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ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.∆. 28/80 – Παροχή Υπηρεσιών) 

Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε 

συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 

καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να 

εκτελεστεί η εργασία που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη 

Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική σύµβαση.  

Άρθρο 2ο – Αντικείµενο εργολαβίας 

Το αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στην Τεχνική 

Έκθεση της παρούσας µελέτης.  

Άρθρο 3ο  - Γενική ισχύς Τιµολογίου 

3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας 

περιλαµβάνονται κάθε σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 

5 της Γ.Σ.Υ. 

     3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας Προστασία των λουοµένων στις 
παραλίες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Χερσονήσου δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση 

και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων 

εκτέλεσης της εργασίας και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών 

ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του.  

Άρθρο 4ο – Εξοπλισµός – Εργαλεία – Υλικά 

Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα υλικά, τα 

εργαλεία, µηχανήµατα και τα µεταφορικά µέσα, που είναι  αναγκαία για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει.  

Άρθρο 5ο  

Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται η επόµενη της 

υπογραφής της σύµβασης.  
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Άρθρο 6ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

6.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού 

µελέτης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  

Άρθρο 7ο  

Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα 

που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.  

Άρθρο 8ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από το Π.∆. 28/80.  

Άρθρο 9ο – Χρηµατοδότηση – Φόροι 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΕΣΟ∆Α  και οι πληρωµές του ανάδοχου θα 

υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.  

Άρθρο 10ο – Έδρα επιχείρησης 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του 

Π.∆. 609/1985 ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή 

διεύθυνσή της.  

Άρθρο 11ο – ∆ιεύθυνση Έργων - - Εκλογή προσωπικού – Μηχανικά µέσα 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για την εργασία όλο  το 

απαιτούµενο προσωπικό, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, 

εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα.  

Άρθρο 12ο – Προθεσµίες 

Ολική Προθεσµία 3 µήνες 

Άρθρο 13ο – Μέτρα Ασφαλείας  

13.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες µε ασφαλή τρόπο και 

σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και 

οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερικές διατάξεις όπως π.χ. : 

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση 

εκτελούµενων έργων, έργα επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π. 

• Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ». 

13.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό, τα 

απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας 

και εργαλεία για ασφαλή εργασία.  

13.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 

παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών 

µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα 

πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική 

Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 

εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων.  
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13.4 Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο 

και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της 

προσφοράς του, κατά ανοιγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς 

αυτού.  

     Άρθρο 14ο – Τελικές ∆ιατάξεις  

14.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος 

έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην  περιοχή των έργων και είναι απόλυτα 

ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας από κάθε πλευρά, όπως και 

των ενδεχοµένων δυσχερειών, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη 

του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των δυσχερειών 

κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, 

µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.  

14.2 Όπως έχει τονιστεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και 

αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή 

σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.  

14.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση που θα γίνει µε 

βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 

Νοµοθεσία.  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ         
Γούρνες, 4/3/2014 

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών                              
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