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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η

παρούσα

ειδική

συγγραφή

υποχρεώσεων

αφορά

την

μίσθωση

μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης με τον ανάδοχο έως το τέλος του έτους 2021.
Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι
α) ώστε τα μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες
άδειες,
β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου
υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και
γ) για οποιοδήποτε ατύχημα μηχανήματος, προσωπικού ή και τρίτων.
Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύουν τα
κατωτέρω:
Για τα μεν οχήματα – μηχανήματα που θα μισθωθούν χωρίς οδηγό - χειριστή,
ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι θα πρέπει να τα προσκομήσουν στις εγκαταστάσεις
του Δήμου Δίου – Ολύμπου και ειδικότερα στο αμαξοστάσιο και να τα
διαθέσουν με το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων που απαιτούνται
για την νόμιμη και προσήκουσα χρήση τους.
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Για τα μεν οχήματα και μηχανήματα που θα μισθωθούν με οδηγό - χειριστή:
Η ειδοποίηση από την υπηρεσία τηλεφωνικά ή εγγράφως με τηλεμοιότυπο ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εγκατάσταση των μηχανημάτων και
προσωπικού στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται τουλάχιστον δύο
(2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών και στην οποία θα αναφέρονται οι
ημέρες εργασίας καθώς και ο πιθανώς αριθμός ωρών ανά ημέρα εργασίας.
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείτε ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα
εξαιτίας της πλημμελούς σήμανσής του στο χώρο εργασίας αν απαιτείται
εφόσον ο οδηγός - χειριστής ανήκει στο δυναμικό του. Για τις περιπτώσεις των
οχημάτων που θα μισθωθούν χωρίς οδηγό - χειριστή, τις αντίστοιχες ευθύνες
αναλαμβάνει ο Δήμος.
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους
νόμους και την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της σύμβασης να λάβει
μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. Οφείλει
επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς
και τις αστυνομικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών
κινδύνων, καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και
προστασίας καθώς και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να
αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες
πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας.
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων στα έργα 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
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Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα
εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής
Προσφοράς.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το ΙΚΑ, και
τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται
από αυτούς επί των μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από
αυτόν χειριστή (που διαθέτει την αντίστοιχη άδεια χειριστή) και κάθε είδους
απασχολούμενου στο παρών αντικείμενο προσωπικού και βαρύνουν τον
εργοδότη, να μεριμνά κατά τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την
κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον
εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης
κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους,
με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει
να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής
Προσφοράς. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:


Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την
υλοποίηση του αντικειμένου, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα
καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση

λόγω ημεραργιών από

οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος ,
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών
και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς
επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων.


Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων .
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Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζομένων που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος κατά την
διάρκεια του αντικειμένου.



Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα
κίνησης του προσωπικού του Αναδόχου.



Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του
Αναδόχου και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους.



Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και
λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας.



Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν
κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών



Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του
αντικειμένου και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά



Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η
τοποθέτηση,

αντικατάσταση

και

συντήρηση

των

απαιτούμενων

αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κ.λ.π., όπως ορίζεται
στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων
έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις
8Μ5/30058/1983 και 8Μ/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
(ΦΕΚ 1218/83 & 5898/80), όπως αυτές ισχύουν σήμερα
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα συμβεί και
οφείλεται σε αιτία που προέρχεται από εκείνον ή το προσωπικό του για τις
περιπτώσεις των μισθώσεων που περιλαμβάνουν και τον χειριστή.
Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα
οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα
σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεομηνίες,
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πλημμύρες,

πυρκαγιές,

επαναστάσεις,

εκρήξεις,

ανταρσίες,

επιβολή

δολιοφθορές
στρατιωτικού

(σαμποτάζ),
νόμου,

πόλεμοι,

παρακώλυση

εργασιών από τρίτους,νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από
αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους
των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό που τα
γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία συνέχισης των εργασιών
του έργου.
Εντούτοις η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω
έλλειψης προσωπικού, ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως
περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο τα ημερομίσθια που
έχουν εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας και τις σταλίες
μηχανημάτων και προσωπικού για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό
Ανωτέρας Βίας. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα
κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των
συνεπειών, οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν
καθυστερήσεις κλπ) και να λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΠΔ
118/07.
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών
ύστερα από την έκδοση σχετικού παραστατικού του αναδόχου και ανάλογα με
την υλοποίηση της σύμβασης η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 18-11-2020
Ο Συντάξας

Μαυρομμάτης Ζαχαρίας
MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός
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