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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. - 

Α’ θαη Β’ θάζε). 

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) ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. πγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζην Υώξν Τγεηνλνκηθήο 

Σαθήο Απνξξηκκάησλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ζε απηόλ νη εξγαζίεο ηειηθήο δηάζεζεο 

(πγεηνλνκηθή ηαθή) ησλ ππνιεηκκάησλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Δ.Μ.Α.Κ., θαζώο επίζεο θαη ε ηειηθή δηάζεζε ζύκκεηθησλ 

αζηηθώλ απνξξηκκάησλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ηελ αλσηέξσ επεμεξγαζία, θαζώο θαη 

νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο, είλαη αλαγθαία ε εθηέιεζε ησλ 

παξαθάησ εξγαζηώλ: 

 Η δηάζηξσζε θαη ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Η εξγαζία απηή εθηειείηαη 

θαζεκεξηλά θαη είλαη αλαγθαία γηα ηε δηάζηξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην κέησπν 

εξγαζίαο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά ζε ιεηηνπξγία, κεηά ηελ 

εθθόξησζή ηνπο από ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ Δξγνζηαζίνπ ή ηα 

απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα θαη ηε ζπκπίεζε απηώλ, έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη ν όγθνο ηεο 

απνξξηκκαηηθήο κάδαο θαη λα γίλεηαη θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α, αιιά θαη λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κειινληηθώλ θαζηδήζεσλ. 

 Η δηάζηξσζε θαη ειαθξά ζπκπίεζε ηνπ πιηθνύ επηθάιπςεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απνξξηκκάησλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Η εξγαζία απηή – όπσο θαη ε πξώηε - εθηειείηαη θαζεκεξηλά 

κεηά ηε δηάζηξσζε θαη ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

πξνζσξηλή θάιπςε κε πιηθό επηθάιπςεο ηνπ κεηώπνπ εξγαζίαο δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά ζε ιεηηνπξγία, έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη 

νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

εθπνκπή νζκώλ θαη ζθόλεο από ην Υ.Τ.Σ.Α, ε πξνζέιθπζε θαη ελδηαίηεζε ηξσθηηθώλ, 

πνπιηώλ θαη εληόκσλ, ε δηαζπνξά κηθξναπνξξηκκάησλ ζην πεξηβάιινλ ρώξν, θαζώο θαη 

ε θαηείζδπζε νκβξίσλ πδάησλ εληόο ηεο απνξξηκκαηηθήο κάδαο. 

 Η δηάζηξσζε ηεο ππόβαζεο θαη ηνπ ζθύξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσξηλήο νδνπνηίαο 

ζην Υ.Τ.Σ.Α. Η εξγαζία απηή εθηειείηαη πεξηνδηθά – αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

απνξξηκκαηηθνύ αλαγιύθνπ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ κεηώπσλ εξγαζίαο εληόο ηνπ 

Υ.Τ.Σ.Α. θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ αζθαιή θαη απξόζθνπηε πξόζβαζε θαη θπθινθνξία 

ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ππνιεηκκάησλ θαη απνξξηκκάησλ εληόο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. 

 Ο θαζαξηζκόο ηεο πεξηκεηξηθήο ηάθξνπ νκβξίσλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Η εξγαζία απηή εθηειείηαη 

πεξηνδηθά – όπνηε ππάξμεη ε ζρεηηθή αλάγθε – θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ρεηξνλαθηηθώλ 

θαζαξηζκώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

πεξηκεηξηθήο ηάθξνπ νκβξίσλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., έηζη ώζηε λα παξνρεηεύνληαη απξόζθνπηα 

ηα όκβξηα ύδαηα εθηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ. 
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 Η κεηαθνξά κε θνξηεγό απηνθίλεην νγθσδώλ απνξξηκκάησλ γηα δηάζεζε ζην Υ.Τ.Σ.Α., 

εζσηεξηθά ηνπ γεπέδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η εξγαζία απηή εθηειείηαη πεξηνδηθά, όπνηε 

ππάξμεη ε ζρεηηθή αλάγθε. 

Οη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο εξγαζίεο εθηεινύληαη κε κέζα θαη πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ) (κεραλήκαηα - νρήκαηα θαη ρεηξηζηέο - νδεγνύο). Τπάξρεη όκσο ε αλάγθε 

επηπιένλ ελίζρπζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο Β’ θάζεο ηνπ ΥΤΣΑ. 

 

2. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έσο ζήκεξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., ππάξρεη ε αλάγθε ηεο 

ρξήζεο ηνπ παξαθάησ εμνπιηζκνύ (κε ρεηξηζηή) – ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) – θαη γηα ηνλ παξαθάησ αλαθεξόκελν εθηηκώκελν ρξόλν γηα θάζε 

κεράλεκα: 

 

Α/Α ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΔ ΩΡΔ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑ ΓΩΓΔΚΑΜΗΝΗ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

1 
Δξπηζηξηνθόξα ηζάπα (εθζθαθέα) κε 

ρσξεηηθόηεηα θάδνπ ηνπιάρηζηνλ 1 ½ θ.κ. 840 

2 
Φνξησηήο κε ρσξεηηθόηεηα θάδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 2 θ.κ. 2.100 

3 

Αλνηθηό αλαηξεπόκελν ηξηαμνληθό ή 

ηεηξαμνληθό θνξηεγό κε σθέιηκν θνξηίν 

ηνπιάρηζηνλ 15 ηόλνπο 1.140 

4 Δθζθαθέαο – θνξησηήο ηύπνπ JCB 120 

5 Γηακνξθσηήο (ηζνπεδσηήο) γαηώλ (greider) 180 

 

Σα αλσηέξσ κεραλήκαηα ζα εξγάδνληαη 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 ην Γηεπζπληή ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Σέινο, ηα κεραλήκαηα απηά – πέξαλ ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ - ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ 

θάιπςε ηπρώλ έθηαθησλ αλαγθώλ πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. 

(πξνζθόκηζε κεγάιεο πνζόηεηαο απνξξηκκάησλ, έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα, αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ, όπσο θσηηάο ζην Υ.Τ.Σ.Α., δηαξξνή ζηξαγγηζκάησλ θ.ιπ.). 

Η νξηνζέηεζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θάζε κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη κε επζύλε ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ). Η δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ εξγαζηώλ (πιηθό επηθάιπςεο, ππόβαζε, ζθύξνο) επηβαξύλεη ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α 

Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ. Δπίζεο, νη 

κεηαθνξέο ησλ αλσηέξσ πιηθώλ από ην ρώξν παξαγσγήο ηνπο ζην Υ.Τ.Σ.Α. ζα γίλεηαη κε 

θνξηεγά απηνθίλεηα ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ. 
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3. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνύκελσλ εξγαζηώλ. Η δαπάλε 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θάζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Δπίζεο, ηνλ 

αλάδνρν βαξύλνπλ νπνηεζδήπνηε δαπάλεο γηα ηε λόκηκε θπθινθνξία ηνπ εμνπιηζκνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί (αζθάιηζηξα, ηέιε θπθινθνξίαο θ.ιπ.), θαζώο θαη νη δαπάλεο ησλ 

θαπζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ. 

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ πνπ έρεη ηεζεί 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγν εθηόο ιεηηνπξγίαο, έηζη ώζηε λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

3. Σν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην ρώξν 

εξγαζίαο ηνπ. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο εξγαζίαο ηα 

νλνκαηεπώλπκα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηε Γηεύζπλζε Υ.Τ.Σ. ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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). 
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10. 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. 

11. 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. 

12. Ο αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεί ζηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθό ην νπνίν δελ 

θαηέρεη ηηο απαηηνύκελεο από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία άδεηεο ρεηξηζκνύ ησλ αληίζηνηρσλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξηεγώλ νρεκάησλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

13. 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 θαη ν 

εμνπιηζκόο ηνπ ζηνλ θηλεηό θαη αθίλεην εμνπιηζκό θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ). 

14. 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, ηξίηνπο θ.ιπ., από ηπρόλ αηπρήκαηα, από ηπρόλ ακέιεηα ή 

παξάιεηςε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Η πξνζεζκία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθήο ηεο θαη ε 

ρξνληθή ηεο δηάξθεηα ζα είλαη όπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο Πξνθήξπμεο. 

18. Ο Γηεπζπληήο Υ.Τ.Σ. ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), έπεηηα από ζπλερείο θαζεκεξηλνύο 

ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, πξνηείλεη 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. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο Υ.Τ.Σ. ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

πξνηείλεη ηε ιήςε κέηξσλ ή ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ, εθόζνλ απηόο ζεσξεζεί 

αθαηάιιεινο ή όηη εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα, ιόγσ θαθήο θαηάζηαζεο ή 

ειιηπνύο ζπληήξεζεο ή κε ηήξεζεο όισλ ησλ απαηηνύκελσλ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή θαη λόκηκε θπθινθνξία θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόζεη άκεζα ηηο πξνηάζεηο απηέο. 

19. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηε Γηεύζπλζε Υ.Τ.Σ., ηα ηειέθσλά ηνπ (ζηαζεξό 

θαη θηλεηό) γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πξόβιεκα πξνθύςεη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί 

θαη λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. 
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20. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ζα απνρσξήζεη από 

ηελ εξγαζία, ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε. 

4. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Η εθηέιεζε ησλ δεηνύκελσλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν 

πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ην Γηεπζπληή Υ.Τ.Σ. ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). Η 

θαηαλνκή ησλ σξώλ εξγαζίαο θάζε εμνπιηζκνύ ζα γίλεηαη ζε όιεο ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ - θαη όιεο ηηο ώξεο ηεο 

εκέξαο, ρσξίο λα ρνξεγείηαη πξόζζεηε απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ ή λπρηεξηλώλ σξώλ. 

Σέινο, ηα κεραλήκαηα απηά – πέξαλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ - ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ θάιπςε ηπρώλ έθηαθησλ αλαγθώλ πνπ ηπρόλ 

πξνθύςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. (πξνζθόκηζε κεγάιεο πνζόηεηαο 

απνξξηκκάησλ, έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα, αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ, όπσο 

θσηηάο ζην ΥΤΣΑ, δηαξξνή ζηξαγγηζκάησλ θ.ιπ.). 

 

 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

 

 

 

ΘΔΟΥΑΡΟΤΛΑ ΜΤΛΩΝΑΚΗ 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκό 96/16-12-2010 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

 


