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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1

ο
 : Πρόγραμμα Εργασιών – Έκπτωση Αναδόχου 

 
Το πρόγραμμα εργασιών του αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως από την Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, σύμ-

φωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης και μπορεί να μην αφορά εργασία σε καθημερινή 

βάση. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία εντός 

μέγιστου χρόνου δύο (2) ωρών από την ώρα κλήσης του από την Υπηρεσία.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί μέσα στην προα-

ναφερόμενη προθεσμία ή δεν ανευρεθεί σε τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικές περιπτώσεις, η Επιβλέ-

πουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του. 

Ο ανάδοχος μπορεί να μην προσέλθει για εργασία, εφόσον τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρί-

τερα ενημερώσει την Τεχνική 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 του αναδόχου δεν μπορεί να είναι - κάθε φορά - μεγαλύτερης διάρκειας των δέκα (10) εργάσι-

μων ημερών.  

 
Άρθρο 2ο : Χρόνος Εργασίας 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης (μίσθωση φορτηγού 3-5 τόνων) θα υπολογίζεται και θα 

τιμολογείται, είτε σε τόνο μεταφοράς αδρανών υλικών, είτε σε ωριαία αποζημίωση μεταφοράς 

προϊόντων εκσκαφής (ωρομίσθιο), ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. 

Στην περίπτωση μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ως χρόνος της ημερήσιας εργασίας λογίζεται 

ο χρόνος καθαρής απασχόλησης του μισθωμένου φορτηγού 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 φορτηγού αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας θα 

πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή.  

 
Άρθρο 3

ο
 : Προσωπικό – Δαπάνες Αναδόχου 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το φορτηγό αυτοκίνητο που πρόσφερε κατάλ-

ληλο προς εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (οδηγό) που κατέχει την απαιτούμενη άδεια οδηγού 

(επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης). 

Το μισθωμένο φορτηγό αυτοκίνητο κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας οφείλει να είναι 

πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον κατάλληλο οδηγό σύμφωνα με τις οδηγίες της 
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επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος ανάδοχος κληθεί για εργασία με περισσότερα του 

ενός φορτηγά αυτοκίνητα οφείλει να προσκομίσει το καθένα από αυτά επανδρωμένο με τον κατάλληλο 

οδηγό. 

Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χωματουργικού 

του μηχανήματος, όπως: αποζημίωση οδηγού, καύσιμα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις 

απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές κλπ., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουρ-

γία και χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.  

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 αντιπρόσω-

πός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι κάτοχος της απαι-

τούμενης για το φορτηγό άδειας οδήγησης. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή 

των απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων οδηγών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του αναδόχου. 

Για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την παροχή της υπηρεσίας, την πλήρη ευθύνη φέρει ο 

ανάδοχος.  

 

Άρθρο 4
ο
 : Νυκτερινή Εργασία – Υπερωριακή Εργασία – Εργασία τις Κυριακές & Αργίες 

 
 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 ανάδο-

χος να δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης  αποζημίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται 

στην σύμβαση και τις τιμές της προσφοράς του.  

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς 

νόμους και κανονισμούς. 

 

Άρθρο 5
ο
 : Ευθύνη για Ζημιές και Ατυχήματα στο Έργο 

 

Οποιαδήποτε ζημιά στο φορτηγό αυτοκίνητο, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιο-

φθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών ή της στάθμευσης του φορτηγού αυτοκινήτου στον χώρο των ερ-

γασιών, βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δική του οικονο-

μική 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, Π.Δ. 778/80 και Π.Δ. 1073/81 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 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τμήματος              Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος   
        Μελετών & Κατασκευών              Τ.Υ. – Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 
 

 
        Νίκος Αναστασίου     Παρασκευάς Φινδανής 
       πολιτικός μηχ/κός Π.Ε.    πολιτικός μηχ/κός Τ.Ε.            


