 §2 2 _^2 _1 _^§^τ[]_τών_σϋνθηκών_ι<ατασι<ευής_τοϋ_έργου

Ή  συμμετοχή στή δημοπρασία άποτελεί τεκμήριο ότι οί διαγωνιζόμενοι 

έχουν έπισκεφθεί καί έλένξει τήν φύση καί τήν τοποθέτηση τοΰ έργου καί έχουν 

πλήρη γνώση τών τοπικών καί γενικών συνθηκών κατασκευής του καί κύρια σέ δτι 

άφορά τίς πηγές λήψεως ύλικών, θέσεις προσωρινής η όριστικής άποθέσεως τών 

προϊόντων έκσκαφών, τίς μεταφορές, τή διάθεση, τή διαχείριση καί τήν άποθή- 

κευση ύλικών, τήν δυνατότητα έξασφαλίσεως έργατοτεχνικοϋ προσωπικού, νερού, 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί όδών προσπελάσεως, τίς συνήθως έπικρατοΰσες μετεωρολο

γικές συνθήκες, τίς διάφορες διακυμάνσεις τής στάθμης τών νερών τών χειμάρρων, 

ποταμών καί υπογείου όρίζοντα, τή διαμόρφωση καί κατάσταση τοΰ έδάφους, τό 

είδος, τήν ποιότητα καί ποσότητα τών τυχόν έκμελταλλεύσιμων ύλικών που βρίσκονται 

στήν περιοχή, τό είδος καί τά μέσα πού θά άπαιτηθοϋν κατά τήν έναρξη καί έκτέ- 

λεση τών έργασιών καί όποιαδήποτε άλλα θέματα μπορούν νά έπηρεάσουν τίς έργασίες.

— ■ ’Επίσης ό άνάδοχος άποδέχεται δτι έχει μελετήσει καί άποδεχτεί τά

συμβατικά στοιχεία τής έργολαβίας καί τά έγκεκριμένα σχέδια τής μελέτης πού



του καί άναλαμβάνει νά έκτελέσει δλες τις υποχρεώσεις πού άπορρέουν άπό τούς 
πιό πάνω δρους καί συνθήκες.

Παράλειψη τού άναδόχου γιά ένημέρωσή του στά παραπάνω δέν τόν άπα- 
λάσσει άπό τήν ευθύνη γιά τόν πλήρη συμμόρφωσή του πρός τίς συμβατικές ύπο- 
χρεώσεις.

”Α9θρο_5ο_^_Πε9ΐεχόμενα_τών_τιμων_μονάδας_καί_δαπάνε2_πού_βα9ύνουν τόν άνάδοχο

Οί συμβατικές τιμές μονάδας τής προσφοράς τού άναδόχου άναφέρονται 

σέ έργασίες πλήρως περαιωμένες σύμφωνα μέ τούς δρους τής συμβάσεως. Οί τιμές 
αυτές προσαυξημένες μέ τό νόμιμο ποσοστό γενικών έξόδων καί έργολαβικοϋ όφέ- 

λους τού άναδόχου, περιλαμβάνουν δλες τίς άπαραίτητες έργασίες γιά τήν πλήρη 

καί έντεχνη κατασκευή των έργων καί καλύπτουν δλες τίς δαπάνες τού άναδόχου 

άμεσες ή έμμεσες. ’Εννοείται δτι στίς τιμές αυτές δέν περιέχεται ή άναθεώρηση 

των τιμών συμβατικής άξίας έκτελέσεως τού έργου πού προκύπτει μέ βάση τίς 
κείμενες διατάξεις.

Ι̂ 9§Ρ2_§21_θ2°522Π2ΥΟ_:_5ΰΰΠ̂ 9̂ 2ΰ_π̂ ετών

Ό  άνάδοχος υποχρεώνεται χωρίς ιδιαίτερη άποζημίωση μέ βάση τά έγκε- 
κριμένα άπό τήν 'Υπηρεσία σχέδια καί μελέτες, τίς έγγραφες όδηνίες τής Ύπηρε-

r

σίας καί τίς ίσχύουσες προδιαγραφές έκπονήσεως μελετών, νά προβεϊ στήν έφαρμογή 

έπί τού έδάφους τών μελετών, καί στόν έλεγχο καί λήΨη τών άπαιτουμένων συμπληρω

ματικών στοιχείων καθώς καί στήν σήμανση τής ζώνης καταλήΨεως τών έργων.

’Επίσης υποχρεώνεται νά έκπονήσει μετά άπό έγγραφη έντολή τής Υπηρε
σίας τίς άπαιτούμενες τυχόν μελέτες, συμπληρώσεις καί προσαρμογές τών στοιχείων.

Οί μελέτες θά υποβάλλονται σέ 7πλοϋν καί θά συντάσσονται βάσει τών 
πιό πάνω προδιαγραφών.

Ι̂ 2§22_Ζ2_ΐ_θ22̂ 222Ο_Ι̂ 2!50Υ
Ό  άνάδοχος πρέπει νά χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τά προδιαγραφόμενα 

γιά τήν κατασκευή τού έργου υλικά καί έτοιμα ή ήυυκατεργασμένα προϊόντα άπό 

τήν έγχώρια βιομηχανία. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση ύλικών προελέύσεως 

έξωτερικοϋ, έκτός άν άναφέρεται διαφορετικά στήν ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

"Α2§22_§2_1_Ιΐ:2^92γάδας_γέων Εργασιών

”Αν κατά τήν κατασκευή τού έργου παραστεϊ άνάγκη έκτελέσεως έργασιών 

πού δέν περιλαμβάνονται στό άντικείμενο τής συμβατικής κατ’άποκοπή τιμής, οί
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πού συντάσσεται άπό ιόν έπιβλέποντα μηχανικό σέ άντιπαράσταση μέ τόν Άνάδοχο 

σύμφωνα μέ τις διατάξεις του άρθρου 40 τοϋ Π.Δ. 28/1980’περί, έκτελέσεως δημο
τικών καί κοινοτικών έργων καί προμηθειών."

Έ φ ’δσον δέν είναι δυνατός ό καθορισμός σύμφωνα μέ τά παραπάνω νέων 

τιμών,γιά τόν λόγο δτι γιά τις νέες αυτές έργασιες δέν είναι δυνατή είτε ή 

τιμολόγηση είτε ή έπιμέτρηση, οί νέες τιμές καθορίζονται μέ βάση τά πραγματικά 
στοιχεία τής έκτελέσεως.

Δέν έπιτρέπεται ή χορήγηση προκαταβολής νιά έργα ή προμήθειες 

όποιουδήποτε ύψους προϋπολογισμού σύμφωνα μέ τό άρθρο 61 τού Π.Δ. 28/80. Γιά 
πληρωμη τής συμβατικής άξίας ειδών άπό τήν άλλοδαπή σέ διαταγή τοϋ Δήμου έπι- 
τρέπεται έφ’δσον αύτό προβλέπεται άπό τήν διακήρυξη γιά τή σύμβαση τό άνοιγμα 
άνεκκλήτου τραπεζικής ένεγγύου πιστώσεως.

"Α2θ22_Ι02_ί_^Ασφάλιση_πρ2σωπικοϋ

Ό  άνάδοχος είναι υποχρεωμένος νά άσφαλίζει τό προσωπικό σύμφωνα 

μέ τίς διατάξεις τού Ι.Κ.Α., άνεξάρτητα άν τό έργο έκτείνεται έντός ή έκτός 
τής άσφαλιστικής. περιοχής τοϋ Ι.Κ.Α.

'Υποχρεώνεται έπίσης νά άσφαλίζει κατά άτυχημάτων σέ άσφαλιστικές 

έταιρίες άναγνωρισμένες άπό τό κράτος τό έργατοτεχνικό καί λοιπό προσωπικό; 
έφ’δσον αυτό δέν υπάγεται στις διατάξεις τοϋ Ι.Κ.Α.

ΙΑΡ§ρο_1^ο_^_Τήρηση_νόμων^_^Αστυγομικών_καί_λοιπών_διατάξεωγ

Ό  έργολάβος είναι υποχρεωμένος νά έφαρμόζει πλήρως τίς διατάξεις 

τών Τεχνικών κανονισμών πού έγκρίνονται άπό τό κράτος καί άναφέρονται στις 

κατασκευές ικριωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, υδραυλικών καί μηχανολογικών 
έγκαταστάσεων, κτιρίων κ.λ.π., καθώς έπίσης καί τίς ’Αστυνομικές διατάξεις 
περί τάξεως καί άσφαλείας σέ περίπτωση άτυχημάτων. Φέρει δέ αύτός άκεραία 

τήν ευθύνη,νιά όποιοδήποτε άτύχημα ή βλάβη συμβεί στό προσωπικό του ή σέ 

τρίτους,λόγω ένεργειών πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν έκτέλεση τής έργολαβίας.

ΙΑρθρο_12ο_£_Εύθύνη_άναδόχου

Ό  άνάδοχος είναι ύπεύθυνος γιά τήν έφαρμογή τών μελετών καί ποιότητα 
καί άντοχή τών έργων καί δ έλεγχος πού θά άσκεϊται άπό τήν υπηρεσία δέν τόν 
άπαλάσσει άπό αύτή τήν ευθύνη.



Επίσης δ άνάδοχος είναι έξ’όλοκλήρου υπεύθυνος γιά τήν έκλονή των 
υλικών πού θά .χρησιμοποιηθούν καί τήν έκτέλεση κάθε έ'ργασίας*σύμφωνα μέ τούς 
όρους των συμβατικών τευχών καί τών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών.

Ι^2§Ρ2_!3ο_!_2ήμανση_κατά_τό_στάδιο_έκτελέ2εως_τών_έργασιών

Ό  άνάδοχος είναι υποχρεωμένος νάπροβαίνει στήν τοποθέτηση τών 

άναγκαίων,άνάλονα μέ τήν (ρύση τών έργων, σημάτων καί πινακίδων άσφαλείας μέ 
εύθύνη καί δαπάνες του.

Ό  άνάδοχος εύθύνεται ποινικά καί άστικά γιά κάθε άτύχημα πού θά 
όφείλεται στή μή λήψη άπαραίτητων μέτρων άσφαλείας.

3ρθρο_14ο_|_^Εγκαταστάσεις_^Επιχειρήσεων_καί_^0ργανισμών_Κοινής Ώφελείας

Ό  άνάδοχος πρέπει νά έχει ΰπόψη του ότι ένδέχεται στήν περιοχή 

τού έργου νά ύφίστανται έναέριες ή υπόγειες έγκαταστάσεις ’Οργανισμών Κοινής 

Ώφελείας ή Ν.Π.Δ.Δ. οί όποιες καί πρέπει νά μετατοπισθοϋν άπό τούς κυρίους 
τους. t

Μέ τίς έργασίες αύτές καμμιά οικονομική ή τεχνική άνάμειξη δέν 
θά έχει ό άνάδοχος (έκτός άν όρίζεται διαφορετικά στήν Ειδική Συνγραφή Υπο

χρεώσεων), υποχρεώνεται δμως νά διευκολύνει τήν έκτέλεση τών παραπάνω έρνασιών, 
χωρίς ιδιαίτερη άποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών.

Ι^2 §2 2 _1 5 2 _ί_^2 ^2 §θ_^Ψ^Υ_Γ_θ2 2 2 ίΐ)2 !;Υέ2 _έΥ]<αταστάσεις_-_Προστατευτικές κατασκευές

Ό  άνάδοχος είναι υποχρεωμένος νά φυλάσσει μέ δαπάνες του τά μηχανή

ματα καί υλικά πού έχουν άνάγκη έξασφαλέσεως άπό τίς καιρικές συνθήκες, κακώ
σεις, κλοπή κ.λ.π.

"Ολες οί άπαιτούμενες προσωρινές έγκαταστάσεις(ύπόστεγα άποθηκεύσεως, 
θάλαμοι διαμονής, έργαστήρια,γραφεία κ.λ,π.) γιά τήν έκτέλεση τών έργασιών 

τής έργολαβίας θά άνεγερθοϋν μέ μέριμνα, δαπάνες καί εύθύνη του άναδόχου, σέ 

θέσεις πού έπιτρέπονται άπό τήν Υπηρεσία καί τίς λοιπές άρμόδιες άρχές.

’Επίσης δ άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά κατασκευάσει, συντηρήσει 

καί μετά τό τέλος τών έργασιών καθαιρέσει καί άπομακρύνει, χωρίς ιδιαίτερη 

άποζημίωση^τά έπιβαλλόμενα άπό τίς ίσχύουσες διατάξεις προστατευτικά μέτρα.



Σέ δσες περιπτώσεις άπαιτείται άντιστήριξη Π προστασία γειτονικής 
κατασκευής, ό άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά προβεί στή λήψη κάθε άπαραίτητου 
μέτρου γιά τήν άποφυγή προκλήσεως ζημιών πρός τρίτους ή καί πρός τό έργο.

Στήν περίπτωση αυτή θά δικαιούται άποζημίωση μέ βάση τίς τιμές τοΰ 
συμβατικού τιμολογίου ή άν αυτές δέν ύπάρχουν μέ βάση τιμές μονάδας νέων 
έργασιών.

Ι^Ρ§22_1§2_1_]52§92!;?ΰ^9_έργοΐα§ίων_κατασκευων_ι<αί_έγκαταστάσεων

Ό  άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά άφαιρέσει καί νά άπομακρύνει μέ 
δαπάνες του, άπό τήν περιοχή τοΰ έργου, πρίν άπό τήν παράδοση γιά χρήση κάθε 

τμήματος καί μετά τήν περαίωση δλου τοΰ έργου, κάθε προσωρινή ή προστατευτική 

έγκατάσταση, τά άπορρίματα, τά έργαλεία καί μηχανήματα καί τά πλεονάζοντα 

υλικά καί νά καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο πού θά'υποδειχθεί άπό τήν Υπηρε

σία σάν άχρηστο καί τέλος νά παραδώσει τίς κατασκευές καί τούς γύρω χώρους 
καθαρούς.

"Α2 §2 2 _17ο_^_^Απαλλοτριώσεις

Ό  κύριος τοΰ έργου άναλαμβάνει τήν ύποχρέωση νά ένεργήσει δλες τίς 
άπαιτούμενες διατυπώσεις γιά τήν άπαλλοτρίωση κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών 
γηπέδων, κατοικιών κ.λ.π. άπαραίτητων γιά τήν έκτέλεση τών έργων καί ύπέχει 

δλες τίς ύλικές ' καί δικαστικές εύθύνες γιά τήν διαδικασία τών άπαλλοτριώσεων 
αύτών.

"Αν οί πιό πάνω άπαλλοτριώσεις δέν έχουν συντελεσθεί πρίν άπό τήν 

έναρξη τών έργασιών,ό άνάδοχος θά είναι ύποχρεωμένος έφ’δσον διαταχθεί νά 

συντάξει καί νά ύποβάλλει σέ 12πλοϋν άντίτυπα κτηματολογικοϋ διαγράμματος 

1:1000 μέ κτηματολογικό πίνακα τών καταλαμβανομένων προσωρινά ή όριστικά ίδιο- 

κτησιών^στόν όποιο νά άναγράφονται δλα τά άπαιτούμενα γιά τήν άπαλλοτρίωση 
στοιχεία, δηλαδή:

α) ’Αριθμός ένδέίξεως κτήματος

β) ’Ονοματεπώνυμο καί πατρώνυμο ιδιοκτήτη

γ) Δήμος ή κοινότητα στήν όποια ύπάγεται ή ιδιοκτησία καί διεύθυνση 

τοΰ ιδιοκτήτη.

δ) Έμβαδό έπιφανείας γιά προσωρινή κατάληψη
ε) Διάρκεια προσωρινής καταλήψεως

στ)Έμβαδό έπιφανείας γιά όριστική άπαλλοτρίωση η δουλεία διαβάσεως
ζ) Είδος κτήματος μέ περιγραφή τών έπικειμένων οικιών, φρεατίων, 

καλλιεργειών, άριθμοΰ καί είδους καταστρεφομένων δένδρων κλπ καί



Τά πιό πάνω διανράμιαια καί κτηματολογικοί πίνακες πρέπει νά συντάσ- 
σανται χωριστά γιά κάθε περιφέρεια πρωτσδικείου καί σέ ιδιαίτερα πίνακα νά 
σημειώνονται τά Ειρηνοδικεία καί οί Οικονομικές ’Εφορίες, στά όποια ύπάγονται 

τά κτήματα.

Ό  κύριος τοΰ έργου θά υποχρεώνεται μέσα σέ 12 μήνες άπό τήν ΰποβολή 

σ ’αΰτόν των.κτηματολογικών διαγραμμάτων καί πινάκων ή άπό τήν έγκατάσταση 
τοΰ άναδόχου,έφ’δσον ύπάρχουν τέτοια διαγράμματα, νά παραδώσει στόν άνάδοχα 

τά άπαραίτητα γιά τήν έκτέλεση των έργων γήπεδα έλεύθερα άπό κάθε δέσμευση.

Ό  άνάδοχος θά είναι ύποχρεωμένος νά έκτελέσει δλες τίς έργασίες 

που περιγράφτηκαν παραπάνω,άν διαταχθεΐ,καί θά δικαιούται τήν άποζημίωση πού 

προβλέπεται μέ βάση τίς διατάξεις περί άμοιβών μηχανικών. Στήν περίπτωση 
πού προϋπάρχει κτηματολόγιο τής περιοχής καί ό άνάδοχος διαταχθεΐ νά έκτε- 

λέσει έπαλήθευση ή συμπλήρωσή του καί στή συνέχεια νά έκπονήσει τά άπαιτούμενα 

διαγράμματα ή πίνακες ή έν λόγω άποζημίωση θά καθορίζεται άναλογικά^μέ βάση 

τίς διατάξεις πού προαναφέρθηκαν.
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Σητεία,’Ιανουάριος 1983

Ό  μελετητής

Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΚΟΣΤΗ 

ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 13

21ο Γενικά έξοδα - ’Όφελος εργολάβου 14

22ο Ειδικές δαπάνες πού βαρύνουν τόν άνάδοχο 15

23ο Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί 16
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ’Αποχέτευση Νεαπόλεως

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Δίκτυο όμβρίων καί
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ άκαθάρτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

"Αρθρο 1ο: ’Αντικείμενο της ΕΣΥ.

’Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής 'Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι 
ή διατύπωση των ειδικών δρων, σύμφωνα μέ τούς όποιους καί σέ συνδυασμό μέ 

τούς ύπόλοιπους δρους τής Συμβάσεως καί μέ τά σχέδια καί διαγράμματα της 

έγκεκριμένης μελέτης, πρόκειται νά κατασκευαστεί τό έργο πού άναφέρεται στό 

άρθρο 2 της παρούσας καί πρόκειται νά συσταθεί ή σχετική ’Εργολαβία.

"Αρθρο 2ο: ’Αντικείμενο τής ’Εργολαβίας,

’Αντικείμενο της εργολαβίας πού θά συσταθεί είναι ή κατασκευή των έρ

γων Α' σταδίου των δικτύων όμβρίων καί άκαθάρτων, δπως καθορίζονται στήν 
έγκεκριμένη μελέτη.

Πιό συγκεκριμένα πρόκειται γιά τά άκόλουθα έργα:

Δίκτυο όμβριων. 1
I

Ί. Άντιπλημμυρική τάφρος έπενδεδυμένη μέ σκυρόδεμα.

2. Κατασκευή των συλλεκτήρων όμβρίων 1Μ, 1Ξ καί 2Ξ.

3. Διαρρυθμίσεις σέ ύφιστάμενα τμήματα, έπεκτάσεις καί τμηματικές άντικατα- 

στώσεις των συλλεκτήρων Μ, 2Μ 3Μ, 2ΜΑ καί 2ΜΒ.

4. Κατασκευή δευτερευόντων άγωγών όμβρίων μήκους 2715 μ.

Δίκτυο ’Ακαθάρτων,

5. Κατασκευή τοϋ έξωτερικοϋ άγωγοΰ άκαθάρτων(ΕΑ).

6. Κατασκευή των συλλεκτήρων άκαθάρτων 1Σ καί 2Σ.
7. Κατασκευή του άντλιοστασίου άκαθάρτων καί τού καταθλιπτικοΰ άγωγοΰ.

8. Κατασκευή δευτερευόντων καί τριτευόντων άγωγών άκαθάρτων συνολικού 
μήκους 12.350 μ.

Στό άντικείμενο τής έργολαβίας συμπεριλαμβάνονται άκόμα ή άποξήλω- 

ση ή έμφραξη ύφισταμένων ύπονόμων καί ή άντικατάσταση των ιδιωτικών συν

δέσεων μέ νέες(πρός τούς νέους άγωγούς άκαθάρτων.



- 2 -

“Αρθρο 3ο: Ίσχύουσες διατάξεις.

Γιά τήν έργολαβία θά ισχύουν οί διατάξεις ιοϋ ΠΔ 28/80 "Περί έκτελέ- 

σεως έργων καί προμηθειών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως" καί οί συνα

φείς διατάξεις τοΰ Ν. 1065/80 "περί κυρώσεως Κοινοτικού καί Δημοτικού Κώ- 

δικος".

"Αρθρο 4ο: Ίσχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Στήν παρούσα έργολαβία ισχύουν έγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης. ’Επίσης ίσχύουν δλοι οί κανονισμοί, έγκύκλιοι καί προδιαγρα
φές τού 'Ελληνικού Δημοσίου πού άφορούν τό άντικείμενο τής έργολαβίας.

"Αρθρο 5ο: Συμβατικά στοιχεία τής έργολαβίας,

Τά συμβατικά στοιχεία τής έγολαβίας μέ τή σειρά ισχύος τους άναφέ- 

ρονται στό άρθρο 5 τής διακηρύξεως τής δημοπρασίας.

"Αρθρο 6ο: 'Υπογραφή ’Εργολαβικής Συμβάσεως.

Ή  άπόφαση έγκρίσεως τής δημοπρασίας κοινοποιείται στόν άνάδοχο, 

ό όποιος καλείται νά παρουσιαστεί σέ όρισμένο τόπο καί χρόνο μέσα σέ προ
θεσμία δχι μικρότερη τών 3(τριών) καί ούτε μεγαλύτερη τών 10 (δέκα) ήμερων, 

γιά τήν ύπογραφή τής ’Εργολαβικής Συμβάσεως. Ό  άνάδοχος πρέπει νά παρου

σιαστεί ό ίδιος ή νά άντιπροσωπευτεί άπό άντιπρόσωπο του όριζόμενο μέ ει

δικό πληρεξούσιο, προσκομίζοντας συγχρόνως καί τήν άπαιτούμενη έγγύηση καλής 

έκτελέσεως τού έργου, πού δρίζεται σέ ποσοστό πέντε έπί τοίς έκατό (5%) 

τοΰ προϋπολογισμού τοΰ έργου κατά τήν προσφορά του.

"Αν ό άνάδοχος δέν έμφανισθεΐ σύμφωνα μέ τά παραπάνω, κηρύσσεται έκτ·: 

πτωτος μέ άπόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου κατά τό άρθρο 23 τοΰ Γι.Δ. 28/ 

1980.

Ή  έγγύηση του έκπίπτει σέ όφελος τού έργοδότη Δήμου σάν ποινή τοΰ 

άναδόχου καί έπαναλαμβάνεται ό διαγωνισμός. Μέ μή έμφάνιση τοΰ άναδόχου 

ίσοδυναμεΐ καί ή μή έμπρόθεσμη προσκόμιση, τής άπαιτουμένης γιά τήν υπο

γραφή τής συμβάσεως έγγυήσεως.

Σέ περίπτωση θανάτου τοΰ άναδόχου, ή σέ περίπτωση πού ό άνάδοχος βρε
θεί ύπό δικαστική άπαγόρεύση, πρίν άπό τήν υπογραφή τής συμβάσεως^ δημο

πρασία έπαναλαμβάνεται.



- 3 -

Ή  σύμβαση γίνεται γιά τό πραγματικό ποσό τής άξίας τοΰ έργου πού 

προκύπτει άπό τήν προσφορά πού δόθηκε στή δημοπρασία. Στή σύμβαση άναφέ- 

ρονται καί προσαρτώνται σάν άναπόσπαστα,δλα τά συμβατικά στοιχεία τής έργο- 

λαβίας,δπως άναγράφονται στό άρθρο 5 τής Διακηρύξεως Δημοπρασίας.

’Επίσης στή σύμβαση άναφέρονται ή ήμερομηνία διενέργειας τής δημο

πρασίας, δ άριθμός καί ή ήμερομηνία τής άποφάσεως τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου 

ή τής Δημαρχικής έπιτροπής γιά τήν κατακΰρωση τοΰ άποτελέσματος τής Δημο

πρασίας, ό συμβατικό χρόνος έκτελέσεως καί ό άριθμός, ή ήμερομηνία καί ό 
έκδότης τής έγγυητικής έπιστολής.

Ή  προσφορά πρός τόνέργοδότη δεσμεύει τόν διαγωνιζόμενο γιά χρονικό 

διάστημα 60 ήμερων, άπό τήν ήμερομηνία τελέσεως τής δημοπρασίας.

Στό διάστημα αυτό πρέπει νά τοΰ κοινοποιηθεί ή έγκριση τοΰ ’Εργοδότη 
καί ή πρόσκληση γιά τήν ύπογραφή τής ’Εργολαβικής Συμβάσεως.

"Αν ό έργοδότης δέν καλέσει τόν άνάδοχο γιά τήν σύνταξη καί τήν ύπο- 
γραφή τής’Εργολαβικής Συμβάσεως μέσα στό παραπάνω χρονικό διάστημα, ό άνά- 
δοχος θεωρείται άπαλλαγμένος άπό κάθε υποχρέωση. Στή περίπτωση αυτή έπισ- 
τρέφεται στόν άνάδοχο ή έγγύηση συμμετοχής του.

"Αρθρο 7ο: Έγκατάσΐαση τόΰ άναδόχου.

Ή  έπιβλέπουσα υπηρεσία είναι ύποχρεωμένη νά καλέσει έγγράφως τόν 

άνάδοχο νά παρουσιαστεί γιά έγκατάσταση μετά τό δεκαήμερο άπό τήν υπογραφή 

τής συμβάσεως καί μέσα σέ προθεσμία δχι μικρότερη των 5 καί οϋτε μεγαλύτερη 
των 10 ήμερων.

Τά ύπόλοιπα στοιχεία πού άφοροΰν τήν έγκατάσταση τοΰ άναδόχου στό 

έργο διέπονται άπό τις διατάξεις τοΰ άρθρου 28 καί τοΰ Π.Δ. 28/1980 "περί 

έκτελέσεως έργων καί προμηθειών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως".

"Αρθρο 8ο: Ειδικές δυσχέρειες τοΰ έργου καί δροι άντιμετωπίσεώς τους.

Ή  συμμετοχή στόν μειοδοτικό διαγωνισμό καί μόνο όποτελεί τεκμήριο 

άτι ό έργολάβος έλαβε ύπόψη κατά τή διάταξη τής προσφοράς τις γενικές καί 
τοπικές συνθήκες τοΰ έργου. Ειδικότερα είναι αύτονόητο άτι έλαβε ύπόψη 

τής δυσχέρειες,οί όποιες θά προκόψουν κατά τήν κατασκευή τοΰ έργου/λόγω 

των ύφισταμένων σέ λειτουργία άγωγών άποχετεύσεως πού θά άντικατασταθοΰν 

ή θά έμφραχτοΰν.
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Γιά τήν άντιμέτωπιση ίων δυσχερείων αυτών προβλέπονται άπό τή μελέτη 
τά άκόλουθα:

1) Γιά τήν περίπτωση κατασκευής άγωγών άκαθάρτων σέ δρόμους με ύψιστάμενα
καί καταργούμενο άγωγό άποχετεύσεως.

α) Στή μελέτη έχει προβλεψτεί είδικό κονδύλιο νιά έρευνητικές τομές.

Οί έρευνητικές τομές θά γίνονται σέ κατάλληλα σημεία, έγκρινόμενα 

άπό τόν έπιβλέποντα, πρίν άπό τήν έναρξη των έκσκαφών τάφρων σωλη
νώσεων γιά κάθε τμήμα τοΰ άγωγοϋ. Μέ τίς τομές αυτές θά έξακρι- 
βωθεΐ ή θέση των άλλων δικτύων καί θά καθοριστεί ή άκριβής χάραξη 
των άγωγών πού θά κατασκευαστούν.

β) "Οπου έπιτρέπεται άπό τό πλάτος τοΰ δρόμου καί τά άλλα υφιστάμενα 
δίκτυα, θά άκολουθεϊται χάραξη παράλληλη μέ τόν υφιστάμενο άγωγό. 

Κατ'άρχήν θά διατηρείται προσωρινά ό ύφιστάμενος άγωγός μέ τίς ι

διωτικές τους συνδέσεις. Μετά τήν άποπεράτωση τοΰ τμήματος μεταξύ 

δύο φρεατίων θά κατασκευάζονται νέες ίδιωτικές συνδέσεις καθώς καί 
προσωρινές συνδέσεις μέ τούς άνάντη υφιστάμενους άγωγούς. Στή συ
νέχεια θά φράσσεται σέ κατάλληλες θέσεις ό ύφιστάμενος/καταργούμενος 

άγωγός. Γιά δλες τίς παραπάνω πρόσθετες έργασίες (έμφράξεις, προ

σωρινές συνδέσεις, νέες ίδιωτικές συνδέσεις) ό έργολάβος θά πληρώνε

ται χωριστά, μέ βάση τίς άντίστοιχες τιμές τοΰ τιμολογίου. "Αν στή 

πορεία κατασκευής τοΰ νέου άγωγοϋ καταστραφεί δ παλιός ή οί ίδιωτικές 

συνδέσεις του, δ έργολάβος είναι ύποχρεωμένος νά κάνει προσωρινή 

άποκατάσταση των ζημιών,χωρίς ιδιαίτερη άποζημίωση.

γ) "Οπου τό πλάτος τού δρόμου είναι μικρό καί δέν μπορεί νά έφαρμοστεϊ 

ή λύση τής προηγούμενης παραγράφου,ό νέος άγωγός θά χαράσσεται στή 

θέση τοΰ παλιού. ’Επειδή στήν περίπτωση αΰτή.ό υφιστάμενος άγωγός 

θά άποξηλώνεται,πρίν άπό τήν κατασκευή τοΰ νέοσ άγωγοϋ άκαθάρτων, 

θά είναι δυνατό νά διακόπτεται ή ϋδρευση των οίκιών πού συνδέονται 

μέ τόν ύπόψη άγωγό καί τά άνάντη τμήματα του, ώστε νά γίνει κατά 
τό δυνατό μικρότερη ή διαχέρεια στήν κατασκευή. Γιά τήν διακοπή τής 
ύδροδοτήσεως ό έργολάβος πρέπει νά ειδοποιεί τό Δήμο δύο τουλάχιστον 

μέρες πρίν. Κάθε διακοπή δέν πρέπει νά ύπερβαίνει τίς δύο ήμέρες 

καί άθροιστικά,γιά μιά περιοχή,οί διακοπές δέν μπορεί νά υπερβαίνουν 
τίς 10 ήμέρες. Καί στήν περίπτωση αυτή, μετά τήν τοποθέτηση των 

σωλήνων θά κατασκευάζονται νέες ίδιωτικές συνδέσεις καί στό τέλος 

θά γίνονωιτροσωρινές συνδέσεις μέ τούς άνάντη υφιστάμενους άγωγούς.
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δ) Δεδομένου δτι οί νέοι άγωγοί άκαθάρτων θά τοποθετηθούν βαθύτερα άπό 
τούς παλιούς, ή κατασκευή θά πρέπει νά προχωρεί άπό τά κατάντη πρός 
τά άνάντη.

2) Γιά τήν περίπτωση κατασκευής άγωγών άκαθάρτων σέ δρόμους μέ ύψιστάμενο 
καί έντασσόμενο άγωγό όμβριων μενάλης δίστομης.

α) Στίς περιπτώσεις δπου τό πλ< του δρόμου τό έπιτρέπει, στή μελέτα 

έχει προβλεφτεΐ δίδυμος άγωγός άκαθάρτων, δηλαδή άπό ένας άγωγός 

άκαθάρτων στήν κάθε πλευρά τού άγωγοϋ όμβρίων. Στην περίπτωση αύτή 
θά άκολουθεΐται ή παρακάτω μεθόδευση. Κατ’άρχήν θά διατηρούνται προ

σωρινά οί ιδιωτικές συνδέσεις μέ τόν ύψιστάμενο άγωγό. θά κατασκευά" 

ζονται νέοι άγωγοί χωρίς νά θιχτεί ό ύψιστάμενος. Μετά τήν άποπερά- 
τωση κάθε τμήματος μεταξύ δύο φρεατίων θά κατασκευάζονται νέες ιδιω

τικές συνδέσεις, στή θέση των παλιών, άλλά ό ύψιστάμενος άγωγός θά 
έξακολουθεΐ νά λειτουργεί καί σάν άγωγός άκαθάρτων, έπειδή θά έκ- 
βάλλουν σέ αύτόν οί άνάντη ιδιωτικοί άγωγοί. Μετά τήν άποπεράτωση 

δλων των τμημάτων,ό ύψιστάμενος άγωγός θά λειτουργεί πλέον μόνο σάν 
άγωγός όμβριων. "Αν στήν πορεία κατασκευής των νέων άγωγών ύποστεϊ 
ζημία ό υφιστάμενος, δ έργολάβος θά είναι ύποχρεωμένος νά κάνει μό
νιμη άποκατάσταση τής ζημιάς. Σέ περίπτωση πού μετά τήν έκσκαφή 

άποδειχθεΐ δτι ό υφιστάμενος άγωγός είναι έτοιμόρροπος ή ή διατομή 

του έχει μέιωθεί σημαντικά άπό άποθέσεις φερτών, μετά άπό ύπόδειξη 

τού έπιβλέποντα, ό έργολάβος θά είναι ύποχρεωμένος νά άντικαθιστά 

τήν ύπάρχουσα διατομή μέ νέα Ιδιων διαστάσεων. Γιά τήν έργασία αύτή 
ό έργολάβος θά πληρώνεται χωριστά.

β) Σέ περιπτώσεις πού είναι άδύνατη ή κατασκευή δίδυμου άγωγοϋ, έχει προ- 

βλεφτεί στή μελέτη άντικατάσταση τοΰ ύφιστάμενου άγωγοΰ, μέ νέο ίσης 

ή μικρότερης διατομής. Στήν περίπτωση αύτή θά άκολουθεΐται ή πορεία 
τής παραγράφου 1γ τοΰ παρόντος άρθρου.

3) Γιά τήν κατασκευή των νέων άγωγών όμβρίων.

α) Σέ δρόμους χωρίς ύψιστάμενο άγωγό άποχετευσεως οί άγωγοί όμβρίων 

καί άκαθάρτων θά κατασκευάζονται ταυτόχρονα. Στήν περίπτωση αύτή 

δέν άνακύπτουν ίδιαίτερα προβλήματα.

β) Σέ δρόμους μέ ύφιστάμενο/καταργούμενο άγωνό άποχετεύσεωςιό άγωγός 

όμβρίων θά κατασκευάζεται άφοΰ όλοκληρωθεΐ ή κατασκευή τοΰ άγωγοΰ 

άκαθάρτων καί ή σύνδεση του μέ τίς ιδιωτικές άποχετεύσεις (βλέπε 

παράγραφο 1β στό παρόν άρθρο). Στήν περίπτωση αύτή ό άγωγός όμβρίων
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βέβαιαδέν θά έμφράζεται, άλλά θά άποξηλώνεται.

"Αρθρο 9ο: Πρόγραμμα κατασκευής.

Μέσα σέ είκοσι (20) μέρες μειά τήν έγκατάσταση του στό έργο ό άνα- 
δοχος είναι ύποχρεωμένος νά συντάξει καί νά υποβάλλει γιά έγκριση στόν έ- 

πιβλέποντα Μηχανικό πρόγραμμα κατασκευής τοΰ έργου, στό όποιο θά άναφέρε- 
ται ή σειρά έκτελέσεως των έργασιών, ό χρόνος ένάρξεως καί λήξεως κάθε έ- 
πί μέρους έργου καθώς καί τά ποσοστά έκτελέσεως κάθε μήνα. Επίσης θά 

πρέπει νά άναφέρονται οί άπαιτούμενες διακοπές ύδροδοτήσεως, πού κάθε φο
ρά δέν πρέπει νά ύπερβαίνουν τίς δύο ήμέρες καί άθροιστικά τίς δέκα μέρες 
γιά κάθε περιοχή.

Γιά τήν σύνταξη τοΰ προγράμμαατος πρέπει νά ληφθοΰν σοβαρά ύπόψη 
οί δυσχέρειες καί οί δροι πού άναφέρονται στό προηγούμενο άρθρο. ’Επίσης 

πρέπει νά ληφθεΐ ύπόψη τό ένδεικτικό πρόγραμμα κατασκευής τής μελέτης συμ
βουλευτικά καί όχι περιοριστικά (βλέπε κεφάλαιο 8 Τεχνικής Έκθέσεως). 

tέλος γιά τή σύνταξη τοΰ προγράμματος ό άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά συμ
βουλευτεί τίς τεχνικές ύπηρεσίες τού Δήμου ώς πρός τόν καθορισμό προτεραι
ότητας των διαφόρων έργων.

Τό πρόγραμμα κατασκευής μετά τήν έγκριση του άποτελεϊ συμβατικό 
στοιχείο,πού πρέπει νά τηρήσει αυστηρά ό άνάδοχος, έκτός άν υπάρξουν λόγοι, 

όχι άπό ύπαιτιότητα τοΰ άναδόχου, πού νά έπιβάλλουν μεταβολή τοΰ προγράμ

ματος. Σέ τέτοια περίπτωση ή άπαιτούμενη μεταβολή θά ύποβάλλεται γιά τήν 
έγκριση στόν έπιβλέποντα.

Τέλος κατά τή φάση τής κατασκευής τό πρόγραμμα θά ένημερώνεται μέ τόν 
προγραμματισμό των έπί μέρους έργασιών καί τόν άκριβή καθορισμό ήμερομηνιών 

έκτελέσεως έργασιών πού προϋποθέτουν διακοπή ύδρεύσεως, ώστε νά μπορεί νά 
ένημερώνεται σχετικά δ Δήμος τουλάχιστον 2 μέρες πριν άπό κάθε διακοπή.

"Αρθρο 10: Τροποποιήσεις στή μελέτη.

Κατά τήν έφαρμογή τής μελέτης είναι δυνατό νά άπαιτηθοΰν τροποποιήσεις 

σέ έπί μέρους έργα τής μελέτης, κυρίως λόγω των δυσχερείων πού άπορρέουν 
άπό τά ύφιστάμενα δίκτυα. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ό άνάδοχος θά είναι ύπό- 

χρεωμένος νά κάνει τήν άπαραίτητη τροποποίηση ή προσαρμογή τής μελέτης χω

ρίς ιδιαίτερη άποζημίωση,μετά άπό έντολή τής έπιβλέπουσας ύπηρεσίας. Άνα- 

φέρονται ένδεικτικά καί όχι άποκλειστικά οί άκόλουθες περιπτώσεις,πού ύπάρ-
Χ & (got τήθρί τρηττηττ<>έ^ ί ^
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1. "Ενταξη ύφισταμένων άγωγών στό δίκτυο όμβριων.

Τέτοια ένταξη θά μπορεί νά γίνει έστω καί άν δέν προβλέπεται στίι θέση 

αύτη άγωγός όμβριων, άν μετά άπό διάνοιξη έρευνητικών τομών άποδειχτεΐ δτι 
υπάρχουν οί άκόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ό  δρόμος έχει έπαρκές πλάτος,ώστε νά μπορεί νά κατασκευαστεί 
καί άγωγός άκαθάρτων

β) Καλή κατάσταση άγωγοϋ (άπό σκυρόδεμα ή PVC ) 

γ) Εύθύγραμμη χάραξη 

δ) Βάθος τουλάχιστον 1,0 μ. 

ε) Διατομή τουλάχιστον Φ 40 έκ. 

στ) Περιορισμένες μεταβολές στή μελέτη.

2. "Ενταξη υφισταμένου άγωγοΰ στό δίκτυο άκαθάρτων.

Τέτοια ένταξη μπορεί νά γίνει άν μετά άπό διάνοιξη έρευνητικών τομών 

διαπιστωθεί δτι υπάρχουν οί άκόλουθες προϋποθέσεις:

α) Καλή κατάσταση άγωγοϋ (άπό PVC ή άργυλοπυριτικός ή άμιαντοσιμε- 
ντοσωλήνας) 

β) Εύθύγραμμη χάραξη 

γ) Βάθος τουλάχιστον 1,8 μ. 

δ) Διατομή τουλάχιστον Φ 20 έκ. 

ε) Περιορισμένες άλλαγές τής μελέτης.

3) Κατάργηση-άποξήλωση άγωγοΰ πού προβλέπεται νά ένταχθεΐ.

Αύτό μπορεί νά γίνει άν συντρέχει μία τουλάχιστον άπό τίς άκόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Ό  άγωγός είναι έτοιμόρροπος.
β) Ή  διατομή του έχει προσχωθεί σημαντικά άπό φερτά καί δ 

καθαρισμός του δέν είναι τεχνικά έφικτός. 

γ) Μικρό πλάτος δρόμου καί δυσχέρειες πού καθιστούν άδύνατη τήν 
κατασκευή νέων έργων άκαθάρτων.

Στήν περίπτωση αυτή ό άγωγός θά άνακατασκευαστεΐ όπωσδήποτε. "Αν ή 

άποξήλωση ύπαγορευτεϊ άπό τήν προϋπόθεση γ, τότε ό νέος άγωγός στή θέση 
τοϋ παλιού μπορεί νά κατασκευαστεί:

- Είτε μέ μικρότερη διατομή έφόσον άποδειχτεΐ άπό τή μελέτη δτι είναι έ- 
παρκής (βλέπε περίπτωση άγωγοϋ 2ΜΑ).
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- Είτε μέ τήν ίδια διατομή καί μέ διάταξη των άγωγών άκαθάρτων κάτω άπό 
τόν άγωγό όμβριων (βλέπε περίπτωση άγωγοϋ 3Μ).

"Αρθρο 11ο: Διευκρινίσεις γιά τόν τρόπο πληρωμής.

1. Στό τιμολόγιο έχουν προβλεφτεΐ δύο κατηγορίες εκσκαφών τάφρων τοποθετή- 
σεως σωλήνων άποχετεύσεως. Ή  πρώτη κατηγορία άναφέρεται σέ δρόμους χωρίς 

άλλα παράλληλα δίκτυα καί ή δεύτερη σέ δρόμους μέ παράλληλα δίκτυα, όπου 

στήν τιμή περιλαμβάνεται καί ή άνίχνευση καί προστασία των παραλλήλων δι
κτύων. 'Ο καθορισμός τής περιπτώσεως στήν όποια άνήκει τό κάθε τμήμα άγω

γοϋ, θά γίνεται κατά τή σύνταξη τοϋ πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού έκσκαφών. 
Διευκρινίζεται πάντως τά άκόλουθα:

α) Εφόσον υπάρχει στό δρόμο άγωγόςάποχετεύσεως είτε διατηρούμενος είτε 

καταργούμενος,θά θεωρείται ότι ή έκσκαφή θά πληρώνεται μέ τή δεύτερη 
κατηγορία τιμών. Αυτό ισχύει, όχι μόνο γιά έκσκαφές άγωγών άκαθάρτων 
άλλά καί άγωγών όμβρίων.

β) ’Εφόσον στό δρόμο ύπάρχει ένα μόνο δίκτυο (ύδρεύσεως) καί ό δρόμος έχει 

έπαρκές πλάτος^ώστε ή χάραξη τοΰ άγωγοϋ άκαθάρτων νά μή έπηρεάζεται 

καθόλου, ή έκσκαφή θά πληρώνεται μέ τήν πρώτη κατηγορία τιμών.

γ) Οί έρευνητικές τομές πληρώνονται πάντα μέ τή δεύτερη κατηγορία τιμών.

2. Οί προσωρινές συνδέσεις πληρώνονται πάντα, έκτός άν πρόκειται γιά έπα- 

νόρθωση βλάβης(πού προκάλεσε ό έργολάβος μέ ύπαιτιότητα του.

3. ’Επειδή ύπάρχουν παλιές φθαρμένες παροχές ύδρεύσεως πού χρειάζονται άντι- 

κατάσταση, έχει προβλεφθεΐ στό τιμολόγιο ειδική τιμή γιά τό σκοπό αυτό.

Γιά νά πληρωθεί δ έργολάβος μία άντικατάσταση ιδιωτικής παροχετεύσεως ύδρεύ
σεως, θά πρέπει νά ύπάρχει έντολή τοϋ έπιβλέποντα γιά τήν άντικατάσταση της. 

Σέ περίπτωση καταστροφής ή φθοράς ιδιωτικών παροχετεύσεων μέ ύηαιτιότητα τοϋ 

έργολάβου, αυτός θά είναι ύποχρεωμένος νά έπανορθώσει τή βλάβη ΧώΡίς άποζη- 

μίωση.

"Αρθρο 12ο: θέσεις λήψεως ύλικών.

Οί θέσεις λήψεως τών διαφόρων ύλικών, όπως άμμου, σκύρων κ.λ.π. θά 

καθορισθοϋν άπό τόν έπιβλέποντα. Σέ περίπτωση άλλαγής τών ένδεικτικών άπο- 
στάσεων^ού έχουν ληΦθεΐ κατά τήν ’Ανάλυση Τιμών, ό έργολάβος δέν θά έχει 
τό δικαίωμα άλλαγής τών άντίστοιχων τιμών τοϋ τιμολογίου.
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"Αρθρο 13ο: Χάραξη - Στοιχεία υψομετρικά καί όριζοντιογραφικά

Ό  έργολάβος είναι ύποχρεωμένος νά έκτελέσει δλες τίς τοπογραφικές 
έργασίες πού άπαιτοΰνται,γιά τήν άκριβή τοποθέτησα των άγωγών μέ ευθύνη 
καί δαπάνες του. Οί έργασίες αύτές θά έκτελοΰνται ύποχρεωτικά άπό διπλω

ματούχο μηχανικό καί θά γίνονται τμηματικά,άνάλογα μέ τήν πορεία των έργα- 
σιών.

Τυχόν τροποποίηση χής χαράξεως, μπορεί νά άποφασιστεϊ άπό τόν έπιβλέ- 
ποντα μηχανικό. Σχήν περίπτωση αύτή,δ έργολάβος είναι ύποχρεωμένος νά κάνει 
τόν κατάλληλη προσαρμογή της μελέτης.

"Αν δέν υπάρχουν πυκνές υψομετρικές αφετηρίες σχήν περιοχή των έργων, 

ό έργολάβος όφειλει νά χίς πυκνώσει άκολουθώντας τίς προδιαγραφές τού Π.Δ. 
696/74.

Σέ περίπτωση πού θά παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των χοπογραφικών 

διαγραμμάτων τής μελέτης καί των πραγματικών στοιχείων τού έδάφους,δ έργο
λάβος πρέπει νά προσαρμόζει κατάλληλα τή χάραξη,σέ συννενόηση μέ τόν έπι- 

βλέποντα, παίρνοντας ύπόψη κύρια τούς άντικειμενικούς σκοπούς τής μελέ

της άπό ύδραυλική άποψη. Είδικά γιά τήν περίπτωση πού ύπάρχουν μικρές δια

φορές στά μήκη των άγωγών, μέχρι καί 10%,θά καταβάλλεται προσπάθεια νά τη

ρούνται τά ύψόμετρα των άγωγών στίς θέσεις τών φρεατίων καί θά τροποποιούνται 
οί καταμήκος κλίσεις.

Σέ κάθε περίπτωση μή έπουσιώδους άλλαγής στή μελέτη δ έργολάβος είναι ύπο
χρεωμένος νά συντάσσει καί νά ύποβάλλει σέ 7 άντίτυπα λεπτομερή σχέδια έ- 

φαρμογής, κλίμακας ίδιας μέ τά άντίστοιχα σχέδια τής όριστικής μελέτης, πού θά 

περιλαμβάνουν όριζοντιογραφίες, μηκοτομές καί άν είναι άπαραίτητο διατομές. 
Σέ περίπτωση έπουσιωδών άλλαγών σέ συμφωνία μέ τόν έπιβλέποντα^είναι δυνατό 
νά παραλειφτεϊ ή έκτέλεση τέτοιων σχεδίων.

Σέ περίπτωση πού ό έργολάβος διαπιστώσει τήν ύπαρξη άφανών έμποδίων, 
ύποχρεοΰται νά ειδοποιήσει τόν έπιβλέπονχα,γιά νά πάρει τίς κατάλληλες ό- 

δηγίες. Καθυστέρηση ή τροποποίηση ή ματαίωση τών έργασιών δέν δημιουργεί 

κανένα δικαίωμα πρόσθετης άποζημιώσεως τού έργολάβου. Είναι δμως ύποχρεωτι- 
κή γιά τόν έργοδότη(ή άνάλογη παράταση τής προθεσμίας.

Μέσα σέ ένα μήνα άπό τήν περάτωση κάθε αυτοτελούς τμήματος δικτύου, 

ό έργολάβος είναι ύποχρεωμένος νά υποβάλλει στόν έργοδότη τά έξής στοιχεία, 

πού θά συνταχθυύν ν £  ,,^κίΒες iJiiuUkU, »u0 &  xuunMUtlL u έργο-
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δότης, καί. χωρίς ιδιαίτερη άποζημίωση τοΰ έργολάβου:

α) Όριζοντιογραφική τοποθέτηση των άγωγών καί των τεχνικών έργων, φρεατίων 
ιδιωτικών συνδέσεων, κ.λ.π. Στά σχέδια θά άναγράφονται οί διάμετροι, 

τά μήκη τών άγωγών μεταξύ τών φρεατίων, τό ύλικό κατασκευής, ή τοποθέ
τηση τών άγωγών σέ δριζοντιογραφία, τό πλάτος τής όδοϋ, ή όριζοντιο- 

γραφική τοποθέτηση τών φρεατίων καί τυχόν άναμονών συνδέσεων. Οί πιό 
πάνω θέσεις θά σημειώνονται μέ όρβογωνικές συντεταγμένες άπό τίς γωνίες 
τών οικοδομικών τετραγώνων.

3) Όριζοντιογραφία μέ τίς υψομετρικές άφετηρίες καί τά ύψόμετρα τους, τά 

ύψόμετρα τών πυθμένων καί καλυμμάτων φρεατίων καί τά ύψόμετρα πυθμένων 
καί τίς κλίσεις τών άγωγών.

Ειδικά γιά τήν περίπτωση τών ρεμμάτων πού καλύπτονται καί τής άντι- 
πλημμυρικής τάφρου, ό έργολάβος πρέπει νά συντάξει καί νά υποβάλλει πρίν 

άπό τήν έναρξη τών έργασιών,διατομές έδάφους σέ κατάλληλες άποστάσεις σέ 

κλίμακα 1:100, τίς όποιες θά ένημερώσει μετά τήν κατασκευή τών έργων προ- 

κειμένου νά γίνει μέ βάση αύτές άκριβή,ς έπιμέτρηση.

"Αρθρο 14ο: 'Υλικά πού χορηγούνται άπό τόν έργοδότη.

'0 άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά δεχτεί καί νά χρησιμοποιήσει τά 

τυχόν υλικά πού θά χορηγήσει δ έργοδότης. ’Επί τής άξίας τών ύλικών αύτών 
ό άνάδοχος δέν δικαιούται καμιά άποζημίωση γιά γενικά έξοδα καί όφελος 
έργολάβου.

01 σχετικές τιμές τών έργασιών θά έξάγονται άπό τήν άνάλυση τιμών 

μειωμένες κατά τό ποσό προμήθειας τών άντίστοιχων ύλικών. Κατά άντίστοιχο 
ποσό μειώνεται τό συμβατικό ύψος τής έργολαβίας.

Τά υλικά πρέπει νά παραδίδονται στόν έργολάβο μέ λεπτομερές πρωτόκολ

λο πού θά περιέχει τήν ποσότητα καί τό είδος τους καθώς καί τυχόν φθορές 

σέ αύτά. Κάθε προσωρινή ή δριστική έπιμέτρηση θά περιλαμβάνει άναλυτική 
κατάσταση τών ύλικών πού διατέθηκαν. Μετά τήν άποπεράτωση τών έργων καί τή 

σύνταξητής τελικής έπιμετρήσεως,θά γίνει σύγκριση μέ τά πρωτόκολλα παραδό- 

σεως. Γιά τυχόν ύλικά πού περίσσεψαν θά συνταχθεί πρωτόκολλο έπιστροφής 

στόν έργοδότη, πού μόνο μέ τήν ύπογραφή του καθίσταται πάλι κύριος τών ύλι
κών αύτών. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά λόγω άπώλειας ή καταστροφής,τακτοποι

είται μέ κράτηση άπό τήν τελική πιστοποίηση της άξίας τής προμήθειας τών 
έλλιπόντων ύλικών. -----
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Τά ύλικά πού χορηγούνται στόν άνάδοχο θά παραδίδονται άπό τόν έργοδό- 

τη στό χώρο άποθηκεύσεως τους. Κατά τίς φορτοεκφορτώσεις καί μεταφορά κα

θώς καί κατά τίς προσωρινές άποθηκεύσεις στόν τόπο των έργων, ό άνάδοχος πρέ

πει νά χρησιμοποιεί έμπειρο προσωπικό καί κατάλληλα μέσα,καθώς καί νά παίρνει 
όλα τά άπαιτούμενα μέτρα γιά νά μή ύφίστανται φθορές τά ύλικά.

’Άρθρο 15ο: ’Εκσκαφές τάφρων.

Οί έκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως άγωγών, καθώςκαί οι έκσκαφές των τεχ

νικών έργων θά έκτελοΰνται σύμφωνα μέ τά σχέδια τής Μελέτης καί τίς όδηγίες 
τού έπιβλέποντα.

Τά βάθη καί τά πλάτη τής έκσκαφής, δπου ή έφαρμογή τών σχεδίων τής 
μελέτης δέν είναι δυνατά,θά δρίζονται άπό τόν έπιβλέποντα άνάλογα μέ τίς 
τοπικές συνθήκες.

Έκσκαφές μέ διατομές μεγαλύτερες άπό αύτές πού προβλέπονται στά 

σχέδια τής μελέτης ή στίς όδηγίες τού έπιβλέποντα, δέν άναγνωρίζονται καί 
δέν πληρώνονται. Τό ίδιο ίσχύει καί γιά τίς συναφείς έργασίες,πού έκτε- 

λούνται λόγω τής έπί πλέον έκσκαφής, ήτοι έπιχώσεις, άποσυνθέσεις καί άπο- 
καταστάσεις όδοστρωμάτων κ.λ.π.

C

Τά πρανή τών τάφρων πρέπει νά είναι μορφωμένα καί σύμφωνα μέ τά 

σχέδια.Ό πυθμένας πρέπει νά είναι μορφωμένος ώστε νά έχει κατά μήκος τήν 

καθορισμένη κλίση καί κατά πλάτος νά είναι όριζόντιος.

Οί κλίσεις καί τά βάθη πρέπει νά έπιτυγχάνονται μέ συνεχή έλεγχο 
μέ κατάλληλα έργαλεΐα τού άναδόχου.

Ή  πλευρά πού θά τοποθετηθούν τά προίόντα έκσκαφής,θά είναι ή χαμη

λότερη κατά τήν έγκάρσια τομή, ώστε νά μή παρασύρονται άπό τά νερά πρός 
τήν τάφρο.

Οί έκσκαφές τών τάφρων καί δλες οί έπόμενες έργασίες,μέχρι καί τήν 

έπίχωση,πρέπει νά έκτελοΰνται μέ τόν ταχύτερο δυνατό ρυθμό, καί πάντως ό 

χρόνος μέχρι τήν έπίχωση δέν έπιτρέπεται νά ύπερβαίνει τόν ένα μήνα, έκτός 

άν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες (διαρροή κατά τίς δοκιμές στεγανότητας, 
διακοπή έργασιών λόγω κακοκαιρίας, κ.λ.π.).
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Σέ διαστραυρώσεις τάφρων μέ δρόμους σημαντικής κυκλοφορίας,ή έκσκα- 

φή θά γίνει κατά τήν ώρα τής τοποθετήσεως τοΰ άγωγοΰ. “Αν άπαιτηθεϊ προ

σωρινή άποκατάσταση τής κυκλοφορίας^αύτή θά πληρωθεί ιδιαίτερα.

Ό  άνάδοχος όφείλει νά παίρνει δλα τά άναγκαϊα μέτρα άσφαλείας;γιά 
τήν πρόληψη ζημιών σέ έργα ή σέ τρίτους καί γιά τήν πρόληψη άτυχημάτων.

Ειδικότερα όφείλει:

α) Πριν άπό τήν έναρξη των έργασιών νά παίρνει δλες τις άναγκαϊες πληροφο

ρίες άπό τόν έπιβλέποντα καί τις άρμόδιες υπηρεσίες γιά τήν άκριβή θέ
ση τυχόν ύπογείων έγκαταστάσεων καί δικτύων, (καλωδίων ΔΕΗ, ΟΤΕ, άγωγών 
ύδρείισεως, υπονόμων, κ.λ.π.).

β) Νά μεριμνά ώστε τά προϊόντα τών έκσκαφών νά άποτίθενται σέ τέτοιο τρόπο 
ώστε νά παραμένει έλεύθερη ζώνη γιά τήν έπιθεώρηση καί άσφάλεια τών ά

γωγών, καί νά μήν έμποδίζουν κατά τό δυνατό τήν κυκλοφορία τροχοφόρων 
καί πεζών.

γ) Νά τοποθετηθοϋν,χωρίς ιδιαίτερη άποζημίωσηfξύλινες γεφυρώσεις γιά τήν 
διάβαση τών πεζών.

δ). Νά τοποθετηθούν κινητά έμπόδια μέ προειδοποιητικές πινακίδες γιά τούς 
·. πεζούς καί τά τροχοφόρα, πού νά άναγράφουν τόν τίτλο τής έργολαβίας καί 

τήν έπωνυμία καί τήν διεύθυνση τού άναδόχου. Κατά τήν νύχτα σέ έπικίν- 

δυνα σημεία πρέπει νά τοποθετεί άναμένους φανούς. Ά ν  δέν λάβει τά 

έν λόγω μέτρα,ή ύπηρεσία μπορεί νά τοποθετήσει τέτοιες πινακίδες καί 

φανούς καί νά καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες στόν άνάδοχο.

ε) Νά έκτελεϊ δλες τις άναγκαϊες σποραδικές άντιστηρίξεις γιά τήν πρόληψη 

τών καταπτώσεων καί σέ ειδικές περιπτώσεις νά έφαρμόζει ειδικές άντι

στορίζεις.

“Αρθρο 16ο: Κατεδαφίσεις - Καθαιρέσεις.

Οί κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, άρσεις καί άποσυνθέσεις πού είναι άπα- 

ραίτητες γιά τήν κατασκευή τών έργων άποχετεύσεως θά έκτελοϋνται σέ δση 

έκταση είναι άναγκαϊο καί άναπόφευκτο. Πριν άπό κάθε κατεδάφιση πρέπει νά 

έλέγχεται άπό τόν έπιβλέποντα ή άνάγκη καί νά καθορίζεται ή έκταση της, 

καθώς έπίσης νά λαμβάνονται δλα τά στοιχεία γιά τήν σύνταξη τών σχετικών 

πρωτόκολλων καί έπιμετρήσεων. “Αν άπό τις κατεδαφίσεις προκύπτουν χρήσιμα 
υλικά θά διαλέγονται καί θά άποθηκεύονται μέχρι νά ξαναχρησιμοποιηθοΰν ή 

θά παραδίδονται στήν ύπηρεσία μέ σχετικό πρωτόκολλο. Τά ύπόλοιπα άχρηστα 
ύλίκά θά άποκομίζονται.
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"Αρθρο 17ο: 'Αφανείς έργασίες.

Γιά κάθε έργασία πού δέν μπορεί νά καταμετρηθεί ή νά έλεγχθεϊ κατά 

τήν παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο άφανών έργασιών (π.χ. σωληνώσεις, άπο- 

ξηλώσεις κ.λ.π.). Τά πρωτόκολλα άφανών έργασιών ύπόκεινται σέ τελικά έγκρι

ση άπό τήν έπιτροπή παραλαβής,πού μπορεί νά κάνει σχετικούς έλέγχους μέ μέσα 
καί δαπάνες τοΰ άναδόχου.

"Αρθρθ 18ο; Τοποθέτηση άγωγών - Δοκιμές στεγανότητας.

'Η καταβίβαση των άγωγών στην τάφρο, έκτελεΐται μέ μεγάλη προσοχή 

καί άφοΰ έξακριβωθεΐ δτι δέν υπάρχουν ρωγμές ft φθορές, σέ αύτούς. Οί ά- 

γωγοί πρέπει νά τοποθετούνται σέ εΰθυγραμμία όριζοντιογραφικώς καί ύψομε- 
τρικώς. Άφοΰ έλεγχθεϊ αύτό;οί άγωγοί μποροΰ/νά έπιχωθΰϋν.

Γιά όποιαδήποτε ζημιά των άγωγών πριν άπό τήν άποπεράτωση καί έπίχωση 
του ό άνάδοχος είναι μονομερώς υπεύθυνος καί είναι ύποχρεωμένος νά άντικα- 
ταστήσει τά φθαρμένα τμήματα.

Ό  άνάδοχος είναι ύποχρεωμένος νά έκτελέσει τις δοκιμές στεγανότη- 
τας σύμφωνα μέ τις τεχνικές προδιαγραφές.

"Αρθρο 19ο: "Αρση καί άνακατασκευή όδοστρωμάτων.
$

Μετά τήν έγκριση τού προγράμματος κατασκευής ό άνάδοχος όφείλει νά 

ζητήσει άπό τήν άρμόδια 'Υπηρεσία άδεια τομής τών όδοστρωμάτων. Ό  άνάδο

χος έχει τήν ευθύνη γιά τήν έπαναφορά τών όδοστρωμάτων, όπως όρίζεται στούς 

όρους τής παρούσας έργολαβίας καί σύμφωνα μέ τούς όρους τής σχετικής άδειας.

Σέ κάθε περίπτωση πρέπει νά λαμβάνεται μέριμνα γιά τήν καλή συμπύκνω

ση τών έπιχωμάτων, ώστε νά προληφθοϋν μεταγενέστερες καθιζήσεις καί κίνδυνοι 
στά τροχοφόρα.

'Ο χρόνος μέσα στόν όποιο θά πρέπει νά έχει άποκατασταθεϊ ή τομή 
τοΰ δδοστρώματος,θά είναι άνάλογος τής σπουδαιότητας τοΰ δρόμου καί θά 

καθορίζεται κατά τήν κρίση τοΰ έπιβλέποντα μηχανικού,

"Αρθρο 20ο: Προθεσμίες περαιώσεως τών έργων - Κυρώσεις,- Ποινικές ρήτρες.

'Η προθεσμία περαιώσεως τοΰ έργου όρίζεται σέ μήνες. Μέσα στήν 

παραπάνω προθεσμία πρέπει νά έχει περαιωθεϊ ή κατασκευή τών έργων καί νά

οι δοκΛίιτς ππΰ έπιβ'
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*»

Γιά τήν παραπάνω προσθεσμία ισχύουν οί διατάξεις τοΰ Ν. ^/1Q79 

καί των προεδρικών διαταγμάτων πού έκδίδονται κάθε φορά πρός ■

Παράταση δέν χορηγείται γιά λόγους πού όψείλονται σέ έπιτόπιες δυ
σμενείς συνθήκες, σέ δυσχέρειες προμήθειας μηχανημάτων καί ύλικών ή σέ δυ
σμενείς καιρικές συνθήκες. Κατ’έξαίρεση χορηγούνται παρατάσεις στίς άκό- 
λουθες περιπτώσεις.

α) Μεγάλη καταστροφή πού δφείλεται σέ θεομηνία πού πλήττει τήν ευρύ

τερη περιοχή τοΰ έργου,άλλά καί τό ί'διο τό έργο. Ή  παράταση δίνε

ται βάσει τών καταστροφών πού διαπιστώνονται καί δέν ύπερβαίνει τόν 
1 μήνα γιά κάθε θεομηνία.
β) Γενική (απεργία τών έργατών καί τών ύπαλλήλων τής εύρύτερης 
περιοχής τοΰ έργου, πού παρατείνεται άνω τών 20 ήμερών. 
γ) Πολεμικά γεγονότα πού έπιφέρουν τό ίδιο άποτέλεσμα δπως ή γενική άτεργια. 
δ) Εντολή διακοπής τοΰ έργου άπό τήν προίσταμένη άρχή πού θά κα

θορίζει καί τή διάρκεια τής διακοπής, γιά λόγους γιά τούς όποιους 
δ άνάδοχος δέν έχει ύπαιτιότητα. Στήν περίπτωση αύτή χορηγείται 
παράταση διαρκείας ίσης μέ τό χρόνο τής διακοπής αύξημένο κατά 30%.

ε) Αύξηση τοΰ άντικειμένου τής συμβάσεως.

στ) Καθυστέρηση θεωρήσεως ή έγκρίσεως τυχόν προσθέτων μελετών πού 

θά συντάσσονται μέ μέριμνα καί χωρίς ιδιαίτερη άμοιβή τοΰ άναδόχου.

Διευρινίζεται ότι καμμιά άλλη αίτια δέν συνεπάγεται παράταση τής προ
θεσμίας περαιώσεως τοΰ έργου.

Ή  ύπέρβαση τής συνολικής προθεσμίας περαιώσεως τών έργασιών συνεπά

γεται τήν καταβολή ποινικής ρήτρας άπό τόν άνάδοχο. Ή  ήμερήσια ποινική ρή

τρα όρίζεται σέ 8% τής μέσης ήμερήσιας άξίας τοΰ έργου γιά διάστημα ήμερών 
μέχρι τοΰ 25% τής συνολικής προθεσμίας καί σέ 12% γιά τό ύπόλοιπο 10% τής 

συνολικής προθεσμίας. Ή  μέση ήμερήσια άξια βρίσκεται νέ διαίρεση τής συνο

λικής δαπάνης τοΰ έργου σύμφωνα μέ τή σύμβαση, μέ τή συνολική συμβατική προ

θεσμία έκφρασμένη σέ ήμέρες. "Αν ή καθυστέρηση ύπερβεΐ τό παραπάνω συνολικό 

χρονικό διάστημα (35%) τότε ό άνάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς νά άπαι- 
τεϊται ειδική πρόσκληση.

"Αρθρο 21ο: Γενικά έξοδα - "Οφελος έργολάβου.

Τό ποσοστό γιά γενικά έξοδα, όφελος τοΰ έργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα 
όκτώθΕά έκατό (18%) τής άξία^ών έ^νασιών^τού ύπσλσ^εταΐΓ^ βάση^ τέτ: -
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τιμές του συμβατικού τιμολογίου καί των Νέων Τιμών Μονάδας.

"Αρθρο 22ο: Είδικές δαπάνες πού βαρύνουν τόν άνάδοχο.

Στά γενικά έξοδα του άναδδχου συμπεριλαμβάνονται καί οί παρακάτω
είδικές δαπάνες πού τόν βαρύνουν άποκλειστικά.

1. Οί δαπάνες δημοσιεύσεως της περιλήψεως τής δημοπρασίας.

2. Οί δαπάνες οί σχετικές μέ τό έργολαβικό συμφωνητικό.

3. Οί δαπάνες έκτελέσεως τυχόν προσθέτων κατασκευαστικών σχεδίων καί 
μελετών.

4. Οί δαπάνες γιά δειγματοληψίες καί δοκιμασίες υλικών τών έκτελου- 
μένων έργασιών.

5. Οί δαπάνες γιά δοκιμές στεγανότητας πού θά γίνουν μέ μέσα τού 
άναδόχου.

6. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, έκμισθωτών ή μισθωτών

α) τών περιοχών λήψεως άδρανών καί άργών ύλικών, προσωρινής ένα- 

ποθέσεως προϊόντων έκσκαφών ή άποθηκεύσεως ύλικών γενικά, 

β) τών θέσεων έγκαταστάσεως μηχανημάτων τών έργοταξίων γενικά, 
γ) τών προσπελάσεων πρός τά έργοτάξια καί τίς θέσεις λήψεως καί 

άποθηκεύσεως τών πάσης φύσεωςύλικών 

δ) οί δαπάνες άποζημιώσεως τών διαφόρων πηγών λήψεως ύλικών (λα

τομεία, όρυχεϊα, χείμαρροι, ποτάμια, κ.λ.π.) πού θά χρησιμο

ποιηθούν μέ έγκριση τής 'Υπηρεσίας καθώς καί τών όδών προσπε- 

λάσεως πρός αύτές πού άνήκουν είτε σέ δποιοδήποτε φυσικό πρό

σωπο, είτε σέ Νομικό πρόσωπο ’Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου 
κ.λ.π.

7. Οί πρόσθετες δαπάνες καί έπιβαρύνσεις, οί όποιες τυχόν θά προκόψουν 

κατά τό στάδιο έκτελέσεως τών έργασιών.

8. Ό  άνάδοχος δφείλει νά λαμβάνει μέ δικές του δαπάνες, τά μέτρα 
άσφαλείας πού έπιβάλλονται σέ κάθε περίπτωση, γιά τήν πρόληψη 

όποιουδήποτε άτυχήματος ή ζημιάς, κατά τήν διάρκεια έκτελέσεως 

τών έργων, είναι μόνος ύπεύθυνος γι’αύτές καί έχει άποκλειστικά 

αύτός δλες τίς ποινικές καί άστικές ευθύνες γιά ότιδήποτε συμβεΐ 
είτε άπό δική του υπαιτιότητα, είτε άπό ύπαιτιδτητα τού προσωπι
κού του.



- 16 -

"Αρθρο 23ο: Φάροι - Κρατήσεις - τέλη - δασμοί.

Ιό έργο χρηματοδοτείται άπό τίς Δημόσιες ’Επενδύσεις καί κατά συνέ
πεια ό άνάδοχος, έκτός άπό τήν ύποχρέωση πληρωμής εισοδήματος καί των τελών 

χαρτοσήμου κ.λ.π. δέν βαρύνεται μέ άλλες κρατήσεις καί εισφορές.

"Αρθρο 24ο: ’Αναθεώρηση συμβατικής άξίας τοΰ έργου.

Ή  συμβατική άξία τοΰ έργου άναθεωρεΐται μέ βάση τίς ίσχύουσες δια
τάξεις περί έκτελέσεως Δημοσίων έργων. Οί συντελεστές άναθεωρήσεως πού θά 

έψαρμοστοΰν θά άντιστοιχοΰν στά άρθρα των συγκεκριμένων άναλυτικών τιμολο

γίων τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου πού άναγράφονται στόν προϋπολογισμό τής μελέ
της καί στό έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς. Γιά τυχόν νέες έργασίες θά 

ισχύουν οί συντελεστές των άντιστοίχων άρθρων των πιό πάνω άναλυτικών τι
μολογίων.

"Αρθρο 25ο: ’Εργασίες πού έκτελοΰνται άπό τήν ύπηρεσία ή άπό άλλους

Ό  έργολάβος είναι ύποχρεωμένος νά έπιτρέπει καθ'δλη τή διάρκεια τών 
έργασιών χωρίς καμμιά άντίρρρ,ση, άλλά καί νά διευκολύνει μέ μέσα πού θά 

χρησιμοποιήσει ό ίδιος (ικριώματα κ.λ.π.) τήν έκτέλεση άπό τόν έργοδότη 

ή άπό άλλους έργολάβους, έργασιών πού δέν περιλαμβάνονται σ ’αυτές πού έκτε- 
λοϋνται άπό τόν ίδιο.

έργολάβους.

’Ιανουάριος, 1981
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