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ΓΔΝΗΚΖ – ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ζπγγξαθήο.
Ζ κειέηε αθνξά ηελ «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ηνίρνπ αληηζηήξημεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ νηθηζκνχ Κεθαιαξίνπ ΓΔ Καζηνξηάο», ην
νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Κεθαιαξίνπ ηεο Γ.Δ. Καζηνξηάο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε ηελ παξνχζα κειέηε αθνξνχλ ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηνπ ξέκαηνο θαη ηελ επηζθεπή ηνπ ππάξρνληνο
ηνίρνπ αληηζηήξημεο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβεο. Ζ επηζθεπή ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζα πξνζηαηεχζεη ηα πξαλή ηνπ ξέκαηνο πνπ
θαηαζηξάθεθαλ απφ δηαβξψζεηο.
Άξζξν 2ν Ννκηθό πιαίζην.
Ο Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη έσο ζήκεξα.
Άξζξν 3ν Δγθύθιηεο πξνδηαγξαθέο.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο γηα ην είδνο ηνπ έξγνπ, πνπ εθηειείηαη, πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη
ΤΠΔΥΩΓΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
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Άξζξα 4ν πκβαηηθά ζηνηρεία.
Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
Σν ηηκνιφγην ηεο Τπεξεζίαο ε ην θαηά πεξίπησζε ηηκνιφγην πξνζθνξάο αλαδφρνπ.
Ζ Γεληθή - Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο ή θαηά πεξίπησζε πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ δει. ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ.
Σα ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνηρεία δηαγξάκκαηα θ.ι.π. θαη
Σα ζρέδηα ηεο κειέηεο

Άξζξν 5ν Πξνζεζκία απνπεξάησζεο.
Οξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο.
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Άξζξν 6ν. Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ κέξσλ ηνπ έξγνπ φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα εγθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο.
Οη έγγξαθέο ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν, κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Ν.4412/2016.
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή έζησ
θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν.
Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζηεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία.
ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε δηαηαγή ηξνπνπνίεζεο ή ζπκπιήξσζεο δίλεηαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θαη
θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην.
Αλ ε δηαηαγή απηή γίλεη, ν επηβιέπσλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο εγγξάθσο ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ έθδνζε
θαλνληθήο δηαηαγήο.
Αλ ε δηαηαγή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ,
πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα.
Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη
δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο
γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαηά ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο
θ.ι.π. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κηζζνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο
εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν
θαη ηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ, θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
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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 θαη γηα
ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή
ηθξησκάησλ, κειέηε νδνζήκαλζεο έξγσλ θιπ) θαη ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν
πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο.
Καη’εμαίξεζε απμνκεηψζεηο ζην ραξηφζεκν ηηκνινγίσλ ή άιινη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ
αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.
Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.
Άζρεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο
θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα νξίδεη θαη’εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά
εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο.
Ο αξηζκφο απηφο πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπο.
Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν
ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.
Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, ε δηεπζχλνπζα
Τπεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαιεί ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε 15
κέξεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο ηφηε ε δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ
νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απ’επζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη
έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ.
ε εθαξκνγή απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη απνδνρέο κέρξη ηξηψλ ην πνιχ κελψλ απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε πεγψλ αδξαλψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ
πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζχκβαζε.
Οη πεγέο απηέο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ κπνξεί λα
απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ην έξγν πεγψλ.
Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιαηψλ έξγσλ αλήθνπλ ζηνλ
θχξην ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή δηαθχιαμεο ηνπο, αλ ε ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη
λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ
εμαγσγή ηνπο.
Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ
κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ ηπρφλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ
έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο.
Οη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο εθαξκφδνληαη θαη ζηε πεξίπησζε απηή.
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή ηπρφλ δηαθνπή απ’απηήλ ηελ αηηία έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
δηαηάγκαηνο.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ε εξγαζηψλ θνξέα ηνπ
Γεκνζίνπ ηνκέα πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ζα πξνζηαηεχζεη ηηο
ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο
ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ.

12.
Υώξνη απόζεζεο
Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ
θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ
επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη άκεζα κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε
ρψξν αδεηνδνηεκέλν πνπ δηαρεηξίδεηαη απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ, θαηεδαθίζεσλ θιπ ηελ ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ, ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ αθνχ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, ηε κεηαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ζην Αδεηνδνηεκέλν
Κέληξν Αλαθχθισζεο θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο αλαθχθισζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο.
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Άξζξν 7ν. Τπνρξεώζεηο κειώλ αλαδόρσλ Κνηλνπξαμίαο.
Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιεθζεί απφ θνηλνπξαμίεο ηζρχνπλ γηα ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ησλ
επνκέλσλ παξαγξάθσλ.
Οη εγγπήζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο.
Σα κέιε ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ εηο νιφθιεξν γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ
απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε ή απφ ην Νφκν.
Σα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε δηνξηζκνχ απφ φινπο θνηλνχο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ.
Ο αλαπιεξσηήο εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία ζε θάζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ζε
πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ή αληθαλφηεηαο απηνχ.
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5.

6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.

Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξέπεη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ή απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο
ησλ εηαηξηψλ πνπ θνηλνπξαθηνχλ.
Ο εθπξφζσπνο ή αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ άιινπο πιεξεμνπζίνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαηά ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο θνηλνπξαμίαο εθφζνλ δφζεθε ζ’απηνχο ηέηνηα εμνπζία κε ηελ πξάμε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ ν δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή θαη ε απνδνρή ηνπ
απ’απηνχο δηαξθνχλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ.
Μαδί κε ηελ πξάμε δηνξηζκνχ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ
εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη
ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε είζπξαμε ηνπ εξγνιαβηθνχ
ζπλαιιάγκαηνο θαη ν δηνξηζκφο αληηθιήηνπ.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν γίλεηαη κφλνλ απφ θνηλνχ απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
Μφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο απηήο θαη ησλ δειψζεσλ απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνπο δηνξηδφκελνπο παχεη ε εμνπζία
εθπξνζψπεζεο απηψλ πνπ είραλ δηνξηζηεί πξηλ.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κεηείραλ ζηελ θνηλνπξαμία κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο δελ εθαξκφδνληαη
ε παξ. 6 ηνπ άξζξ. 51 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ.
Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δπν θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηείραλ ζ’απηή κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη πεζάλεη ν έλαο, ε
θνηλνπξαμία ζεσξείηαη δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε εξγνιαβία ζπλερίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φια ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ πνπ πέζαλε.
Οη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγνιαβία κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ ζαλφληα θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο ξπζκίδνληαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Αλ ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ε θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ πνπ αλαιακβάλνπλ απέλαληη ζηνλ
θχξην φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζαλάηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, ελψ θαηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 51.
Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν ή πησρεχζεη ην έλα, ε θνηλνπξαμία ζεσξείηαη δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε
εξγνιαβία ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ην άιιν κέινο κφλν πνπ αλαιακβάλεη απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ
φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο πνπ πηψρεπζε θαη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε.
Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν, ε θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κεηαμχ ησλ ινηπψλ.
Σπρφλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ή ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπλερίδεη ην έξγν απέλαληη ηνπ κέινπο πνπ πηψρεπζε θξίλνληαη θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ.
Ζ παξ. απηή εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο.
Αλ θεξπρζνχλ ζε πηψρεπζε δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο θαη απφ ηελ αηηία απηή εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πξνζήθνπζα
εθηέιεζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα δηαιχζεη ηελ ζχκβαζε, αδεκίσο γη’απηψλ.
Άξζξν 8ν. Πξνζεζκίεο – Πνηληθέο ξήηξεο.
Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο δελ νξίδνληαη,
Όιεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζ’απηή.
Μέζα ζε ζπλνιηθή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη λα έρνπλ γίλεη θαη νη δνθηκαζίεο ηνπ έξγνπ, αλ
πξνβιέπνληαη δνθηκαζίεο απφ ηε ζχκβαζε.
Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλάινγα, θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.
Ζ ζχκβαζε νξίδεη ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ.
Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016

Άξζξν 9ν. Πεξηερόκελν ηηκώλ ηηκνινγίνπ.
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ, αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο ηειεησκέλσλ εξγαζηψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο θακία άιιε πιεξσκή ή
απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε κίαο απφ απηέο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε θάζε κία απφ ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηέρνληαη:
1.
Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο, δει. κηζζψκαηα, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά πνπ
απαηηνχληαη ιφγσ εκεξαξγηψλ, επηβάξπλζε απφ νπνηαδήπνηε αηηία, νη δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθή ησλ
κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπο.
2.
Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, απφ εξγνδεγνχο, ρεηξηζηέο κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο
εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο γηα εκεξνκίζζηα ηνπο, εκηαξγίεο, αζθαιίζεηο ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο απνδνρέο θ.ι.π.
Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπο κε θάζε κέζν απφ ηνλ
ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο, ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε πιηθφ πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί
γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο.
3.
Σα έμνδα απνζβέζεσο απνζήθεπζεο θαη θπιάμεσο ησλ εξγαιείσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθά.
4.
Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ.
Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί θαηφπηλ είηε γηα ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε εξγαζία είηε ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαηνηερληθψλ είηε γηα ηηο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ κεηά ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ.
Άξζξν 10ν. Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη όθεινο ηνπ αλαδόρνπ.
ηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε ηηο ηηκέο πνπ
ηζρχνπλ νη λέεο κνλάδεο ή ησλ απ΄επζείαο δη’απηεπηζηαζίαο εθηεινχκελσλ έξγσλ πεξηιακβάλνληαη :
1.
Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θίλεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.
2.
Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ.).
3.
Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχλαςεο ζπκβάζεσο, εγθαηαζηάζεσλ εθηέιεζε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ.
4.
Κάζε είδνπο θφξνπ, ηέιε, έμνδα εγγπήζεσο, ηφθνη θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη άιιεο, θάζε θχζεσο επηβαξχλζεηο.
5.
Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο θαη πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
6.
Έμνδα αζθαιίζεσο ή απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη θάζε θχζεσο απνδεκηψζεσο πξνο ηξίηνπο.
7.
Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκίζεσο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ αζηπλνκία.
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8.

9.

Κάζε δαπάλε πνπ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή, έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία, εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά ζρεηηθά κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε είδνπο
επηζθαιή έμνδα.
Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.

Άξζξν 11ν. Αηπρήκαηα θαη δεκίεο.
Οη αλάδνρνη πνπ εθηεινχλ έξγα κέζα ζε αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο Η.Κ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθαιίζνπλ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζνπλ.
ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο Η.Κ.Α., νη αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλερίδνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηπραίλεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Η.Κ.Α. θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζε ηνπ.
Σν ππφινηπν είλαη ππνρξεσκέλν επίζεο λα αζθαιίζεη ζε κία απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
Ζ δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζην ζχλνιν ηνπο δειαδή ε εξγνδνηηθή εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη ζε βάξνο ηνπ.
ε πεξίπησζε γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη απνδεκηψζεσο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα
κεηαθνξηθά ηνπ κέζα ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγν ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα.
Άξζξν 12ν. Μειέηε ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ.
Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε απηφο ππφςε θαηά ηεο ζχληαμεο ηεο, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ
έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξάο, ηε δηάζεζε ηε δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ηεο
θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεπξέζεσο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, χδαηνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ δίαηηα ησλ
ξεπκάησλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηππηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη πνπ κπνξνχλ θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν λα
επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ, θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε ζχκβαζε πξνο ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί.

1.

2.

3.

Άξζξν 13ν. Φύιαμε πιηθώλ έξγσλ, θαηαζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ θαη κέζσλ πξνζηαζίαο βιαζηήζεσο.
Ο αλάδνρνο θπιάγεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.
ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο εθηεινχληαη απφ απηφλ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα θπιάμεσο, πξνζηαζίαο ή δηαηεξήζεσο
παίξλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη αληίζηνηρέο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θπιάμεσο θαη πξνζηαζίαο ησλ θνληά ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη θαη θάζε θχζεσο
θνηλσθειψλ έξγσλ γηα πξφιεςε δεκηψλ, ζε απηφ ή δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απν ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ, επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφ, αιιηψο ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε
βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο πξνθπιάγεη θαη πξνζηαηεχεη ηε βιάζηεζε θαη ηηο θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη επζχλεηαη
γηα θάζε θνπή δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβε.

4.
Άξζξν 14ν. Πξόιεςε αηπρεκάησλ.
Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο.
Ο αλάδνρνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ παίξλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ
θαη θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζ΄απηνχο.
Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε θαη γεληθά ηα νξχγκαηα κέζα ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο θαη επηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη κε θψηα ηελ
λχρηα.
Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.
Άξζξν 15ν. Υξήζε έξγνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε.
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηειεησκέλνπ κεξηθψο ή νιηθψο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ρσξίο λα
ηειεηψζεη ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε.
Αλ ε παξαπάλσ θαηνρή ή ρξήζε ζα θαζπζηεξνχζε ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο, ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε ηνπ ππνζέηεη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν, ηφηε ν
εξγνδφηεο ηηο θαηαβάιεη ζ’απηφλ κε ηηο πξάγκαηη απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο δαπάλεο.(άξζξν 7 παξ.6 Ν.1418/85).
Άξζξν 16ν. Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, εθαξκνγέο ζην έδαθνο.
Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληαο Καλνληζκνχο. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ
απνηειεί ε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο θάζε ζηάζκεο κεηά από απνηύπσζε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ππεξεζίαο. Οη δαπάλεο ησλ
παξαπάλσ ζε πιηθά εξγαζίαο θαη ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθά, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (Σνπνγξαθηθέο εξγαζίαο).
Άξζξν 17ν. Απαιινηξηώζεηο.
Οη απαιινηξηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γίλνληαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο εξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο απέλαληη ζηνλ αλάδνρν, εθηφο απφ ηελ ρνξήγεζε παξαηάζεσο ηεο
πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ απφ αηηία αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο πνπ δελ νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ θαζπζηέξεζε μεπεξάζεη ην ηξίκελν, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ δηάιπζε ηεο ζπκβάζεσο.
Άξζξν 18ν. Κξαηήζεηο
Όπσο ηζρχνπλ έσο ζήκεξα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
Άξζξν 19ν. Υξόλνο εγγύεζεο. (δέθα πέληε (15) κήλεο).
Ο “ Πξνηειηθφο Λνγαξηαζκφο ” ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ζην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.
ηε ζπλέρεηα θαη χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη “ΣΔΛΗΚΟ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ”.
Γηα ηνλ πξνηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Με ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Πξηλ ηελ ζεψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ δεηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α. γηα
εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

Μαληάθνη 20/09/2017
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Οη πληάθηεο

Βαηλάο Υξπζόζηνκνο
Αγξνλόκνο θαη Σνπνγξάθνο
Μεραληθόο κε Α’ β

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ.

Βαηλάο Υξπζόζηνκνο
Αγξνλόκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθόο

Μόθθαο Αλδξέαο
Αγξνλόκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθόο
Μεραληθόο Msc αβ΄

Γνμνπνύινπ Εσή
Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Αβ’

-5-

