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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Το πρόγραμμα εργασιών του αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως από την Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, σύμφωνα 
με τις τρέχουσες ανάγκες της και δύναται να μην αφορά καθημερινή εργασία. Σε περίπτωση εκτάκτων 
καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία εντός μέγιστου χρόνου δύο (2) ωρών από 
την ώρα κλήσης τους από την Υπηρεσία.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με τα 
ανωτέρω ή δεν μπορεί να ανευρεθεί σε περισσότερες από πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του. 

Ο Ανάδοχος δύναται να μην προσέλθει για εργασία εφόσον τρεις τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα 
ενημερώσει την Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την προγραμματιζόμενη απουσία του, ώστε να είναι δυνατή η 
προσαρμογή του προγράμματος εργασιών της Υπηρεσίας. Η προγραμματιζόμενη απουσία δεν μπορεί να 
είναι κάθε φορά μεγαλύτερης διάρκειας των 10 εργάσιμων ημερών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υπολογίζεται και θα τιμολογείται σε ωριαία αποζημίωση 
μίσθωσης χωματουργικού μηχανήματος (ωρομίσθιο). 

Ο χρόνος της ημερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του μισθωμένου μηχανήματος 
στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος μετάβασης στην αρχική θέση εργασίας που ορίστηκε από 
την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καθώς και ο χρόνος επιστροφής στην έδρα του αναδόχου. 

Σε περίπτωση βλάβης του χωματουργικού μηχανήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα 
πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το χωματουργικό μηχάνημα ή όχημα που πρόσφερε 

κατάλληλο προς εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (χειριστή, oοδηγό κλπ) που κατέχουν τις 
απαιτούμενες άδειες χειριστή-οδηγό. 

Το μισθωμένο χωματουργικό μηχάνημα κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας οφείλει να είναι 
πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον κατάλληλο χειριστή – οδηγό σύμφωνα με τις οδηγίες 
της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος ανάδοχος κληθεί για εργασία με περισσότερα του 
ενός μηχανήματα έργων οφείλει να προσκομίσει το καθένα από αυτά επανδρωμένο με τον κατάλληλο 
χειριστή – οδηγό. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χωματουργικού του 
μηχανήματος, όπως: αποζημίωση χειριστού, καύσιμα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις  
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απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και 
χρήση του χωματουργικού μηχανήματος.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή με τον πληρεξούσιο που έχει 
ορίσει, ευρισκόμενος καθημερινά επιτόπου του έργου. Ο ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του 
πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι κάτοχος της απαιτούμενης για 
το μηχάνημα άδειας, αποδεδειγμένης πείρας στον χειρισμό χωματουργικού μηχανήματος μεγέθους και 
τύπου όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή των 
απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Αναδόχου. Για τις 
από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ 
 

 Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Κυριακές και 
αργίες, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους νόμους του Κράτους, χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης  αποζημίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στην 
σύμβαση και της τιμής ωρομισθίου στην προσφορά του.  

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς νόμους 
και κανονισμούς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 

Οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ή της στάθμευσης του μηχανήματος στον χώρο του έργου, βαρύνει τον Ανάδοχο ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δική του οικονομική επιβάρυνση. 

Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζημιές σε 
περιουσίες τρίτων που αποδεδειγμένα οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του 
προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/17-7-75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26-8-80) 
και Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/16-9-81) και κάθε άλλο Νομοθέτημα σχετικό με την Ασφάλεια και Υγιεινή των 
εργαζομένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρμόσει τα τυχόν προτεινόμενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
των έργων, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.  
 

 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ      ΔΕΥΑΛ 
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