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ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ
Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηε κίζζωζε
ηωλ ρωκαηνπξγηθώλ κεραλεκάηωλ ηεο ζύκβαζεο. ηελ παξνύζα αλαπηύζζνληαη νη
ππνρξεώζεηο ηωλ Αλαδόρωλ νη νπνίεο αθνξνύλ εηδηθά ηηο κηζζώζεηο ηεο κειέηεο απηήο.
ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κίζζωζεο πεξηιακβάλεηαη ε κίζζωζε έως θαη δύο (2) Μ.Ε.
θαηεγνξίαο Φορηωηή – Δθζθαθέα κε προζαρκοζκέλε σδρασιηθή ζθύρα
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ JCB, CASE θ.ι.π. κε ειηθία κηθξόηεξε ηωλ 20 εηώλ, ειάρηζηεο
ηππνδύλακεο 85 Hp, θαη ηθαλόηεηαο θίλεζεο ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο.

ΑΡΘΡΟ 2 :

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΔΡΓΑΗΩΛ-ΔΘΠΣΩΖ ΑΛΑΓΟΥΟΤ

Σν πξόγξακκα εξγαζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ζα νξίδεηαη εγθαίξωο από ηελ Δ.Ε.Τ.Α. Ηξάθιεηαο,
ζύκθωλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο θαη δύλαηαη λα κελ αθνξά θαζεκεξηλή εξγαζία. ε
πεξίπηωζε εθηάθηωλ θαηαζηάζεωλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη πξνο εξγαζία
εληόο κέγηζηνπ ρξόλνπ δύν (2) ωξώλ από ηελ ώξα θιήζεο ηνπο από ηελ Τπεξεζία.
ηελ πεξίπηωζε πνπ ν Αλάδνρνο θιεζεί πξνο εξγαζία θαη δελ παξνπζηαζηεί ζύκθωλα κε
ηα αλωηέξω ε δε κπνξεί λα αλεπξεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από ηξείο (3) δηαθνξεηηθέο
πεξηπηώζεηο, ε Επηβιέπνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα θηλήζεη δηαδηθαζία
έθπηωζήο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΡΟΛΟ ΔΡΓΑΗΑ
Σο αληηθείκελο ηες ζύκβαζες ζα σποιογίδεηαη θαη ζα ηηκοιογείηαη ζε ωρηαία
αποδεκίωζε κίζζωζες τωκαηοσργηθού κεταλήκαηος (ωροκίζζηο).
Ο ρξόλνο ηεο εκεξεζίαο εξγαζίαο ζα είλαη ε θαζαξή απαζρόιεζε ηνπ κηζζωκέλνπ
κεραλήκαηνο ζηελ Δ.Ε.Τ.Α ρωξίο λα ππνινγίδεηαη ν ρξόλνο κεηάβαζεο ζηελ αξρηθή ζέζε
εξγαζίαο πνπ νξίζηεθε από ηελ Δ.Ε.Τ.Α θαζώο θαη ν ρξόλνο επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ
αλαδόρνπ.
ε πεξίπηωζε βιάβεο ηνπ ρωκαηνπξγηθνύ κεραλήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ εξγαζηώλ,
ζα πηζηνπνηείηαη ν θαζαξόο ρξόλνο εξγαζίαο θαη όρη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
επηζθεπή.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΩΠΗΘΟ - ΓΑΠΑΛΔ ΑΛΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά ην ρωκαηνπξγηθό κεράλεκα ε όρεκα πνπ
πξόζθεξε θαηάιιειν πξνο εξγαζία θαη κε θαηάιιειν πξνζωπηθό (ρεηξηζηή, νδεγό θιπ)
πνπ θαηέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο ρεηξηζηή-νδεγνύ.
Σν κηζζωκέλν ρωκαηνπξγηθό κεράλεκα θαηά ηελ έλαξμε ηεο εκεξεζίαο εξγαζίαο νθείιεη
λα είλαη πιήρες θαύζηκωλ θαη έηοηκο προς εργαζία, κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζηήνδεγό ζπκθώλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπηωζε πνπ ν ίδηνο αλάδνρνο θιεζεί
γηα εξγαζία κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κεραλήκαηα έξγωλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην
θαζέλα από απηά επαλδξωκέλν κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζηή-νδεγό.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαιύπηεη όια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
ρωκαηνπξγηθνύ ηνπ κεραλήκαηνο, όπωο απνδεκίωζε ρεηξηζηνύ, θαύζηκα, ιηπαληηθά, πιηθά
θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ηηο απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ. θαζώο θαη θάζε
άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ρωκαηνπξγηθνύ
κεραλήκαηνο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζώπωο ή κε ηνλ πιεξεμνύζην
πνπ έρεη νξίζεη. Ο αλάδνρνο ε ν πιεξεμνύζηνο αληηπξόζωπνο ηνπ πξέπεη λα είλαη
απνδεθηόο από ηελ Τπεξεζία, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηεο απαηηνύκελεο γηα ην κεράλεκα
άδεηαο, απνδεδεηγκέλεο πείξαο ζην ρεηξηζκό ρωκαηνπξγηθνύ κεραλήκαηνο κεγέζνπο θαη
ηύπνπ όπωο απηό ηεο παξνύζεο κειέηεο.
Η Τπεξεζία έρεη δηθαίωκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή άκεζε απνπνκπή ηωλ
απεηζώλ, αλίθαλωλ ε κε ηίκηωλ ρεηξηζηώλ ε νπνπδήπνηε άιινπ από ην πξνζωπηθό ηνπ
Αλαδόρνπ. Γηα ηηο από δόιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ
πιήξε επζύλε θέξεη ν Αλάδνρνο.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΛΤΘΣΔΡΗΛΖ ΔΡΓΑΗΑ, ΤΠΔΡΩΡΗΑΘΖ ΔΡΓΑΗΑ, ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ
ΘΤΡΗΑΘΔ ΘΑΗ ΣΗ ΑΡΓΗΔ
Δπηηρέπεηαη ε εθηέιεζε λσθηερηλής ε σπερωρηαθής εργαζίας θαη εργαζία ηης
Θσρηαθές θαη αργίες, όηαλ οη αλάγθες ηο απαηηήζοσλ, ζσκθώλα κε όζα ζτεηηθά
ορίδοληαη από ηοσς λοκούς ηοσ Θράηοσς, τωρίς ο Αλάδοτος λα δηθαηούηαη
οποηαζδήποηε πρόζζεηες αποδεκίωζες περά από ασηά ποσ προβιέποληαη ζηε
ζύκβαζε θαη ηες ηηκής ωροκηζζίοσ ζηελ πρόζθορά ηοσ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλω εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο
ζρεηηθνύο λνκνύο θαη θαλνληζκνύο.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΤΘΤΛΖ ΓΗΑ ΕΖΚΗΔ ΘΑΗ ΑΣΤΥΖΚΑΣΑ ΘΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ
ΣΩΛ ΔΡΓΑΗΩΛ
Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην κεράλεκα, πνπ πξνέξρεηαη από νπνηαδήπνηε αίηηα ή δνιηνθζνξά
θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ εξγαζηώλ ή ηεο ζηάζκεπζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζην ρώξν ηνπ έξγνπ,
βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν, ν όπνηνο είλαη ππνρξεωκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Οποηαδήποηε θύζεως αηστήκαηα ζηο προζωπηθό ηοσ ε ζε ηρίηοσς θαζώς θαη
δεκίες ζε περηούζηες ηρίηωλ ποσ αποδεδεηγκέλα οθείιοληαη ζε ακέιεηα ε θαη
σπαηηηόηεηα ηοσ ηδίοσ ή ηοσ προζωπηθού ηοσ, βαρύλοσλ αποθιεηζηηθά θαη κόλολ
ηολ Αλάδοτο.

Ο Αλάδοτος οθείιεη λα ιακβάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ εργαζηώλ όια ηα
απαηηούκελα κέηρα αζθάιεηας, πνπ επηβάιινληαη από ηα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/177-75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26-8-80) θαη Π.Δ.1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/16-9-81) θαη θάζε
άιιν Ννκνζέηεκα ζρεηηθό κε ηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ηωλ εξγαδνκέλωλ. Επίζεο
ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη ηα ηπρόλ πξνηεηλόκελα από ηελ Τπεξεζία ή από ηνλ Σερληθό
Αζθάιεηαο, πξόζζεηα κέηξα αζθαιείαο.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΠΗΒΑΡΤΛΔΗ
Οη πιεξωκέο ηνπ Αλαδόρνπ ππόθεηληαη ζε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο θξαηήζεηο, όπωο
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ
εηζνδήκαηνο, θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θ.ι.π. ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό πνπ
απαζρνιεί ηωλ θαζνξηδόκελωλ από ην Ειιεληθό Κξάηνο λόκηκωλ ακνηβώλ θαη επηδνκάηωλ
εξγαζίαο, γηα θαζεκεξηλή εξγαζία ή θαη ζε εκέξεο αξγηώλ θαη ενξηώλ.
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη από ηα πάζεο θύζεωο ηέιε ηωλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ, ηνλ
Φ.Π.Α., ηνπο δαζκνύο θ.ι.π. θαη από θάζε άιιν θόξν, ηέινο ή δηθαίωκα ππέξ ηνπ
Δεκνζίνπ γηα θαύζηκα θαη ιηπαληηθά, ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΔΙΣΗΟ ΔΡΓΑΗΩΛ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη θαη’ αληηπαξάζηαζε ηνπ Επόπηε ηωλ εξγαζηώλ πνπ
ζα νξηζηεί από ηελ Τπεξεζία, ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ζε
Γειηία Δργαζηώλ όπνπ ζα θαηαγξάθεηαη κεηαμύ άιιωλ ε εκεξνκελία, νη αθξηβείο ώξεο
εξγαζίαο, ε ηνπνζεζία, ην είδνο ηωλ εξγαζηώλ θαη ελδερνκέλωο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο.
Σν δειηίν εξγαζηώλ ζα ηεξείηαη εηο δηπινύλ θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Επόπηε ηεο
εξγαζίαο ή από ηνπο βνεζνύο ηνπ.
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