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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
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Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων
& Ειδικών Συνεργείων

ΘΕΜΑ: «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αφορά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α.
Αιγείρας».
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η επίχωση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
3. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006
τεύχος Α')
4. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» .
7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων
του Υπ. Εσωτερικών καθώς επίσης και οι όροι που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων ή το παρόν τιμολόγιο της μελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι:
Η παρούσα μελέτη στο σύνολό της.
Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ. η παρούσα).
Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Το τιμολόγιο της υπηρεσίας.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας.

6.

Η προσφορά του αναδόχου που καθορίζει τις τιμές μονάδος ή την έκπτωση στις
τιμές τιμολογίου της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση - Προθεσμία αποπερατώσεως
Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης
1.
Το διάγραμμα προγραμματισμού που περιέχεται στη μελέτη – εφόσον - παρέχει
ενδεικτικά την πρόοδο των επιμέρους εργασιών μέσα σε συνολική προθεσμία αποπεράτωσης
αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Η υπηρεσία
μπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του διαγράμματος αυτού, εφόσον προ της ενάρξεως των
εργασιών υποβληθεί αίτηση του αναδόχου και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης της όλης εργασίας.
2.
Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραμμα προγραμματισμού της εκτέλεσης της όλης
εργασίας, οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από
την υπηρεσία με πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
3.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και μηχανικά
μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ημέρες αργίας αν αυτό
απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη
αποζημίωση γι’ αυτό. Η υπηρεσία μπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν
κρίνει ότι ο ρυθμός του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση κάθε εργασίας.
Έτσι σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
1.
Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε
εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και τα λιπαντικά, ή από ημεραργίες με
οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής
των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα τούτων.
2.
Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού
(εργοδηγοί, μηχανοδηγοί, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι εργάτες
και απορριμματοκιβώτια) για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας,
έκτακτες χρηματικές παροχές κτλ .
3.
Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδος εργασίας περιλαμβανομένων
των φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο
παραγωγής ή προμήθειας έως τον τόπο των έργων.
4.
Οι δαπάνες για ενδεχόμενη παντός είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις
για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευση τους.
5.
Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και
υλικών
6.
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα αλλά απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει την τιμή του τιμολογίου.
Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς
τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς τις
αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και των υλικών μετά
την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό.
Επίσης στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες
για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ).
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό σύναψης σύμβασης, εγκατάστασης, εκτέλεσης και
παραλαβής των εργασιών.

δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και άλλες κάθε
είδους επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού, του εργολάβου και κάθε
είδους αποζημίωσης προς τρίτους.
στ) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών εν γένει
για την παράδοση των εργασιών σε κανονική λειτουργία.
ζ) Έξοδα καθαρισμού των εργασιών και του εργοταξίου και αποκόμισης των προϊόντων σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη
και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την
τακτοποίηση των εργασιών από πάσης πλευράς, εν σχέση προς τις κείμενες διατάξεις ως και
παντός είδους επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Μηχανικός εξοπλισμός
Ο μηχανικός εξοπλισμός, αν χρειάζεται τέτοιος για την εργασία, προβλέπεται και
καθορίζεται κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός ή διατίθεται
από τον ανάδοχο ή εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδα δικά του (μισθωτήριο κλπ). Η
υπηρεσία δεν λαμβάνει καμιά υποχρέωση ή ευθύνη γι΄ αυτά.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ατυχήματα και ζημίες
Οι ανάδοχοι των εργασιών που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α.
υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό τους .
Σε περιπτώσεις εργασιών 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 ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό
υποχρεούται επίσης να ασφαλιστεί σε αναγνωρισμένη από το Κράτος εταιρία. Η δαπάνη για
τα ασφάλιστρα. στο σύνολο τους ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά εργαζομένου, βαρύνει
τον ανάδοχο. Σε καμιά 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 Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι - Κρατήσεις και Τέλη
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νομίμους φόρους, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν την ημέρα της διενεργείας του διαγωνισμού. Υποχρεούται να πληρώνει στο
εργατοτεχνικό προσωπικό τα δώρα και επιδόματα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας,. λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ημερών υποχρεωτικής αργίας και αδείας.
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 ποσό που
πραγματικά πληρώθηκε ή εξοικονομήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Μελέτη συνθηκών της εργασίας
Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ’ όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς
τις γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας ήτοι την θέση της εργασίας και των μερών
αυτής, τις απαραίτητες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των
υλικών την κατάσταση των οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χειρών,
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, καιρικές συνθήκες, την δίαιτα ρευμάτων και οποιεσδήποτε
άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο
τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι η εργασία θα εκτελεστεί κατά την
σύμβαση προς την οποία πάντως υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Φύλαξη υλικών, έργων κατασκευών και μέσων
α) Ο ανάδοχος θα φυλάει και θα διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του υλικά και
μέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται
υπ’ αυτού ή σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρησης, τα παίρνει
ο εργοδότης και καταλογίζει σε βάρος του αναδόχου, τις δαπάνες.
β) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες
εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για πάσα κοπή δένδρων, θάμνων και
καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προβλέπουν οι
νόμοι, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο ως
και για παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς.
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα σε κατοικημένους χώρους
επιπροσθέτως, επισημαίνονται με φώτα την νύχτα.
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας, εφαρμόζονται με
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρατήσεις
Οι κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: με την έννοια «εργασία» στην παρούσα συγγραφή αναφερόμαστε στην «Επίχωση
απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας».
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