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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
1. ΓΔΝΙΚΑ
ηε ζέζε «Κνξαθηά» ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αθξσηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ έρεη
θαηαζθεπαζηεί

θαη

ιεηηνπξγεί

ην

Δξγνζηάζην

Μεραληθήο

Αλαθύθισζεο

θαη

Κνκπνζηνπνίεζεο (Δ.Μ.Α.Κ.) θαη ν Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.)
Υαλίσλ.
ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη ε ππνδνρή, επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε
ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ηεο Α’ Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,
ζύκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ
(ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. πγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ην ΔΜΑΚ, πξαγκαηνπνηνύληαη ζε
απηό ε ππνδνρή θαη επεμεξγαζία ηόζν ησλ ζύκκεηθησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ, όζν θαη
ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ην Πξόγξακκα Γηαινγήο ζηελ Πεγή. Η αλσηέξσ
επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη:
κεραληθή δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ (ραξηί, πιαζηθό,
ζηδεξνύρα θαη αινπκηλνύρα κέηαιια) κέζσ θόζθηλσλ, καγλεηώλ θαη αινπκηλνδηαρσξηζηή
θαη
ρεηξσλαθηηθή

δηαινγή

(ρεηξνδηαινγή)

ησλ

απνξξηκκάησλ

πνπ

κπνξνύλ

λα

αλαθπθισζνύλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζέζεηο, εληόο δύν
ζαιάκσλ ρεηξνδηαινγήο πνπ επξίζθνληαη ζην θηίξην Μεραληθήο Γηαινγήο ηνπ Δ.Μ.Α.Κ.
Οη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο εξγαζίεο ρεηξνδηαινγήο εθηεινύληαη κε πξνζσπηθό ηεο
Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) (εξγάηεο). Τπάξρεη όκσο ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εξγαζηώλ
ρεηξνδηαινγήο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Μ.Α.Κ.
Δπίζεο, ε Γ.Δ.ΓΙ..Α. A.E. (OTA) εθηειεί εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ
απνβιήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
- Δξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αζηηθώλ ζύκκεηθησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηα όξηα
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ, κε ην ζύζηεκα ηεο κεραληθήο απνθνκηδήο θάδσλ.
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο εθηεινύληαη κε κέζα (εηδηθά απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα γηα ηε
κεραληθή απνθνκηδή) θαη πξνζσπηθό (νδεγνί θαη εξγάηεο) ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. A.E. (OTA).
- Δξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (Πξόγξακκα Γηαινγήο ζηελ
Πεγή) ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ, ηόζν κε ην ζύζηεκα ηεο κεραληθήο
απνθνκηδήο θάδσλ (κπιε θάδνη γηα ραξηηά, πιαζηηθά, κέηαιια, αινπκίληα θαη θίηξηλνη
θάδνη γηα ην γπαιί), όζν θαη ρεηξσλαθηηθά. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο εθηεινύληαη κε κέζα
(εηδηθά απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα γηα ηε κεραληθή απνθνκηδή θαη θνξηεγά νρήκαηα γηα
ηε ρεηξσλαθηηθή απνθνκηδή) θαη πξνζσπηθό (νδεγνί θαη εξγάηεο) ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. A.E.
(OTA).
- Δξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Υαλίσλ. ηα νγθώδε αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη: α) θιαδνθάζαξα από
θιαδέκαηα θήπσλ, δεκνηηθνύ πξαζίλνπ, γεσξγηθώλ θαιιηεξγεηώλ θ.ιπ., β) απόβιεηα
ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (πιπληήξηα, ςπγεία, θνπδίλεο, θιηκαηηζηηθά, Η/Τ,
εθηππσηέο θ.ιπ.), γ) δηάθνξα έπηπια (θξεβάηηα, ηξαπέδηα, θαξέθιεο, θαλαπέδεο,
πνιπζξόλεο, ληνπιάπεο, βηβιηνζήθεο, ζύλζεηα θ.ιπ.) θαη δ) ζηξώκαηα. Οη αλσηέξσ
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εξγαζίεο εθηεινύληαη κε κέζα (θνξηεγά νρήκαηα) θαη πξνζσπηθό (νδεγνί, ρεηξηζηέο θαη
εξγάηεο) ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. A.E. (OTA).
Τπάξρεη όκσο ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εξγαζηώλ ζπιινγήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε εθηέιεζή ηνπο.
2. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
Α. Ο αλάδνρνο κε ην πξνζσπηθό ηνπ (εξγάηεο) ζα εληζρύζεη ηηο εξγαζίεο ρεηξνδηαινγήο, έηζη
ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Μ.Α.Κ.
Η ιεηηνπξγία ησλ ζαιάκσλ ρεηξνδηαινγήο ζα γίλεηαη θαηά ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (ή θαη αββάηνπ ζε πεξηόδνπο κεγάιεο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ), εθηόο ησλ
επίζεκσλ αξγηώλ.
Η ιεηηνπξγία ησλ ζαιάκσλ ρεηξνδηαινγήο θαη νη εξγαζίεο πνπ επηηεινύληαη ζε απηνύο, ζα
γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ.
(ΟΣΑ) θαη ζύκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηε Γηεύζπλζε
Δ.Μ.Α.Κ.
Ο

αλάδνρνο

είλαη

ππνρξεσκέλνο

λα

πξνβαίλεη

ζηνλ

θαζαξηζκό

ησλ

ζαιάκσλ

ρεηξνδηαινγήο, ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, κε ηα κέζα πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη από ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ).
Δπίζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί εξγαζίεο πεξηνδηθήο ζπιινγήο ησλ
δηαζθνξπηζκέλσλ κηθξναπνξξηκκάησλ από ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Δ.Μ.Α.Κ. θαη ηνπ
Υ.Τ.Σ.Α., πνπ ηπρόλ έρνπλ παξαζπξζεί ιόγσ ηνπ αέξα από ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ
απνξξηκκάησλ θαη από ην Υ.Τ.Σ.Α.
Οη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο εξγαζίεο εθηεινύληαη κε πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ)
(εξγάηεο) Τπάξρεη όκσο ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ, έηζη ώζηε λα
εμαζθαιηζηνύλ ε θαιή εηθόλα θαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δ.Μ.Α.Κ. θαη ηνπ
Υ.Τ.Σ.Α.
Οη εξγαζίεο ζπιινγήο ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ κηθξναπνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη
θαηά ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή (ή θαη αββάηνπ ζε πεξίπησζε εθηάθησλ
αλαγθώλ), εθηόο ησλ επίζεκσλ αξγηώλ.
Οη εξγαζίεο απηέο ζα γίλνληαη ππό ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ
ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη ζύκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πνπ ζα
ζπληάζζεηαη από ηε Γηεύζπλζε Δ.Μ.Α.Κ.
Ο

απαξαίηεηνο

εμνπιηζκόο

γηα

ηηο

εξγαζίεο

ζπιινγήο

ησλ

δηαζθνξπηζκέλσλ

κηθξναπνξξηκκάησλ (ζαθνύιεο θ.ιπ.) ζα δηαηίζεηαη από ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη ε
πξνκήζεηα ηνπ δελ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έσο ζήκεξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Μ.Α.Κ. θαη ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., ππάξρεη ε
αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εξγαζηώλ ρεηξνδηαινγήο θαη ζπιινγήο ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ
κηθξναπνξξηκκάησλ – ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ επηηεινύληαη κε πξνζσπηθό
ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α Α.Δ. (ΟΣΑ) – κε επηπιένλ πξνζσπηθό (εξγάηεο) έσο ηξηάληα πέληε (35)
αηόκσλ ην κέγηζην εκεξεζίσο.
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Η ιεηηνπξγία ησλ ζαιάκσλ ρεηξνδηαινγήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα δέθα έμη (16) ώξεο
εκεξεζίσο ζε δύν βάξδηεο ησλ νθηώ (8) σξώλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη
δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ έθηαθησλ αλαγθώλ
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ (π.ρ. πξνζθόκηζε πνιύ κεγάιεο πνζόηεηαο απνξξηκκάησλ)
πέξαλ ησλ δέθα έμη (16) σξώλ εκεξεζίσο. Δληόο ηνπ αλσηέξσ σξαξίνπ εξγαζίαο ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη θαη νη εξγαζίεο ζπιινγήο ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ κηθξναπνξξηκκάησλ.
Β. Ο αλάδνρνο κε πξνζσπηθό ηνπ (εξγάηεο) ζα εληζρύζεη ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο ζηεξεώλ
απνβιήησλ, ησλ θαηεγνξηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί
ε απξόζθνπηε εθηέιεζή ηνπο.
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έσο ζήκεξα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο ησλ
αλσηέξσ θαηεγνξηώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εξγαζηώλ
ζπιινγήο – ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη κε πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α
A.E. (OTA) – κε επηπιένλ πξνζσπηθό (εξγάηεο) έσο είθνζη πέληε (25) αηόκσλ ην κέγηζην
εκεξεζίσο.
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο θαη άββαην εθηόο ησλ επίζεκσλ αξγηώλ – θαη γηα νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο. Η θαηαλνκή ησλ σξώλ
εξγαζίαο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ην γεγνλόο απηό πξέπεη λα ιεθζεί
ππόςε από ηνλ Αλάδνρν ζηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά.
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ππό ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ ηεο
Γ.Δ.ΓΙ..Α. A.E. (OTA) θαη ζύκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη
από ηε Γηεύζπλζε Γξνκνινγίσλ.
3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Με θξνληίδα ηνπ αλαδόρνπ ζα ππάξρεη θάξηα εκβνιηαζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Σν
πξνζσπηθό ζα είλαη πγηέο, δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν από
πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο, όπσο επίζεο θαη ζην πξνζσπηθό ηεο
Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ νπνηαδήπνηε εξγαζία κέζα
ζηνπο ρώξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ζηα δξνκνιόγηα ηεο ζπιινγήο ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, είλαη όηη νη ηπρόλ
αιινδαπνί εξγαδόκελνη, ζα πξέπεη λα θαηαλννύλ θαη λα νκηινύλ ηελ ειιεληθή γιώζζα,
όπσο επίζεο όηη όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα ηεξνύλ πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ
θξαηηθώλ Αξρώλ αιιά θαη ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, όπνπ
ην πξνζσπηθό ζα αξλείηαη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθό έιεγρν ή ζε εκβνιηαζκό, ν αλάδνρνο
κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε ηνλ πξνζήθνληα ηξόπν, ζα ην απνκαθξύλεη από ηνλ ρώξν
εξγαζίαο ηνπ ακέζσο, δηόηη ζα ζεσξείηαη ύπνπηνο, εθόζνλ δελ ππάξρεη εξγαζηεξηαθόο
έιεγρνο αιιά θαη δελ είλαη εκβνιηαζκέλνο.
2. Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη νη εκβνιηαζκνί νηθνλνκηθά ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη
κόλν ηνλ εξγαδόκελν ή ηνλ αλάδνρν θαη ζε θακία πεξίπησζε ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ).
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, όπνπ πξνηείλεηαη λα γίλνληαη
ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζα είλαη νη παξαθάησ:
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

5

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
- Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο (ζπλνδεπόκελε από γλσκάηεπζε ηαηξνύ)
- Γεξκαηναληίδξαζε Mandu
- Απζηξαιηαλό αληηγόλν
- Έιεγρνο γηα HIV
- Καιιηέξγεηα θνπξάλσλ
- Καιιηέξγεηα ξηλνθαξπγγηθνύ εθθξίκαηνο
3. Ο εκβνιηαζκόο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ αλαδόρνπ είλαη:
- Έλαληη ηεο Ηπαηίηηδαο Β
- Έλαληη ηεο Γηθζεξίηηδαο – Σεηάλνπ ηύπνπ ελειίθνπ (Td)
4. Σν πξνζσπηθό πέξα ηνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ θαη εκβνιηαζκνύ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
ειέγρεηαη κε ην Mandu, θπκαηίσζεο.
4.ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ακθίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ (θόξκεο εξγαζίαο) θαη ππνδήκαηα.
Η ακθίεζε θαη ηα ππνδήκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ζα βαξύλεη νηθνλνκηθά απνθιεηζηηθά θαη
κόλν ηνλ αλάδνρν. Όιν ην πξνζσπηθό ζα θνξά θόξκεο εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα
αζθαιείαο. Σν πξνζσπηθό ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηε θόξκα εξγαζίαο θαζαξή.
2. Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί όινπο ηνπο ειιεληθνύο λόκνπο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηελ
εξγαζία, εξγαηηθή λνκνζεζία, αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη ηηο δηαηάμεηο γηα
ακνηβέο, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθώλ παξνρώλ,
απνδεκηώζεσλ, θόξσλ θ.ιπ. θαη ζα επζύλεηαη δε έλαληη ησλ ειιεληθώλ αξρώλ γηα ηελ
ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο απέλαληη ζην Γεκόζην, ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο, ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην. Η Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) νπδεκία επζύλε έρεη γηα
ηηο ππνρξεώζεηο απηέο ηνπ αλαδόρνπ. .
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ απαζρνινύκελν από απηόλ όηη ε
Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε απηόλ, αιιά νθείιεη
λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν από ηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξεη, όπσο
επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ζηηο απνζθεπέο ηνπ θαηά ηελ απνρώξεζε ηνπ από ην ρώξν
εξγαζίαο.
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο εξγαζίαο ηα
νλνκαηεπώλπκα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ.
(ΟΣΑ).
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
α. Να έρεη αζθαιίζεη όιν ην πξνζσπηθό ηνπ ζην ΙΚΑ – ΣΔΑΜ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
αζθαιηζηηθό θνξέα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αζθαιίζεη.
β. Να ην πιεξώλεη θαλνληθά.
γ. Να απνδεηθλύεη ηα παξαπάλσ όπνηε απηό δεηεζεί, δηαθνξεηηθά ζα δηαθόπηεηαη ε
πιεξσκή ηνπ.
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7. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηνπ ηηο λόκηκεο άδεηεο αλάπαπζεο
(ΡΔΠΟ) θαη λα θαιύπηεη ηα θελά από ηηο αζζέλεηεο ή αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ έλαληη ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ζύκθσλα κε ηε
ζύκβαζε.
8. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ζε άιιν πξόζσπν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ έλαληη ηεο
Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε, θαζώο θαη ε εθρώξεζε ή
ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδόρνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην (θπζηθό ή λνκηθό)
πξόζσπν, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ).
9. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ επζύλε γηα ηα πξόζσπα πνπ ζα απαζρνιήζεη σο
πξνο ηελ ζπλέπεηα, ηελ ζπκπεξηθνξά, ηελ εξγαηηθόηεηα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθό ππνπίπηεη ζε ζνβαξά
παξαπηώκαηα, ν αλάδνρνο ζα απνκαθξύλεη ην πξνζσπηθό απηό, κε ηνλ πξνζήθνληα
ηξόπν.
10. Η Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζύλε γηα θάζε αμίσζε εθ
κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ε ππνρξέσζε ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ
θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε.
11. Ο αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεί ζηελ εξγαζία ηνπ αλήιηθν.
12. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη απηόο θαη κόλν απηόο ζα επζύλεηαη γηα θάζε
δεκία, βιάβε ή πιεκκέιεηα ηελ νπνία ζα πξνθαιέζεη ηπρόλ ην πξνζσπηθό ηνπ ζηνλ
θηλεηό θαη αθίλεην εμνπιηζκό ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ).
13. Ο αλάδνρνο θαη κόλν απηόο ζα επζύλεηαη επίζεο θαη γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ηπρόλ
ζα πξνμελεζεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ, ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ.
(ΟΣΑ), ζηνπο επηζθέπηεο, ζε ηξίηνπο θ.ιπ., από ηπρόλ αηπρήκαηα, από ηπρόλ ακέιεηα ή
παξάιεηςε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
14. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ
κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ζην πξνζσπηθό ηνπ επεηδή θαζπζηεξεί ε θαηαβνιή
νθεηινκέλσλ εξγαζηώλ ζε απηόλ.
15. Σόζν ε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ζηνλ αλάδνρν, όζν θαη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή
θάπνηνπ όξνπ ηεο ζύκβαζεο, κόλν κε έγγξαθν απνδεηθλύεηαη, ελώ απνθιείεηαη θάζε
άιιν απνδεηθηηθό κέζν αθόκε θαη ν όξθνο.
16. Η πξνζεζκία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθήο ηεο θαη ζα
ηζρύζεη όπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο Πξνθήξπμεο.
17. Οη ππεύζπλνη ησλ αξκόδησλ ηκεκάησλ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), έπεηηα από ζπλερείο
θαζεκεξηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, πξνηείλνπλ ηε ιήςε κέηξσλ ή θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε αηόκσλ εθόζνλ ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ όπνπ απαζρνιείηαη,
ζεσξείηαη αθαηάιιειν δηόηη δελ ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ή δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο αιιά θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη επηζθέπηεο
ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
18. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ.
(ΟΣΑ), ηα ηειέθσλά ηνπ (ζηαζεξό θαη θηλεηό) γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πξόβιεκα
πξνθύςεη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαη λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο.
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19. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ζα απνρσξήζεη από
ηελ εξγαζία, ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε.
5. ΩΡΑΡΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ζα απαζρνιείηαη πξνζσπηθό ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζην Κεθάιαην 2 ησλ Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ.
Δθόζνλ παξνπζηαζηεί αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαηά ηηο εκέξεο ενξηώλ, αξγηώλ θαη
Κπξηαθέο ή εθόζνλ παξνπζηαζηεί αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηώλ πέξαλ ηνπ παξαπάλσ
θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ, ζα δίδεηαη ξεπό ή πξόζζεηε απνδεκίσζε ζύκθσλα κε ηελ
ζύκβαζε, αιιά πάληνηε ύζηεξα από ζπλελλόεζε, εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνπ αλαδόρνπ κε ηηο
αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ).

Η ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΘΔΟΥΑΡΟΤΛΑ ΜΤΛΩΝΑΚΗ
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ αξηζκό 95/16-12-2010 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ)
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