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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Νευροκοπι,      16-10-2015  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους Γενικούς όρους και 

συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές βάσει των οποίων εν συνδυασμό  με το Π.Δ. 437/81 και 
τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, μελέτες,  κ.λ.π. ως προς τις 
έγγραφες οδηγίες αυτής, που θα εκτελεσθεί από  τον ανάδοχο (μισθωτή) στο εν επικεφαλίδι έργο 
συνιστώμενων εις τις εν τη Τεχνική περιγραφή διαλαμβανόμενες εργασίες. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον - ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ 

Δια το παρόν έργον ισχύουν οι σχετικές εγκύκλιες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον- ΕΓΓΥΗΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον- ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να 

ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΚΑ 
Ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιούν 

που ήταν ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. 
Το προσωπικό που δεν ήταν ασφαλισμένο στο ΙΚΑ υποχρεούται ο ανάδοχος να ασφαλίσει 

επίσης σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Δημόσιο. 
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά 

ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο. 
Σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνονται ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων γενικά του 

προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το 
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του 
Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και από πάσης φύσεως κοινωφελή έργα. 
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ΑΡΘΡΟΝ 5ον- ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ορίζουν οι Νόμοι που ισχύουν την ημέρα ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών και ότι 
υποχρεούται να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δώρα εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επίδομα όπως καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας. Εάν μετά την ημερομηνία ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών επιβληθούν 
νέοι φόροι, τέλη και κρατήσεις, ο εργολάβος υποχρεούται να καταβάλλει αυτούς, εάν 
καταργηθούν δεν υποχρεούται να καταβάλλει αυτούς. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 6ον - ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η έννοια της ωριαίας αποζημίωσης των μηχανημάτων του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι 
αυτός έχει υπόψη τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 
μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και 
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών 
προσπελάσεως, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χειρών, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές 
συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, 
τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, που κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το 
κόστος των έργων και όταν τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση προς την οποία σε 
κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 7ον - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ 

α.      Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει, όπως και τις 
εργασίες που εκτελεί. 
Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα 
φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες 
δαπάνες υπολογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 

β.      Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την φύλαξη,  προστασία των κάθε 
φύσεως κοινοφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα   εκτελούμενα έργα για την πρόληψη 
ζημιών σ’ αυτή ή διακοπή της λειτουργίας του. 
Ειδικότερα θα μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας προ της εκτελέσεως εργασιών στις 
αντίστοιχες θέσεις. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται 
αμέσως από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και 
λογαριασμό του αναδόχου. 

γ.     Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση και τις καλλιεργημένες εκτάσεις της 
περιοχής που εκτελείται το έργο και έχει την ευθύνη για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και 
καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για τη εκτέλεση του έργου που έχει 
αναλάβει. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 8ον -ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

παίρνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό αυτού και κάθε τρίτο καθώς και για 
την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, και γενικά τα ορύγματα εντός κατοικημένων 
περιοχών που επιπλέον σημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 
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Διαταγές της Υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με 
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 
 

Κ.Νευροκόπι   16-10-2015 

 
 Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ε.Γ.Γ.Α.Δ. 
Ο Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου 

 
 

Μαναρίδης Μιχαήλ  
Δασολόγος με Δ’  βαθμό 

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                         
Δασολόγος με Β’ βαθμό 

 


