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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
 
1.1. ην παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) δηαηππψλνληαη 

νη γεληθνί ζπκβαηηθνί φξνη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 
ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. 
 

1.2.  Αληηθείκελν  ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο  είλαη ε πιήξεο εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν 
ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
«Αληηθείκελν  ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο  είλαη ε πιήξεο εθηέιεζε απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Γ.E. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ 4

ΟΤ
 ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ» ζηε Μεγαιφπνιε Αξθαδίαο. 
 
1.3. Οη φξνη  ηεο παξνχζεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ  εθαξκφδνληαη θαηά ην 

κέξνο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα εξγνιαβία. 
 
1.4. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ πεξηέρνληαη 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο, πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα 
ηεο Μειέηεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηα ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

 
1.5. πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ 

Μειέηεο, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ 
έθπησζεο αλά «νκάδα» εξγαζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

 
1.6. Αξρηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη  ην ζπλνιηθφ πνζφ (π) ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Μειέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη 
εξγνιαβηθνχ νθέινπο), κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
απμεκέλν θαηά ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ ηεο κειέηεο, ηελ δαπάλε 
αλαζεψξεζεο θαη ηελ δαπάλε Φ.Π.Α. φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηνλ 
επαλππνινγηζκφ ηνπο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο   ζχκθσλα κε ηε  παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ 
 
2.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ (ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά) φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά: 

 

 Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ», φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. 

 Ο Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7.δ ηνπ Ν. 4412/1016, φπσο απηφο 
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εγθξίζεθε κε ηελ Αξηζ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466 (ΦΔΚ Β΄ 1746/19-05-2017) 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

 To άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (άξζξν 42 ηεο 
Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» 

 Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο απηέο έρνπλ εγθξηζεί κε 
ηελ ππ΄αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (ΦΔΚ 
2221 Β / 30-7-2012)., φινη νη Καλνληζκνί, Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ Κξάηνπο πνπ ηζρχνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε 
ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο έξγνπ, αλεμάξηεηα αλ νη 
δηαηάμεηο απηέο κλεκνλεχνληαη ή φρη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
εξγνιαβίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ 
θαη Πξνδηαγξαθψλ μέλσλ ρσξψλ  πνπ αλαθέξνληαη ζε πεδία πνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο. 

 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 
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. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΜΔΛΔΣΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
3.1. Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην 

ηεθκήξην φηη ν Αλάδνρνο: 
 

1. Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θχζε ηνπ έξγνπ θαη έρεη 
ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ. 

2. Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή ηα ζρέδηα θαη ηα ηεχρε κειέηεο θαη 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. 

3. Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ 
απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή 
ιεπηνκέξεηα, ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε 
ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
4.1. ρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (oιηθή πξoζεζκία), ηηο 

πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαζψο θαη 
ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΟΟΣΟ 
 
5.1. Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ  (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ)  

επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ  πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο 
εξγαζηψλ θαη ηηο ηπρφλ ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζηελ Δηδηθή 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

 
5.2. Γηα ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ  επί ηεο δαπάλεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 154 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
6.1. Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηηο επηβαξχλζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
 
6.2.  ε θάζε ινγαξηαζκφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα επηζπλάπηεη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά απαηηνχληαη θάζε θνξά. 
 
6.3.  Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ηελ αλαγγειία ηνπ έξγνπ ζην ΙΚΑ θαη λα 

θαηαβάιεη - αλ ρξεηαζηεί - ηελ πξνθαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 
7.1.  Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 
ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 
7.2.  Γηα ηηο  εξγαζίεο πνπ ηπρφλ  δελ νξίδεηαη ηξφπνο επηκέηξεζεο ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ,  επηκεηξνχληαη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη πνζφηεηεο  θαη δελ 
ιακβάλνληαη ππ' φςε ηα ηπρφλ έζηκα  ή ζπλήζεηεο έζησ θαη γεληθά παξαδεθηά. 

 
7.3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη - ρσξίο έγθξηζε - νξηζκέλεο εξγαζίεο κε 

δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ ζπκβαηηθψλ, ηφηε νη επί πιένλ πνζφηεηεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ δελ επηκεηξνχληαη, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν.  Αληίζεηα, 
αλ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη νξηζκέλεο εξγαζίεο κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ, ηφηε επηκεηξνχληαη νη πνζφηεηεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ  ρσξίο 
λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΓΟ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ 
 ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
8.1.  Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ εξγνιαβίαο. 
 
8.2.  Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ, απμεκέλεο θαηά ην πνζνζηφ γεληθψλ 

εμφδσλ  θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ) πνπ ηζρχεη γηα ηελ 
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εξγνιαβία απηή, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαιχπηνπλ φιεο ηηο άκεζεο ή έκκεζεο 
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζή ηνπ γηα ηελ - ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ - εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιελ ηεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ. 

 
8.3.  ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ θαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηβαξχλζεηο θαη εηδηθέο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε φια ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 
9.1. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ, ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο 
Οξγαληζκνχο θχξηαο ή θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ 
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίδεη θαηά 
αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
10.1.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, 
ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή 
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 
10.2.  Αλαιπηηθά  νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζε αληίζηνηρν άξζξν ηεο 

Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ -  ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 
11.1.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε - πξηλ απφ ηελ 

παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ - λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο ρψξνπο 
ηνπ έξγνπ, ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ (ρξήζηκα ή άρξεζηα), ηα απνξξίκκαηα 
(κπάδα), ηα ηθξηψκαηα, ηα εξγαιεία, ηα κεραλήκαηα θαη ηηο πξνζσξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο απηψλ, ηηο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν θαη πνπ θαηά ηε θξίζε ηεο επίβιεςεο δελ ρξεηάδνληαη πιένλ θαη γεληθά λα 
απνκαθξχλεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν, εγθαηάζηαζε, θαηαζθεπή θιπ  πνπ θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επίβιεςεο είλαη άρξεζηε ή επηδήκηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα 
παξαδψζεη θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, θαη λα κεξηκλήζεη γηα φηη 
ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα παξαδνζεί έηζη ψζηε  λα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά θαη απξφζθνπηα. 

 
11.2.  Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν  

ηνπ άξζξνπ απηνχ  πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν  ηεο εξγνιαβίαο θαη πξέπεη λα 
εθπιεξσζνχλ κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
12.1 Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ δηφξζσζε ζθαικάησλ ηεο ή ηε ζπκπιήξσζε 
ειιείςεσλ ηεο ή γηα ιφγνπο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο, 
ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3316/2005 (ΦΔΚ Α΄/42/2005). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
 
13.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ηα απαξαίηεηα γηα ην έξγν πιηθά πνπ 

δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην απφ ηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε. 
 Δάλ εθ ησλ πξαγκάησλ πξνθχπηεη αδπλακία ρξεζηκνπνηήζεσο νιηθά ή κεξηθά ησλ 

πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα βξεη θαη λα πξνηείλεη άιιεο πεγέο απηψλ. Η ρξήζε ησλ πεγψλ απηψλ γίλεηαη 
κεηά απφ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο ησλ ηηκψλ κνλάδνο ησλ λέσλ εξγαζηψλ γηα ηπρφλ 
επί πιένλ ή έιαηηνλ δαπάλεο.  

 
13.2 Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 

αληηζηνίρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
 
13.3 Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα ιακβάλνληαη έγθαηξα πξηλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
13.4 Σα έμνδα ιήςεσο, ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη εξγαζηεξηαθήο εμεηάζεσο 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ –  ΠΡΟΩΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 
14.1.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε, λα θπιάζζεη 

ηα πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ πνπ ζα παξαδνζνχλ ζ' απηφλ απφ ηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ γηα ελζσκάησζε ή ρξήζε. 

 
14.2.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε θαη ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή  φισλ ησλ  
πξνζσξηλψλ  εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
εξγνιαβίαο  ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο αξκφδηεο  θαηά πεξίπησζε  Αξρέο.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
15.1.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε θαη ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ: 
α) ιήςε θαη εθηχπσζε  θαηαιιήισλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο 

θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ . 
15.2.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε, λα 

πξνζθνκίζεη έγθαηξα ζηελ επίβιεςε φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη (έληππα, 
ζρέδηα θιπ) γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρνξήγεζεο, έθδνζεο θαη ηπρφλ αλαλέσζεο 
oπνησλδήπνηε εγθξίζεσλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ απφ νησλδήπνηε Γεκφζην 
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Φνξέα. Σα έμνδα γηα ηέιε, εηζθνξέο, παξάβνια, ηέιε ραξηνζήκνπ, πξνθαηαβνιέο, 
εγγπήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο παξνρέο, ζπλδέζεηο, 
εγθξίζεηο θαη άδεηεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

 
15.3. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη  θακηά ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο. Αληίζεηα ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη 
επζχλε, λα κεξηκλήζεη - αλ ρξεηαζηεί - γηα ηελ έθδνζε θαη ηπρφλ αλαλέσζε ηεο 
άδεηαο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΓΟΚΙΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 
16.1. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε - κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 
απνπεξάησζεο απηνχ- λα εθηειέζεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα  θαη δαπάλεο  φιεο 
ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη 
κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα απνηειέζκαηα πνπ απαηηνχληαη, νπφηε 
θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ  πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα κλεκνλεχεηαη ζην πξσηφθνιιν 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

 
16.2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ. 
 
16.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ έξγνπ  θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή - λα ζπληάμεη ρσξίο ηδηαίηεξε 
ακνηβή θαη ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη- πξηλ 
απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ - λα δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ ηελ ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΣΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΤΛΙΟ 2020 
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