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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Αντικείµενο της σύµβασης
Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαµβάνει τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από
τον ανάδοχο την εργασία που αναφέρεται στην επικεφαλίδα.
ο

Άρθρο 2 : ∆ιατάξεις που ισχύουν
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ.
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει,
2. Του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης»
4. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
ο

Άρθρο 3 : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση εργασίας ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις του Π.∆. 23/2000
και οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υ.Ε.Ν. και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες µε το είδος της εργασίας που εκτελείται
Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.Ε.Ν. και των Λιµενικών Αρχών, που αναφέρονται
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ο

Άρθρο 4 : Συµβατικά τεύχη – Σειρά ισχύος
Τα συµβατικά τεύχη µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της
εργασίας είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που
περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω :
1. Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό της εργασίας
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

ο

Άρθρο 5 : Εγγυήσεις – Προθεσµία εκτέλεσης
Ορίζονται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ο

Άρθρο 6 : Περιεχόµενα των τιµών τιµολογίου
Οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης αναφέρονται στις µονάδες ολοκληρωµένων
εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµιά άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.
Αναλυτικά στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης περιλαµβάνονται όλες οι
απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες
µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνησης του προσωπικού του αναδόχου, οι
δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και
οχηµάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες αποζηµιώσεων και ζηµιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
ο

Άρθρο 7 : Γενικά έξοδα
Στην τιµή της ανάθεσης των υπηρεσιών θα έχουν ληφθεί υπόψη και θα
περιλαµβάνονται:
1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του
προσωπικού του αναδόχου,
2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου.
3. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, και κάθε είδους επιβαρύνσεις,
4. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του
αναδόχου και κάθε φύσεως αποζηµίωση σε τρίτους,
5. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή,
έντεχνη και σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών
ο

Άρθρο 8 : Ευθύνη αναδόχου
Η εργασία διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του, αυτοπρόσωπα από τον
ανάδοχο ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσης όσο και για την ποιότητα των εργασιών.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των πάσης
φύσεως υλικών που χρησιµοποιεί. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας
και να πληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών.
ο

Άρθρο 9 : Ειδικός εξοπλισµός
Ο ειδικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας προβλέπεται
και καθορίζεται στην µελέτη, και στο άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα
εξασφαλίζεται µε φροντίδα και έξοδά του χωρίς καµιά υποχρέωση της Υπηρεσίας
ή σχετική ευθύνη.

ο

Άρθρο 10 : Ατυχήµατα – Ζηµιές
Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό
του που ασχολείται στην εργασία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο
συνολικά δαπάνη εργοδοτική, εισφορά ασφαλισµένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε
καµιά περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις
ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων,
ζηµιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και
γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα.
ο

Άρθρο 11 : Φόροι – Τέλη και κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόµενους
από τους νόµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα την
διάρκεια της ανάθεσης των υπηρεσιών.
Επίσης είναι υποχρεωµένος να πληρώνει το προσωπικό του σύµφωνα µε όσα
καθορίζονται από το αρµόδιο Υπουργείο, µε τις διάφορες αποφάσεις του, δηλαδή
των δώρων εορτών-Πάσχα και Χριστουγέννων , του επιδόµατος αδείας και των
ηµεροµισθίων για τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας.
ο

Άρθρο 12 : Μελέτη συνθηκών της εργασίας
Η υποβολή προσφοράς ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης
των υπηρεσιών της επικεφαλίδας, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία
της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις µεταφορές,
διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει
προσωπικού, και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιµατολογικές
συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των εργασιών, την διαµόρφωση και
κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες)
που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και
οιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οιαδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει την µελέτη, ως και
τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της που αποτελεί µαζί µε την διακήρυξη, τη βάση
της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω
συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί στους όρους της Σύµβασης, δεν τον
απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις.
ο

Άρθρο 13 : Φύλαξη υλικών και µέσων – Προστασία περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα για
τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από
αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης
λαµβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του
αναδόχου.

Ζηµιές που προξένησε η αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από
αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή
όπου εκτελείται η εργασία και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Ζηµιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας
αποζηµιώνονται, µετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου , σε βάρος των πιστώσεων της εργασίας.
ο

Άρθρο 14 : Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το νόµο,
λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε
τρίτον, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή
πρώτων βοηθειών.
Αργοστόλι 24 Μαρτίου 2015
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