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ΕΡΓΑΣΙΑ: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΑΚΤΩΝ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
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Αριθµός Μελέτης: 38/2015 

CPV: 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισµού και σάρωσης οδών) 

 

 

Περιεχόµενα 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στο έργο της καθαριότητας, οδοκαθαρισµού και 

καλλωπισµού του συνόλου των εν γένει κοινοχρήστων χώρων (Οδοί, Πλατείες, Πάρκα, πεζοδρόµια, 

Χώροι Στάθµευσης, Καθαριότητα ακτών, κλπ.) και συγκεκριµένων κοινωφελούς χρήσεως χώρων 

(νεκροταφεία, σχολικές αυλές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) της πόλης και των οικισµών, Υφαντών, 

Παραδηµής, Μεσοχώρι, Μεγάλο- Μικρό Κρανοβούνι, Παγουρίων, Αιγείρου, Μεσσούνης, Μελέτης, 

Νέας και Παλαιάς Καλλίστης, Φαναρίου, Πόρπης, Αγ. Θεοδώρων, Μεγάλο – Μικρό Δουκάτο, 

Ανδριανής, Μαυροµάτη,  Κόσµιο, Ροδίτη, Ανθοχώρι, Θρυλόριο, Φύλακα, Γρατινή, Κάλχα, Ιάµπολη, 

Στυλάριο, Σιδεράδες, Τυχερό, Σύµβολα, Φύλακα, Ηφαίστου, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Σιδηροχωρίου, 

Κικίδιο, Γλυφάδας,  και  καθηµερινά των ακτών Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Γλυφάδας, Μολυβωτής. 

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσµατική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής 

προς τους µόνιµους και εποχιακούς κατοίκους του Δήµου, η φροντίδα για την δηµόσια υγεία και η 

βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήµου. 

Ο αναγκαίος εξοπλισµόςγια την εργασία µε την µορφή των χειρωνακτικών εργαλείων 

(σκούπες, φαράσια, φτυάρια, τσάπες, τσουγκράνες, χειραµάξια, αναλώσιµα υλικά σακούλες 

απορριµµάτων, κλπ.), θα καλυφθεί από τον ανάδοχο της εργασίας και εκτιµάται στον προϋπολογισµό 

της παρούσας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, 

ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαµβάνει ένδυση, δηλαδή 

οµοιόµορφες, ολόσωµες, για όλο το προσωπικό, φόρµες εντόνου χρώµατος, γιλέκο φωσφορίζον, 

επένδυση αδιάβροχη για τις άσχηµες καιρικές συνθήκες, παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, 

γυαλιά προστασίας. 

Οι εργασίες καθαριότητας καλύπτουν συνολικό διάστηµα πέντε (5) µηνών, από την 

συµβατική έναρξή τους. Ο Συνολικός αριθµός των απασχολούµενων εργατών είναι δέκα εννιά (19) 

(ηµερησίως). Όλα τα απασχολούµενα άτοµα θα είναι µε οχτάωρη εργασία. 

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορούν: 

1. Τακτική καθαριότητα των οδοστρωµάτων, κρασπέδων, ρείθρων πεζοδροµίων, πλατειών και 

λοιπών κοινόχρηστων χώρων, µε την χρήση εργατών καθαριότητας (χρήση χειρωνακτικών 
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εργαλείων όπως σκούπες, χειραµάξια, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια, λοιπός ειδικός 

εξοπλισµός, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων και όλα τα αναγκαία αναλώσιµα). 

2. Χειρωνακτικός καθαρισµός από µικρά απορρίµµατα µη ενοικιαζόµενων ή χρησιµοποιούµενων από 

τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις τµηµάτων των ακτών (λουτρικές εγκαταστάσεις) µε τη χρήση 

εργαλείων (τσουγκράνα, απόχη, αναγκαία αναλώσιµα). 

3. Τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής (πλύσιµο, απολύµανση, άδειασµα καλαθιών 

απορριµµάτων) στις δηµοτικές κοινόχρηστες και χηµικές τουαλέτες των παραπάνω αναφερόµενων 

ακτών. 

4. Το καθηµερινό άδειασµα και απαραίτητο καθάρισµα όλων των καλαθιών απορριµµάτων (ξύλινα 

και πλαστικά), µετά της αλλαγής σακούλας απορριµµάτων, που έχουν τοποθετηθεί από το δήµο 

εντός και εκτός ορίων των ακτών. 

5.Την καθαριότητα και ευπρεπή διατήρηση των χώρων νεκροταφείων του δήµου καθ' υπόδειξη της 

υπηρεσίας. 

6. Την ευπρεπή διατήρηση των οδών, των πλατειών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων (εκτός 

της ακτής) µέσω εργασιών αποψίλωσης, βοτανίσµατος και ασβεστώµατος καθ' υπόδειξη της 

υπηρεσίας. 

7. Πλύσιµο συγκεκριµένων χώρων, όπως είναι οι χώροι της Λαϊκής Αγοράς, κεντρικοί δρόµοι, κλπ., 

κατά διαστήµατα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο η αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

8. Αφαίρεση αφισών και αυθαίρετων διαφηµιστικών πινακίδων από στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, δέντρα, 

κάδους, κλπ. Η παρεχόµενη εργασία θα είναι τακτική, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται 

από την αρµόδια υπηρεσία. 

9. Έκτακτες επεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασίαπεζών και οχηµάτων, όπως 

από λάδια, πετρέλαια κλπ. Η παρεχόµενηεργασία θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της αρµόδιας υπηρεσίας, 

10. Άσπρισµα των κρασπέδων και δενδροστοιχιών µε υπόδειξη της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου, 

11.Αυθηµερόν αποµάκρυνση των πλαστικών σάκων απορριµµάτων από τις παραπάνω 

αναφερόµενες εργασίες καθαριότητας, την µεταφορά τους και προσωρινή αποθήκευσή τους στους 

πλησιέστερουςδηµοτικούς κάδους απορριµµάτων. 

Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις επιµέρους περιοχές του Δήµου 

όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. 

Κοµοτηνή,09-04-2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΤΟΣ 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η Μελέτη αυτή που εκπονείται µε εντολή της Διοίκησης αφορά τον καθαρισµό των Οδών, 

Πλατειών, Ακτών, και Λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων του Δήµου Κοµοτηνής» από για εργασία 

πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από συνεργεία του αναδόχου σε πενθήµερη βάση κάθε 

εβδοµάδα, σε όλους τους οδούς, πλατείες, ακτές και κοινόχρηστους χώρους του Δήµου Κοµοτηνής 

που θα υποδείξει η υπηρεσία στον ανάδοχο. 

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και την υλοποίηση της εργασίας αυτής απαιτείται, 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η απασχόληση δέκα εννιά (19) εργατών καθαριότητας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέτει: 

• ISO 9001 µε πεδίο εφαρµογής: καθαρισµοί κτιρίων, Εγκαταστάσεων & Εξωτερικών χώρων,  

• Κατάλληλο ΙSO ή αντίστοιχο πιστοποιητικό µε πεδίο εφαρµογής: Εργολάβος καθαριότητας, 

Διαχείριση  & Μεταφορά αποβλήτων. 

Επίσης οι εργαζόµενοι που θα προσληφθούν από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι αποδεκτοί στο 

σύνολό τους, από το Τµήµα Καθαριότητας, λόγω της ιδιοµορφίας του έργου που εκτελείται. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει διαθέτει την κατάλληλη ρευστότητα επί του συνολικού έργου,για να 

µη δηµιουργηθεί κανένα πρόβληµα µε την µισθοδοσία των εργαζοµένων που θα έχει σαν αποτέλεσµα 

την οµαλή λειτουργία του έργου. 

Το ωράριο εργασίας των εργατών θα είναι αυτό που θα ορίσει η διοίκηση του Τµήµατος 

Καθαριότητας µε τήρηση της Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω περιγραφόµενη εργασία, ορίζεται σε 149.761,72 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6277.05 του τακτικού προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2015. 

Ο Προϋπολογισµός συντάχθηκε µε βάση τα στοιχεία του τµήµατος κοινωνικής επιθεώρησης 

Νοµού Ροδόπης και στη δαπάνη περιλαµβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές και κάθε είδους έξοδα 

που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εργασίας από τον εργολάβο, καθώς επίσης και η 
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αποζηµίωση χορηγηθείσας ή µη αδείας, δώρο Χριστουγέννων στο προσωπικό και όλα τα οφέλη του 

εργολάβου. 

Το Τµήµα Καθαριότητας θα παραδίδει στον ανάδοχο το πρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες 

του µία εβδοµάδα νωρίτερα.Ενδεικτικά αναφέρονται οδοί, πλατείες, ακτές, και κοινόχρηστοι χώροι 

που θα γίνεται ο ανάλογος καθαρισµός, πλατείες και κοιµητήρια οικισµών, ακτές Φαναρίου, Αρωγής, 

Μέσης, Γλυφάδας, Μολυβωτής, και οδών της πόλης όπως Ανδρονίκου, Γ. Παπανδρέου, 

Ζυµβρακάκη, Φιλιππουπόλεως,  κ.λ.π. και όπου αλλού κριθεί. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(Ηµεροµίσθιο) 
(ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

(ηµέρες) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 

ΜΗΝΕΣ 
(6 µήνες µε δώρο 
Χριστουγέννων και 
επίδοµα αδείας) 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Καθ/τα οδών, 
ακτών, & 

κοινόχρηστων 
χώρων 

Ηµερήσια 
∆απάνη 

45,45 19 25 6 129.532,50€ 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΥΛΙΚΑ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 
ΚΛΠ. (ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ) 

     3.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ      132.532,50€ 

 Φ.Π.Α. 13%      17.229,22€ 

 Γενικό σύνολο δαπάνης 149.761,72€ 

Σύνολο       132.532,50 € 

Γενικά έξοδα (αναλώσιµα υλικά, δαπάνες µετακίνησης κλπ)            3.000,00 € 

Φ.Π.Α 13%      17.229,22 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης 149.761,72 ευρώ 

 

 

 

Κοµοτηνή, 09/04/2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο συγγραφής 

Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαµβάνει τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο 

το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, και έχει ενδεικτικό προϋπολογισµό 149.761,72 ευρώ 

µε Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προµήθειες του Δηµοσίου 

Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 άρθρο 11 και το 

Ν.2414/1996 άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 ¨Ονοµαστικοποίηση των 

µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προµηθειών του Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου τοµέα’’, όπως αυτές 

τροποποιηθήκαν και ισχύουν του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) Περιορισµοί στη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων 

ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/2005 

τεύχος Α'). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) «Σύσταση Σώµατος 

Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήµων 

και Κοινοτήτων». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων 

των φορέων του Δηµοσίου στοΝοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωµένηςΔιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµωνκαι πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15-7-2010) Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις. όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 

το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013), άρθρο22 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεωνκαι Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων 

Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. 

Α΄/11-04-2012.  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων καιάλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε την 

υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ.Α΄/07-04-2014). 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του ΕθνικούΣυστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

15. Τη µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση 

για το Εθνικό ΣύστηµαΗλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και 

Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 

διατάξεις». 

 

Άρθρο 3ο :Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει ηανάθεση και 

η εκτέλεση του έργου είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίαςµεταξύ των όρων που 

περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω : 

α) Η παρούσα διακήρυξη, 

β) Η τεχνική έκθεση µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του έργου, 

γ)Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), 

δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), 
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ε)Το έντυπο προσφοράς. 

 

Άρθρο 4ο : Προθεσµία εκτέλεσης έργου- Εγγυήσεις- Ποινικές ρήτρες. 

Αφετηρία µετρήσεως των προθεσµιών είναι αυτή που καθορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 

28/80. Ως χρόνος εκκίνησης του έργου, ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και 

περαίωσης πέντε (5) µήνες µετά. 

Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που ισούται µε2% επί 

του προϋπολογισµού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. (Ν. 4281/2014). 

 

Άρθρο 5ο : Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις καθυστέρησης 

Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται η ολική προθεσµία του έργου καιτυχόν 

τµηµατικές που αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό,υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς 

χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτεάλλα µέσα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει 

την αποµάκρυνσηπροσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση 

τωνσυνεργείων του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη τωνεργασιών ή 

καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατηη εµπρόθεσµη εκτέλεση του 

έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστηµακακότεχνες ή αν τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές,αν δεν εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια ή αν συστηµατικά ή αν 

συστηµατικάπαραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίαςτου 

περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσµία του έργου χωρίς αυτό να έχειαποπερατωθεί.Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο εργασίας, καιρικών συνθηκών,κλπ. σε 

βιβλιοδετηµένα αριθµηµένα φύλλα. 

 

Άρθρο 6ο : Περιεχόµενα των τιµών τιµολογίου (Προϋπολογισµού) 

Η εκτιµηµένη δαπάνη σύµφωνα µε την µελέτη αναφέρεται στις µονάδεςολοκληρωµένων 

εργασιών και ορίζεται σε 149.761,72 ευρώ µε Φ.Π.Α., χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµιά άλλη 

πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους, οι λογαριασµοί συντάσσονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ 28/80. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του προσωπικού στην 

εν λόγω εργασία, καθ' όλο το ωράριο εργασίας. Η πρόσληψη θα γίνει αποκλειστικά για τις ανάγκες 

της και σε κάθε πιστοποίηση υποχρεούται να καταθέτει τις βεβαιώσεις ασφάλισης του Ι.Κ.Α. για 

τους απασχολούµενους. 

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον εργοδότη και προκαταβολή δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο 

άρθρο 61 του Π.Δ.28/80. Αναλυτικά στην δαπάνη σύµφωνα µε τη µελέτη περιλαµβάνονται όλες 

οιαπαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνεςµισθών , 

ηµεροµισθίων, Δώρο Χριστουγέννων, και η αποζηµίωση χορηγηθείς και µη χορηγηθείς αδείας του 
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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 καιοχηµάτων, 

οι φόροι, τα τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζηµιώσεων και 

ζηµιών στο προσωπικό του αναδόχου, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τα οφέλη του 

αναδόχου, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 7ο : Γενικά έξοδα και όφελος αναδόχου 

Στα γενικά έξοδα και όφελος αναδόχου που δικαιούται ο ανάδοχος στα έργα πουεκτελούνται 

µετά από δηµοπρασία, περιλαµβάνονται: 

1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως τουδιοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου, 

2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου, 

3. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπογραφής της σύµβασης, εγκατάστασης– εκτέλεσης και 

παραλαβής των έργων, 

4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και κάθε είδους 

επιβαρύνσεις, 

5. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχουκαι κάθε φύσεως 

αποζηµίωση σε τρίτους, 

6. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και µεταφοράς – απόθεσηςτων προϊόντων σε 

θέσεις που καθορίζονται από την υπηρεσία, 

7. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή,έντεχνη και σύµφωνα µε 

τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή πουαπαιτείται για την τακτοποίηση των έργων από 

κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα, 

8. Το όφελος του αναδόχου. 

 

Άρθρο 8ο :Ευθύνη αναδόχου 

Το έργο διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του, αυτοπρόσωπα από τονανάδοχο ή από 

πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη ΔιευθύνουσαΥπηρεσία και ο οποίος είναι ο 

µόνος υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης όσο για την εφαρµογή της µελέτης 

και για την ποιότητα των εργασιών.Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

εκλογή των πάσηςφύσεως υλικών που χρησιµοποιεί. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 

ναπληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 9ο : Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 31 του Π.Δ. 28/80. 

Πέραν αυτού ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
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Κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζόµενους ή σε τρίτους.Οι ανάδοχοι εργασιών 

οι οποίες εκτελούνται σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούνται να ασφαλίζουν σε αυτό όλο το 

προσωπικό που απασχολούν.  

Σε περιπτώσεις εργασιών που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιµοποιούν, το οποίο είναι 

ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι 

υποχρεωµένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε µία από τις αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες του 

Δηµοσίου. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλλει ο εργολάβος, δηλαδή 

εργολαβική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου, βαρύνουν τον εργολάβο. Σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, 

καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου  σε έργα 

του Δηµοσίου, Δήµων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα. 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες εργασίες και προκειµένου γρήγορα να 

αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο Ανάδοχοςείναι 

υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες Αρχές. 

 

Άρθρο 10ο: Λογαριασµοί- Κρατήσεις- Φ.Π.Α. 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.Σε κάθε λογαριασµό 

ο ανάδοχος καταβάλει τις νόµιµες 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 που γίνεται ο  διαγωνισµός.Επίσης 

είναι υποχρεωµένος να πληρώνει το προσωπικό του σύµφωνα µεόσα καθορίζονται από το αρµόδιο 

Υπουργείο , µε τις διάφορες αποφάσειςτου, δηλαδή των δώρων  Χριστουγέννων, του επιδόµατος 

αδείας και των ηµεροµισθίων για τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας. 

Εάν κατά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέληκαι κρατήσεις ή 

καταργηθούν αυτά που υπήρχαν, το αντίστοιχο ποσόπληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτετε από τους 

λογαριασµούς του αναδόχου, και εφ΄ όσον αποφασισθεί από τους αρµόδιους Υπουργούς. 

 

Άρθρο 11ο : Μελέτη συνθηκών του έργου 

Η υποβολή προσφοράς συµµετοχής στη δηµοπρασία, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότιοι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσίατου έργου, και 

έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευήςτούτου, κυρίως σε ότι αφορά 

τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσηςπροϊόντων, τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και 

αποθήκευση υλικών, δυνατότηταεξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύµατος καιοδών προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, τις 
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διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες 

φυσικέςσυνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, τοείδος και 

τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν τηνέναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µεοποιαδήποτε τρόπο µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τουέργου σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης.  

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεταιότι έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

αποτελεί µαζί µε τηνδιακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 

ανεπιφύλακτααναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 

παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί στους όρους της Σύµβασης, δεν τοναπαλλάσσει 

από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικέςτου υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 12ο : Φύλαξη υλικών και µέσων – Προστασία βλάστησης 

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 λαµβάνονταιαπό τον εργοδότη και οι δαπάνες 

καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης 

καιπροστασίας των έργων που βρίσκονται κοντά στο έργο που εκτελείται γιανα αποφεύγονται οι 

ζηµιές σε αυτό ή αυτά, ή η διακοπή της λειτουργίαςαυτών.  

Ζηµιές που προξένησε η αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονταιαµέσως από αυτόν και σε 

αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται απότον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου.Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη φυσική βλάστηση (αµµόλοφοι– αµµοθίνες, 

δένδρα και θάµνοι) και τις εκτάσεις που έχουν καλλιεργηθείστην περιοχή όπου εκτελείται το έργο 

και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου,θάµνων, και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη 

για την εκτέλεσητου έργου. 

Ζηµιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργουαποζηµιώνονται, µετά τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από τηνΥπηρεσία, σε βάρος των πιστώσεων του έργου. 

 

Άρθρο 13ο : Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλεια κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το νόµο,λαµβάνει µέτρα για 

την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σεκάθε τρίτον, καθώς και την παροχή πρώτων 

βοηθειών σε αυτούς.Διαταγές της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε 

ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενοφαρµακευτικό υλικό για την 

παροχή πρώτων βοηθειών. 

 

 



∼12∼ 

 

Άρθρο 14ο : Χρήση του έργου πριν από την αποπεράτωση 

Με απόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας µπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε 

αποπερατωµένου έργου πριν την τελική περαίωση του έργου, χωρίς αυτή η χρήσηνα αναπληροί την 

παραλαβή του έργου.Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών, 

τότεχορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση µη αποπερατωθέντος έργου από τον εργοδότη 

προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότηςκαταβάλλει σ’ αυτόν τις 

πραγµατικές δικαιολογηµένες δαπάνες. 

 

Άρθρο 15ο :Τελικός εξοφλητικός λογαριασµός 

Εκδίδεται µετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικήςπαραλαβής του 

έργου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα µόνα δικαιολογητικά για τηνέκδοση του λογαριασµού, αντίτυπα δε ή 

αντίγραφα αυτών επισυνάπτονταιστο λογαριασµό.Πριν τη θεώρηση του λογαριασµού αυτού ζητείται 

από τον ανάδοχο ναπροσκοµίσει βεβαίωση του αρµόδιου Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. όπου θα 

αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για το έργο. 

 

Άρθρο 16ο : Αναθεώρηση τιµών  

Η οποιαδήποτε περεταίρω µείωση των πάσης φύσεως αποδοχών, εργοδοτικών εισφορών 

(Νοµοθετική ρύθµιση, κλαδική σύµβαση, Εθνική Γενική συλλογική σύµβαση, κλπ) θα υπάρχει και 

αντίστοιχη ανάλογη προσαρµογή του συµβατικού τµήµατος. 

 

Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 

Κοµοτηνή, 09/04/2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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