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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της σύµβασης. 

Το αντικείµενο της παρούσης Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, 
περιλαµβάνει τους γενικούς και ειδικούς συµβατικούς όρους για την εκτέλεση των 
εργασιών ταφής απορριµµάτων στο Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων το 
έτος 2011 και η δαπάνη εκτέλεσής τους, βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισµός εργασιών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δηµοπρατούνται ανέρχεται 
στο ποσό των  €190.000,00 πλέον Φ.Π.Α.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση των εργασιών και η διενέργεια του διαγωνισµού, διέπονται από τις 
διατάξεις των παρακάτω Νόµων, των εκτελεστικών αυτών Π.∆., των σχετικών 
αποφάσεων και εγκυκλίων, δηλαδή : 
 

α. Του N.3463/06 ″ Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων ″. 
β. Του Π.∆. 28/80 ″ Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α. ″. 
γ. Του Ν. 1650/86 ″ Για την προστασία του περιβάλλοντος ″ 
δ. Την Κ.Υ.Α. 69728/824/17.05.96  
ε. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90,την Κ.Υ.Α. 69728/824/17-5-96 
στ. Το Ν. 2939/2001 περί «Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών» 
ζ. Την Υπ. Απ. 69728/824/1966 
η. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1774/2202/ΕΚ 
θ. Την Εγκύκλιο 1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και των σχετικών Νόµων και Προεδρικών 

διαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο 
ι. Την Εγκύκλιο ∆11δ/0/5/207/38/20.12.2001(*) Εγκύκλιο 2001 περί κατωτάτων 

ορίων για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών τα οποία εφαρµόζονται 
από την 1-1-2002. 

∆ιέπεται επίσης από τις ισχύουσες Αστυνοµικές και υγειονοµικές διατάξεις και 
κανονισµούς καθώς και εκείνες του Κ.Ο.Κ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆εδοµένα έργου και διάκριση χώρου επέµβασης. 

Τα παρακάτω αναφερόµενα δεδοµένα είναι ενδεικτικά και η µη ακριβής 
ανταπόκρισή των, δεν στοιχειοθετούν σε καµία περίπτωση λόγο αναπροσαρµογής 
του συµβατικού τιµήµατος. 

Ο εργολάβος, µε δική του ευθύνη, οφείλει να πιστοποιήσει τα οποιαδήποτε 
αναφερόµενα δεδοµένα για την διαµόρφωση της τιµής προσφοράς του. 
4.1 ∆εδοµένα έργου. 

i. Έκταση επέµβασης σκουπιδότοπου ∆ήµου Νάξου : 25 στρέµ. περίπου. 
ii. Αριθµός κατοίκων : χειµώνας 10.000 – θέρος 30.000 περίπου 



iii. Όγκος προς ταφή απορριµµάτων : χειµώνας 400 κ.µ. / εβδοµάδα - θέρος 
800 κ.µ. / εβδοµάδα, περίπου. 

4.2 ∆ιάκριση χώρου επέµβασης. 
Ως χώρος συµβατικής εργασίας του αναδόχου, ορίζεται ο χώρος του 
σκουπιδότοπου του ∆ήµου Νάξου, στην περιοχή Ξηρόκαµπος.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Υποχρεώσεις αναδόχου. 
1. Οι συµβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας σε συνάρτηση µε το πρόγραµµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
∆ήµου. 

2. Ο χρόνος ηµερήσιας απασχόλησης του αναδόχου ποικίλλει ανάλογα µε τις 
επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες, γι΄ αυτό και δεν προσδιορίζεται επακριβώς. 
Αυτό που διευκρινίζεται µε σαφήνεια, είναι η συµβατική υποχρέωση του 
αναδόχου να εκτελεί το έργο του για το σύνολο των διατιθέµενων 
απορριµµάτων αυθηµερόν και πάντως πριν την έναρξη του επόµενου 
(ηµερησίου) προγράµµατος διάθεσης. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις περί καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων, 
καθώς και εκείνες του Κ.Ο.Κ. 

4. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από 
τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις, είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το 
προσωπικό του στο Ι.Κ.Α., να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
πρόληψη ατυχηµάτων καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων 
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε Τρίτου. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει το ∆ήµο προφορικά ή γραπτά για τις 
τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν και να διατυπώνει τις προτάσεις του µε σκοπό 
την καλύτερη διαχείριση των απορριµµάτων. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα µε µέριµνα και 
ευθύνη του, για την αποφυγή διαφυγής απορριµµάτων ή ιλύος στη θάλασσα, 
καθώς και κάθε άλλο απαιτούµενο µέτρο ασφαλείας για τη διαχείριση των 
εργασιών. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώνει µε ιδιαίτερη επιµέλεια και κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης σε διακεκριµένες 
θέσεις υγειονοµικής ταφής. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τον εργολάβο συλλογής, 
διαχείρισης και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών, µε στόχο την αποµάκρυνση 
τέτοιων υλικών από το χώρο του Χ.Α.∆.Α. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Περιγραφή εργασιών. 

Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαχείρισης των 
αστικών απορριµµάτων: επίχωση (ταφή) και συµπύκνωση οργανικών 
αποδοµήσιµων υλικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης, µε στρώµατα ανόργανης ύλης 
ως φυσικές γαίες, καθώς και την προµήθεια και µεταφορά αδρανών υλικών και 
προϊόντων εκσκαφών για το σκοπό αυτό, στον υφιστάµενο χώρο διάθεσης 
απορριµµάτων του ∆ήµου Νάξου, που βρίσκεται στην περιοχή «Ξηρόκαµπος» . 

Τα ανακυκλώσιµα υλικά όπως χαρτιά, γυαλικά, πλαστικά και µεταλλικά υλικά 
συσκευασίας, θα αποστέλλονται εκτός νησιού, στα πλαίσια της σύµβασης 
συνεργασίας µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης για τη συλλογή, 
διαχείριση και µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών στο Κέντρο ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών Αττικής στα πλαίσια του Ν. 2939/2001 περί «Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών» και της ΚΥΑ 69728/824/1966. Σε κάθε περίπτωση που 
διατίθενται τέτοια υλικά στο Χ.Α.∆.Α., αυτά θα εναποτίθενται στον διαµορφωµένο 
ξεχωριστό χώρο «Μεταφόρτωσης και προδιαλογής» των ανακυκλώσιµων υλικών. 



 
Οι κυριότερες εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη είναι οι 

παρακάτω : 
� Προεπιλογή της θέσης διάθεσης κάθε είδους απορριµµάτων κατ’ οικονοµία 

χώρου, 
� ∆ιαχωρισµός των εισερχόµενων φορτηγών στο χώρο απορριµµάτων ανάλογα µε 

το δηλωθέν είδος και περιεχόµενο του φορτίου των, σε κατάλληλη θέση 
απόρριψης. 

� Προώθηση και διάστρωση του συνόλου των αστικών απορριµµάτων που 
µεταφέρονται µε απορριµµατοφόρα οχήµατα, σε στρώσεις, µε σχετική συµπίεση  

� Μεταφορά επαρκούς ποσότητας αδρανών υλικών και κατάλληλης ποιότητας 
προϊόντων εκσκαφών επί τόπου στον ΧΑ∆Α. 

� Επίχωση - επικάλυψη του συνολικού όγκου των απορριµµάτων µε κατάλληλα 
ανόργανα υλικά σε στρώσεις ικανοποιητικού πάχους.  

� Επαναλαµβανόµενη συµπίεση του συνόλου (απορριµµάτων και γαιών 
επίχωσης), µε στόχο τη δηµιουργία σταθερού γηπέδου για να αποφύγουµε το 
σχηµατισµό κενών µέσα στη µάζα. 
 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω απαιτείται σε καθηµερινή βάση χρήση των 
παρακάτω χωµατουργικών µηχανηµάτων . 
 

Βασικό ρόλο στην επιτυχία της προτεινόµενης µεθόδου παίζει κατ’ αρχήν η 
επιµελής προδιαλογή, η προετοιµασία των θέσεων απόρριψης και κυρίως επί 
ηµερησίας βάσεως εργασία ταφής των αστικών απορριµµάτων, διαφορετικά το θέµα 
εξελίσσεται σε ελεύθερη απόρριψη. 
 
Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη : 
1. Προδιαλογή των απορριµµάτων κατά την είσοδό τους στο χώρο, σε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες : 
� Αστικά απορρίµµατα όπου περιλαµβάνονται αποδοµήσιµα οργανικά υλικά, 

ζωικής και φυτικής προέλευσης, 
� Χωµατουργικά υλικά, προϊόντα εκσκαφών, αδρανή υλικά, υλικά 

κατεδαφίσεων, εξόρυξης, 
� Βιοµηχανικά προϊόντα αυτοκινητοβιοµηχανίας, ηλεκτρικές συσκευές, µεταλλικά 

είδη, ογκώδη αντικείµενα.  
 

2. Εκτίµηση των απαιτούµενων ποσοτήτων χωµατουργικών υλικών και ορθολογική 
διαχείριση, έτσι ώστε, σε περιπτώσεις που θα προσκοµίζονται υπερεπαρκείς 
ποσότητες χωµατουργικών υλικών, προβλέπεται αποθεµατοποίηση, ενώ σε 
αντίθετες περιπτώσεις, απαιτείται προµήθεια και µεταφορά µε φορτηγά, 
κατάλληλων αδρανών υλικών από Λατοµεία, εργοτάξια, κλπ.  
 

3. Ειδικά η ταφή των ζωικών υποπροϊόντων και µόνο των ∆ηµοτικών Σφαγείων,  
της κατηγορίας 2 και 3 που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
1774/2002/ΕΚ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για αποµακρυσµένες 
περιοχές όπως τα νησιά, θα γίνεται από τον εργολάβο ταφής απορριµµάτων µε 
ιδιαίτερη επιµέλεια για πλήρη επικάλυψη µε κατάλληλα υλικά (υγειονοµική ταφή), 
σε διακεκριµένες κατάλληλες θέσεις. Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται και µόνο 
για τις κατηγορίες των υποπροϊόντων, των οποίων αρµοδίως έχει επιτραπεί 
αυτού του είδους η απόρριψη, χωρίς ευθύνη της Τεχνική Υπηρεσίας. 

 
4. Η διάθεση της ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου 

Νάξου, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα και αναφερόµενα στην Μ.Π.Ε. 
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων και πεδινών κοινοτήτων στο Λιβάδι», 
η οποία εγκρίθηκε µε την ΚΥΑ 121794/97 όπως ανανεώθηκε και ισχύει έως 



σήµερα, θα  πραγµατοποιείται στον συγκεκριµένο χώρο, ως η µόνη αναγκαία 
λύση για τη διάθεσή της, δεδοµένου ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (µη 
διάθεση ή διάθεση σε άλλο χώρο), δηµιουργούνται µείζονα προβλήµατα τόσο στη 
λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ., όσο και εν γένει στο περιβάλλον.  
Σηµειώνεται ότι η διάθεση ιλύος στον Χ.Α.∆.Α. αποτελεί προσωρινή µόνο λύση, 
µέχρι την κατοχύρωση µιας µονιµότερης λύσης διάθεσης. Μια τέτοια και ίσως η 
πλέον ενδεδειγµένη λύση θα ήταν η διάθεση και χρησιµοποίηση της ιλύος στην 
γεωργία. 
 

5. Εκτέλεση εργασιών σε διακεκοµµένο ωράριο, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, σύµφωνα µε τη µελέτη και έως την ώρα 
κλεισίµατος του σκουπιδότοπου. 

 
Τέλος επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα και µε ευθύνη του εργολάβου, για την αποφυγή διαφυγής απορριµµάτων ή 
ιλύος στη θάλασσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο Ζητούµενος βασικός εξοπλισµός. 
Η ιδιόκτητη κατοχή του ζητούµενου βασικού εξοπλισµού ή η δυνατότητα εκµίσθωσης 
κατ’ αποκλειστικότητα για όλη τη διάρκεια της παρούσας εργολαβίας, είναι 
υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού για τον εργολάβο από τον διαγωνισµό και 
συνίσταται σε : 
 

1. ένα (1) ερπυστριοφόρο προωθητήρα, κατάλληλο για κίνηση σε έδαφος µε 
υψηλή συγκέντρωση αιχµηρών αντικειµένων (γυαλιά, καρφιά, µεταλλικά 
θραύσµατα)  

2. ένα (1) λαστιχοφόρο προωθητήρα, κατάλληλο για ταχεία προώθηση και 
διάστρωση απορριµµάτων. 

3. ένα (1) περιστροφικός εκσκαφέας (τσάπα) µε δυνατότητα εκσκαφής και 
φόρτωσης γαιών, αδρανών κλπ. υλικών. 

4. ένα (1) ανατρεπόµενο φορτηγό µεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον 15τ. 
για τη µεταφορά αδρανών υλικών από λατοµεία, εργοτάξια, κλπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ∆απάνες και κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η αναγραφόµενη στα τιµολόγια του αναδόχου, αξία εργασιών προς πληρωµή, 
αφορά στο σύνολο των παρακάτω αναφερόµενων δαπανών για τελειωµένη µηνιαία 
εργασία, ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε µικρών ή µεγάλων δυσχερειών του 
αναδόχου, µη δικαιούµενου του αναδόχου καµίας άλλης πληρωµής ή αποζηµιώσεως 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Ύστερα από τα παραπάνω, στο κάθε µηνιαίο τιµολόγιο του αναδόχου 
περιλαµβάνονται : 
 

1. ∆απάνες λειτουργίας εξοπλισµού. 
Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
µηχανηµάτων, δηλαδή τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, καθώς 
επίσης και η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας 
(παραλαβής και επιστροφής µηχανήµατος) δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
(βλάβες, εορτές, κλπ.) ή επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντηρήσεων 
των µηχ/των. 

2. ∆απάνες προσωπικού. 
Οι δαπάνες για το πάσης φύσεως απαιτούµενο προσωπικό (οδηγοί, 
χειριστές, εργάτες, εργατοτεχνίτες, µηχανικοί, κλπ.) του χρησιµοποιουµένου 
εξοπλισµού, των συνεργείων σέρβις και επισκευών, του διοικητικού και 



άλλου µη ρητά αναφεροµένου προσωπικού, δηλαδή µισθοί, ηµεροµίσθια, 
ηµεραργίες, ασφαλίσεις, δώρα εορτών, άδειες, κλπ. 

3. ∆απάνες υλικών. 
Οι δαπάνες των απαιτουµένων, για κάθε είδος εργασίες, υλικών µετά της 
φορτώσεως και µεταφοράς τους µε κάθε πρόσφορο µέσο από τον τόπο 
προµήθειας ή παραγωγής επί τόπου των έργων καθώς επίσης και κάθε 
υλικού µη ρητώς κατονοµαζοµένου, αλλά ενδεχοµένως απαιτουµένου για 
την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

4. ∆απάνες ασφάλισης εξοπλισµού και υλικών. 
Οι δαπάνες ασφάλισης του εξοπλισµού ( ασφαλιστήρια συµβόλαια ) και των 
χρησιµοποιούµενων υλικών. 

5. Έξοδα απόσβεσης. 
Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης του χρησιµοποιούµενου 
εξοπλισµού και υλικών. 

6. ∆απάνες ιατρικής περίθαλψης. 
Οι δαπάνες ιατρικής Περίθαλψης του πάσης φύσεως εργαζόµενου 
προσωπικού του αναδόχου. 

7. Αποζηµιώσεις – ασφαλίσεις – εισφορές – έξοδα κινήσεως. 
Οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εισφορές, τα 
έξοδα κινήσεως, καθώς επίσης αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του 
εργαζόµενου προσωπικού του αναδόχου, και ζηµιών που θα γίνουν από 
αυτόν ή το προσωπικό του στον κύριο του έργου (∆ήµο) ή τρίτους. 

8. Κάθε άλλη γενικώς δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι 
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

9. Κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. και  Φόρος Εισοδήµατος. 
Καµία αύξηση ή αµφισβήτηση µπορεί να θεµελιωθεί εκ των υστέρων για κάθε 
συµβατική εργασία, στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ή στις τιµές 
ηµεροµίσθιων και υλικών, ύστερα από την συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Κυρώσεις εργολάβου. 
1. Για κάθε παράβαση όρου της συγγραφής υποχρεώσεων, ο εργοδότης δι΄ 

εγγράφου του, θα καταγγείλει την αθέτηση των εκ της σύµβασης υποχρεώσεων, 
υποδεικνύοντας την συµµόρφωση του εργολάβου προς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

2. Σε περίπτωση υποτροπής, ο ∆ήµος θα επιβάλει για κάθε παράβαση ως ποινική 
ρήτρα το ποσό των 500,00€ , το οποίο θα παρακρατηθεί από την καταβολή των 
µηνιαίων αποδοχών του. 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που του δίδονται, 
σύµφωνα µε την σύµβαση ή το Νόµο, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την 
εργολαβία. ( Π.∆. 28/80 άρθρο 50). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10° Τιµή Προσφοράς.   

Η τιµή προσφοράς θα δίνεται σε ποσοστό ακέραιων µονάδων έκπτωσης επί 
τοις εκατό του συνολικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της 
διακήρυξης. 

Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι προαναφερόµενες δαπάνες και 
κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Μελέτη συνθηκών του έργου. 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε τη φύση και 
τοποθεσία, τις γενικές, τοπικές και ειδικές συνθήκες του έργου, καθώς και την 



κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα διάφορα τµήµατα, τις µεταφορές, τη διάθεση 
των απορριµµάτων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, την κατάσταση των 
οδών, τις µεταβολές των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις του ύδατος 
των χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, το είδος, την 
ποιότητα και ποσότητα των υλικών που πιθανόν να συναντήσει. Το είδος και τα µέσα 
ευκολίας, που θα χρειασθούν προ της ενάρξεως του έργου, και κατά τη πρόοδο των 
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα τα οποία µπορούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της 
σύµβασης. Παράλειψη του εργολάβου για την ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή 
πληροφορία που αφορά τους όρους αυτούς δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης για την 
πλήρη συµµόρφωσή του µε τη σύµβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο Φύλαξη υλικών κατασκευών, µέσων και βλάστησης. 
1. Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και 

µέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ήµου, 
καθώς επίσης και τις εκτελούµενες απ’ αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της 
Υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα 
προστασίας φυλάξεως ή  διατηρήσεων λαµβάνονται από τον εργοδότη ∆ήµο και 
οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον εργολάβο. 

2. Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία 
και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται 
κοντά στο εκτελούµενο έργο για την πρόληψη ζηµιών ή διακοπής της λειτουργίας 
των. Ζηµιές που έγιναν από αµέλεια του εργολάβου, επανορθώνονται αµέσως 
από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζηµιών, γίνεται από 
τον ∆ήµο σε βάρος και για λογαριασµό του εργολάβου. 
Επίσης ο εργολάβος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών 
από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον εργοδότη για την 
εκτέλεση εργασιών, που δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση ή εξαιρέθηκαν 
αργότερα και νόµιµα απ΄ αυτήν καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του 
εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται µε την εκτέλεση έργων µέσα ή 
κοντά στο χώρο εργασίας του. 

3. Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση, όπως δέντρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις που βρίσκονται 
στην περιοχή του έργου, εφ’ όσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την 
εκτέλέση του, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος 
για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας που 
θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, την εναπόθεση υλικών, κλπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο Συµβατικά στοιχεία. 

Τα συµβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους των εργασιών κατά σειρά 
ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού. 
2. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων. 
3. Η Τεχνική Περιγραφή. 
4. Η προσφορά του αναδόχου. 

 
    Νάξος,  3 / 2011 
 Συντάχθηκε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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