ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Καθαρισμός πρανών,

τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν.
Καβάλας»
CPV: 90610000-6
Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των
γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες
της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας είναι αρμόδια Υπηρεσία για το εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας όπως έχει καθοριστεί με την υπ΄αρίθμ. οικ.937/20.09.2011Απόφαση
Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. περί «Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο οδικό
δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν οι υπηρεσίες καθαρισμού πρανών, τάφρων και
ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας. Προβλέπεται να γίνει κοπή της βλάστησης, αποψίλωση,
κοπή δέντρων, καθαρισμός κλπ, με απομάκρυνση αυτών από τους χώρους του έργου και
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, που αφενός μειώνουν ή δυσχεραίνουν την ορατότητα
των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια
σήμανση του οδικού δικτύου. Επιπλέον προβλέπεται να γίνει καθαρισμός πρανών και τάφρων
από παντός είδους αντικείμενα που παρεμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων και γενικά
την καλή λειτουργία της οδού.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες φέρουν αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών.
Αρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η δημοπράτηση, η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016. Ειδικά για τις διαδικασίες εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν τα άρθρα 200 – 205
καθώς και τα 216 – 220.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των μηχανημάτων που
της διατίθενται με την παρούσα εργασία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία
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όλες τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και τα λοιπά
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη και στην Τεχνική Περιγραφή.
Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος εξαιτίας βλάβης ή άλλου
κωλύματος και η προσκόμιση της άδειας του νέου μηχανήματος.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών καλύπτεται από πόρους του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του
έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 και κωδικό υποέργου:
Κ.31
Η οικονομική επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. μπορεί να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και
να δημοπρατήσει πάλι τις υπηρεσίες με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει συνεργεία παροχής των υπηρεσιών και ευθύνεται για την
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση των υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό
του φορέα της σύμβασης, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται
οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση παροχής των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Επίσης είναι υποχρεωμένη για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής που
προβλέπεται στο άρθρο 221, παρ. 11δ του Ν.4412/16.
Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας δεν έχει καμιά ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών ή ζημιάς των μηχανημάτων ή αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Επιτρέπονται

οι

αυξομειώσεις

στις

ενδεικτικές

επιμέρους

ποσότητες

υπηρεσιών

του

προϋπολογισμού και η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό της
εγκεκριμένης πίστωσης των 74.000,00 € σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016. . Οι επιμέρους ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και δύναται να
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αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος
θα πληρωθεί τις ώρες που απασχολήθηκε και όχι το σύνολο των ωρών που προϋπολογίζεται (σε
περίπτωση που οι ώρες απασχόλησης υπολείπονται των ωρών που ορίζονται στον
προϋπολογισμό και έχει υποβάλλει ο ανάδοχος στην προσφορά του).
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Λόγω της ειδικής φύσεως των υπηρεσιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των επιμέρους
υπηρεσιών μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου
από την Υπηρεσία. Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει το
κατά το νόμο προβλεπόμενο πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα αναγράφονται επακριβώς οι
ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν.
Η πιστοποίηση των εργασιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που προβλέπεται στην παρ.
11δ, του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο ανάδοχος να το
αντικαταστήσει άμεσα με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα.
Κατά

τη

διάρκεια

εκτέλεσης

εργασιών

καθαρισμού

ερεισμάτων

και

στην

περίπτωση

ακινητοποίησης οποιουδήποτε μηχανήματος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση και
ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα)
διαφορετικά πρέπει να αντικαταστήσει το μηχάνημα αυτό με άλλο αντίστοιχο, με ανάλογες
προδιαγραφές το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Αν οι υπηρεσίες καθυστερήσουν με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
όπως αυτές καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με
ευθύνη του, θα καταλογίζονται ποινικές ρήτρες.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογισθεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος: α) δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και β) αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με το
άρθρο 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
Υποχρεούται όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να επιτρέπει και να διευκολύνει την
εκτέλεση από την Υπηρεσία ή με άλλη εργολαβία οποιονδήποτε εργασιών μη περιλαμβανομένων
στην προκειμένη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωση των εργασιών πριν από την
παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από τον χώρο των εργασιών κάθε φύσης
άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν και να προβεί στο
πλήρη καθαρισμό του χώρου εργασιών και εργοταξίου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία
μέτρα, με δικές του δαπάνες, για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως
τάπητα κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών – αρμοκαλύπτρα, πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας,
«μάτια γάτας», εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. και στις παρακείμενες ιδιωτικές κατασκευές κ.λ.π., για τα
οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Γενικά οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο
εκτελεί αυτός τις εργασίες ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη
επανορθώσεως της ζημιάς.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή
ζημιά συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας από τον ίδιο
είτα από τους εργαζόμενους που απασχολεί στην παραπάνω εργασία. Ακόμη ο ανάδοχος
υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή
πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή
άλλου ατυχήματος ή ζημιάς στο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών ο ανάδοχος έχει όλες τις αστικές
και ποινικές ευθύνες.
4

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση των
δυσχερειών στην περιοχή που θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες καθαρισμού ερεισμάτων και είναι
απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτών

από κάθε πλευρά, όπως και των

ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιαδήποτε λόγο.

Ακόμη ότι έχει λάβει

υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά
οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και
τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί, τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν,
μαζί με την παρούσα Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του και σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσωπικό
του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του έργου
για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των
ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να επικαλείται
άγνοια συνθηκών και αναγκών για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών
που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιεί.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της διευθύνουσας υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Καβάλας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει
απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της
εργασίας του.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις
ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών αμείβεται
και ασφαλίζεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει
αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι οδηγοί και οι χειριστές θα πρέπει να έχουν τις ανάλογες επαγγελματικές άδειες.
Τα μηχανήματα θα είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα
για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις
υγειονομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Τμήματος
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Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας
οφείλει να συμμορφώνεται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων
αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που
θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με την εκτέλεση της εργασίας.
Οι δαπάνες συμμετοχής των δημοσιεύσεων και κάθε σχετική δαπάνη για την σύναψη της
σύμβασης.
Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του προσωπικού του
αναδόχου.
Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες
για την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού (καύσιμα κ.λ.π.) περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις
τιμές του τιμολογίου της μελέτης και δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Καβάλα, 19-02-2020

Σταύρος Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων
Καβάλα, 19-02-2020

Γεώργιος Κυπραίος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Καβάλα, 19-02-2020

Θωμάς Καραβάς
Τοπογράφος Μηχανικός
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