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ΤΠΟΕΡΓΟ : ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ  

ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΞΑΝΘΗ ΔΣΟΤ 2015      

(1ε Σξνπνπνίεζε) 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  -  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΕΝΟ (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΡΑ - ΙΟΠΕΔΩΣΗΡΑ (GRADER) 
 

Προσπολογιζμού 13.000,00 εσρώ (με ΦΠΑ) 
 
 

Σν Γαζαξρείν Ξάλζεο πξνθεξύζζεη  Πξόρεηξν Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ 

κίζζσζε κε σξνκίζζην ελόο (1) Γηακνξθσηήξα - Ιζνπεδσηήξα (GRADER), ζύκθσλα κε ην Άξζξν 222 ηνπ Ν.Γ 86/1969 

"Πεξί Γαζηθνύ Κώδηθα", θαη ην άξζξν 9 ηνπ  Π.Γ 437/71 "Πεξί Μειέηεο θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθώλ Έξγσλ". 
 
 

Άρθρο 1ο. 
 

Η Γηαθήξπμε - πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γαζαξρείνπ Ξάλζεο, κίζζσζε 

ελόο (1) δηακνξθσηήξα  - ηζνπεδσηήξα (GRADER) παληόο ηύπνπ, κε παξαγόκελε ηζρύ κεγαιύηεξεο  200  - 250 HP κε  

πδξαπιηθό ζύζηεκα πξνσζήζεσο . 

 
Άρθρο 2ο. 
 

Η κίζζσζε  ζα γίλεη  κε  σξηαίν κίζζσκα. Θα εξγαζζεί ζηελ ζπληήξεζε ηνπ Γαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ 

(ηζνπέδσζε θαηαζηξώκαηνο, ζπληήξεζε θαη δηάλνημε ηάθξσλ νδώλ, άξζε θαηαπηώζεσλ θ.ι.π.)  ζύκθσλα κε ην Άξζξν 

222 ηνπ Ν.Γ 86/1969 "Πεξί Γαζηθνύ Κώδηθα", ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ 437/81 

"Πεξί Μειέηεο θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθώλ έξγσλ". 
 
Άρθρο 3ο. 
 

O πξνϋπνινγηζκόο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ην πνζό ησλ 13.000,00 Δπξώ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ) κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα  κεηώζεη ην πνζό έσο  θαηά 50% .Ο Δξγνιάβνο (έηζη ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο) δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξαπάλσ κείσζε. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα 

νινθιεξσζνύλ έσο ηελ 30ε  Ννεκβξίνπ  2015.  

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο  κπνξεί λα παξαηαζεί αθόκε πεξηζζόηεξν κε θνηλή ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ηνπ Δξγνιάβνπ.  

 
Άρθρο 4ο. 
 

1. Ο Γηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Ξάλζεο, Αδξηαλνππόιεσο 4, ηελ 5ε  Απγνύζηνπ 

2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 08.30 π.κ  , ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ Αξηζκ Πξση. 453/16-1-2015 

Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ξάλζεο .  

2. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απνβεί Α Γ Ο Ν Η, ζα επαλαιεθζεί ζηηο 12 Απγνύζηνπ 2015, εκέξα Σεηάξηε  θαη 

ώξα 08.30 π.κ, ζηνλ ίδην ηόπν, ρσξίο άιιε αλαθνίλσζε. 
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3. Η Γεκνπξαζία ζα γίλεη κε Πξόρεηξν Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 437/81, κε  

πξνζθνξά ζην ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ ηνπ δηακνξθσηήξα  - ηζνπεδσηήξα (GRADER) (Υσξίο Φ.Π.Α). 

4. Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία δεόλησο ζεσξεκέλν. 
5. Κάθε άλλο ένησπο αποηελεί λόγφ απόρριυης ηης Προζθοράς. 

6. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ έρεη δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα απηνύ θαηά κία ώξα, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν. 

 
Άρθρο 5ο. 

 

Η θαηάζεζε πξνζθνξάο ζηελ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηελ έλδεημε: 

“ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΙΘΩΔΩ ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗΡΑ – ΙΟΠΔΓΩΣΗΡΑ (GRADER)" γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ «ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΑΩΝ¨ ηνπ 

Τπνέξγνπ ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ  ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΞΑΝΘΗ ΔΣΟΤ 2015      

(1ε Σξνπνπνίεζε) .  

Ο θάθεινο απηόο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη: 

 α. έιαβε γλώζε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο- πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, θαη 

β.  όηη είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ. 

3. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.  

4. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο 

5. Βεβαίσζε αζθάιεηαο Μεραλήκαηνο  ( Άξζξν 5 ηνπ Ν. 489/1976 – Παξ.3, εδάθην i, άξζξν 10 ηνπ Ν. 2741/1999). 

6. Άδεηα θπθινθνξίαο – Υξήζεο κεραλήκαηνο έξγνπ 

7. Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ηνπ Μ.Δ. 

8. Άδεηα Υεηξηζηνύ θαηάιιειε γηα ην πξνζθεξόκελν κεράλεκα. 

9. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, κε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Γξακκάηην ζύζηαζεο 

Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ  Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. Σν ύςνο ηνπ πνζνύ απηήο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 2% 

ηεο ζπλνιηθήο Γαπάλεο ( ρσξίο ΦΠΑ) ήηνη  215,00 Εσρώ  

10. Πιεξεμνύζην εθπξνζώπεζεο όηαλ πξόθεηηαη γηα Δηαηξεία, κε ηελ παξάιιειε πξνζθόκηζε ηνπ Δηαηξηθνύ. 

11. Όζνη δελ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Ν. Ξάλζεο ππνρξενύληαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 λα νξίζνπλ 

Αληίθιεην ηνπο, πνπ πξέπεη λα είλαη κόληκνο θάηνηθνο Ξάλζεο θαη ν νπνίνο κε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 λα ηελ 

απνδέρεηαη. 

12. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ¨πεξί αηνκηθήο επζύλεο¨ πνπ ζα δειώλεη όηη ην κεράλεκα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζε πεξηνρέο όπνπ έρεη εληνπηζηεί ν επηβιαβήο νξγαληζκόο θαξαληίλαο Ceratocystis platani  

13. θξαγηζκέλν θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ ζα αλαγξάθεη «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζα 

πεξηέρεη πκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο 

 
ε περίπηφζη ποσ ζηο Φάκελο δεν περιέτονηαι όλα ηα προαναθερόμενα δικαιολογηηικά, ο Φάκελος ηης 

Οικονομικής Προζθοράς δεν ΑΝΟΙΓΕΣΑΙ. 

 
Άρθρο 6ο 
 

Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξόηεξε ηηκή. 

Σα πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο, εγθξίλνληαη από ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ Ξάλζεο.  Η αλαθνίλσζε  ηνπ απνηειέζκαηνο 

ζα γίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε επηζηνιή από ην Γαζαξρείν Ξάλζεο. Με ηελ ίδηα επηζηνιή ζα θαιείηε ν Μεηνδόηεο λα 

παξνπζηαζζεί, ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξώλ, ζην Γαζαξρείν, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθόπ, αθνύ 

πξνζθνκίζνπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Γξακκάηην ζύζηαζεο 

Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ  Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. Σν ύςνο ηνπ πνζνύ απηήο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% ηεο 

ζπλνιηθήο Γαπάλεο ( ρσξίο ΦΠΑ) ήηνη 530,00 € .  

Σν παξαπάλσ πκθσλεηηθό ζα ζπληαρζεί ζε πέληε (5)  αληίγξαθα.  

Δάλ ην κεράλεκα είλαη ηδηνθηεζία πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αηόκσλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Δηαηξηθό θαη 

πιεξεμνύζην εθπξνζώπεζεο  πνπ  είλαη απαξαίηεην γηα ηηο πιεξσκέο. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ  θαη  εληόο  πέληε (5) εκεξώλ, ή άιιεο πξνζεζκίαο πνπ ζα θαζνξηζζεί από 

ηελ Τπεξεζία  (πάλησο όρη κεγαιύηεξε από έλα κήλα), ν Μεηνδόηεο  ππνρξενύηαη  λα κεηαθέξεη ηνλ Ιζνπεδσηήξα ζην 

Έξγν πνπ ηνπ ππέδεημε ε Τπεξεζία θαη λα θάλεη έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
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Άρθρο 7ο. 
 

Κάζε θζνξά ή θαζπζηέξεζε ηνπ κεραλήκαηνο από νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη, ε δαπάλε θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ, ε απνδεκίσζε ησλ ρεηξηζηώλ θαη νη πάζεο θύζεσο επηζθεπέο βαξύλνπλ ηνλ Δξγνιάβν. Σν κεράλεκα 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα πιένλ  απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά  (θίιηξα, ιεπίδεο θ.ι.π) ώζηε ζε πεξίπησζε θζνξάο 

ηνπο λα κε γίλνληαη θαζπζηεξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ νη Δπηβιέπνληεο ην Έξγν, δηαπηζηώζνπλ θζνξά ελόο 

εμαξηήκαηνο πνπ επηθέξεη θαζπζηέξεζε ζηελ όιε εξγαζία απαηηνύλ  από ηνλ  Δξγνιάβν ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

Ο εξγνιάβνο  είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο αληίξξεζε. 

 
Άρθρο 8ο. 
 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηακνξθσηήξα πξέπεη λα έρεη ηεο αλάινγεο ηάμεο άδεηα κεραλνδεγνύ – ρεηξηζηνύ 

κεραλήκαηνο έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί αθαηάιιεινο κπνξεί ε Τπεξεζία λα δεηήζεη ηελ  αληηθαηάζηαζή ηνπ 

κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία. Δπίζεο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή κπνξεί λα δεηήζεη ε Τπεξεζία εάλ απηόο δελ 

ζπκκνξθώλεηαη ζηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ησλ Τπαιιήισλ πνπ επηβιέπνπλ ην Έξγν, δελ πξνζέξρεηαη θαλνληθά ζηε 

εξγαζία, θαζπζηεξεί αδηθαηνιόγεηα ή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην Δξγνηάμην. 
 
Άρθρο 9ο. 
 

Ο δηακνξθσηήξαο ζα εξγάδεηαη νθηώ (8) ώξεο ηελ εκέξα. Μπνξεί όκσο λα εξγάδεηαη θαη κέρξη δέθα (10) ώξεο ηελ 

εκέξα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο Τπεξεζίαο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ επνρή. Γηα εξγαζία άλσ ησλ δέθα σξώλ 

απαηηείηαη λα γίλεη αιιαγή ρεηξηζηή. 

Η εβδνκαδηαία εξγαζία ζα είλαη ησλ πέληε εκεξώλ δειαδή Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εθηόο αλ ε Τπεξεζία ύζηεξα 

από εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο δηαηάμεη αιιηώο . 

Ο Δξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα  κεηαθέξεη ηνλ  Δπηβιέπνληα ην κεράλεκα Τπάιιειν από  ηελ έδξα ηνπ πξνο 

ηνλ ηόπν εξγαζίαο θαη αληίζηξνθα. 

Η εξγαζία κπνξεί λα αξρίδεη κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ θαη λα ηειεηώλεη κηα ώξα κεηά ηε δύζε ηνπ. ην ρξνληθό απηό 

δηάζηεκα θαζνξίδεη ν Δπηζηάηεο ή Δξγνδεγόο ην σξάξην ηνπ κεραλήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα 

Γαζνιόγνπ ή Γαζνπόλνπ. 

 
Άρθρο 10ο. 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κπνξνύλ νη Δπηβιέπνληεο λα δηαηάδνπλ ηελ πξνζσξηλή παύζε ηεο, είηε γηαηί 

ππάξρεη ζηελόηεηα εξγαζίαο ζην Δξγνηάμην, είηε γηαηί νη  θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη αθαηάιιειεο, είηε γηαηί  ζπληξέρεη 

θάπνην άιιν γεγνλόο. Η πξνζσξηλή απηή παύζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο ν νπνίνο 

νξίδεηαη θαη ζαλ κόληκνο αληίθιεηνο ηνπ εξγνιάβνπ. Καζπζηεξήζεηο ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ιόγσ 

βιαβώλ ή πνπ γίλνληαη κε ππαηηηόηεηα ηνπ ρεηξηζηή δελ ακείβνληαη. 

Δπίζεο γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε αλ απηέο 

δελ ππεξβαίλνπλ ηηο πέληε (5) εκέξεο ην κήλα, αλ όκσο ππεξβαίλνπλ ηηο πέληε εκέξεο ην κήλα, ηόηε θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε  (γηα ηηο επί πιένλ εκέξεο  ππνινγηδόκελεο  γηα νθηάσξν απαζρόιεζε) ίζε κε ην 1/3 ηνπ κηζζώκαηνο. 

 
Άρθρο 11ο. 
 

Αλ ν δηακνξθσηήξαο πάζεη βιάβε ή θζνξά πξέπεη λα επηζθεπαζζεί ζην  ζπληνκόηεξν ρξόλν γηα λα κελ επέξρεηαη 

θαζπζηέξεζε ζην έξγν. Γηα ηηο  κηθξνβιάβεο ε επηδηόξζσζε πξέπεη λα γίλεη ην πνιύ ζε πέληε εκέξεο. 

Γηα ηηο ζνβαξέο βιάβεο ζα ρνξεγεί ε Τπεξεζία ηνλ απαξαίηεην ρξόλν, ύζηεξα από αίηεζε πνπ ζα ππνβάιεη ν 

ελδηαθεξόκελνο. Ο ρξόλνο απηόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ησλ δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ, ζε 

πεξίπησζε κεγαιύηεξνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ επηζθεπή ρξόλνπ, ν Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην 

κεράλεκα κε άιιν θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα  ζα δηαξθέζεη ε επηζθεπή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ν Δξγνιάβνο 

θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

Γηα θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ επέξρεηαη ζην κεράλεκα, σο θαη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί ζην 

πξνζσπηθό πνπ ρεηξίδεηαη ην κεράλεκα, αθέξαηε ηελ επζύλε θέξεη ν Δξγνιάβνο ν νπνίνο είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα 

ιακβάλεη όια ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 
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Άρθρο 12ο. 
 

Κάζε κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ρξνλνκεηξεηή (όρη ηαρνγξάθν) πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θηβώηην ην νπνίν 

είλαη ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν ζε ζηαζεξό ζεκείν ηνπ κεραλήκαηνο. Σν ζεκείν απηό ζα ην ππνδεηθλύνπλ νη  

Δπηβιέπνληεο ππάιιεινη ηεο Τπεξεζίαο. Ο Δξγνδεγόο ή Δπηζηάηεο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαξηέιαο 

ζηνλ ρξνλνκεηξεηή, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο, ηελ παξαιαβή απηήο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  θαη ηελ 

αζθάιηζε ηνπ θηβσηίνπ κε θιεηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  εξγαζίαο. Αλ ν ρξνλνκεηξεηήο δελ ιεηηνπξγεί θαιά ή πάζεη 

βιάβε, πξέπεη λα επηζθεπαζζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί ακέζσο από ηνλ εξγνιάβν. Καηά ην δηάζηεκα επηζθεπήο  ηνπ 

ρξνλνκεηξεηνύ ε εξγαζία ζα ρξνλνκεηξείηαη από ηνλ Δξγνδεγό ή Δπηζηάηε. 

Σηο θαξηέιεο ηηο πξνκεζεύεηαη  ν Δξγνιάβνο  ν νπνίνο  ηηο παξαδίλεη ζηνλ Δξγνδεγό ή Δπηζηάηε ηνπ Έξγνπ. Απηόο 

ηηο πξνζθνκίδεη ζην Γαζαξρείν όπνπ ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ Δπηβιέπνληα ην Έξγν Γαζνιόγν. 

Καξηέιεο ρσξίο ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα είλαη άκσρες. 
 
Άρθρο 13ο. 
 

Μεηά ην ηέινο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο, παξαιακβάλεη ν Δξγνδεγόο ή Δπηζηάηεο ηελ θαξηέια, γξάθεη  πάλσ ζ' απηή 

ηηο ώξεο πνπ εξγάζζεθε ην κεράλεκα θαη ηελ ππνγξάθεη. Σελ θαξηέια επίζεο ππνγξάθεη θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ 

κεραλήκαηνο. Απηόο είλαη ππεύζπλνο  γηα θάζε αλσκαιία σο πξνο ηνλ ηξόπν αλαγξαθήο ησλ σξώλ εξγαζίαο επί ηεο 

θαξηέιαο. Δάλ ε Τπεξεζία δηαπηζηώζεη ςεπδή αλαγξαθή ή αιινίσζε ησλ πξαγκαηηθώλ σξώλ εξγαζίαο, πάλσ ζηελ 

θαξηέια πξνβαίλεη ζηελ πεξηθνπή όισλ ησλ σξώλ πνπ είλαη ακθηζβεηνύκελεο θαη ιύεη ηελ ύκβαζε ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 18 ηεο παξνύζαο. 

Με βάζε ηηο ώξεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηελ θαξηέια θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θακηά ακθηζβήηεζε όηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπληάζζεηαη εκεξήζην δειηίν εξγαζίαο ηνπ δηακνξθσηήξα ην νπνίν πξνζππνγξάθνπλ ν 

Δπηζηάηεο ή Δξγνδεγόο ηεο Τπεξεζίαο θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο. Σν δειηίν απηό ζεσξείηαη ζην ηέινο ηνπ 

15λζήκεξνπ από ηνλ Δπηβιέπνληα ην Έξγν Γαζνιόγν. Με βάζε ηα εκεξήζηα δειηία ζπληάζζεηαη ζην ηέινο ηνπ  15-

λζήκεξνπ  Πξαθηηθό ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ώξεο  εξγαζίαο  πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην κεράλεκα θαη ε 

δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ώξεο απηέο. Σν πξαθηηθό απηό ππνγξάθνπλ ν Δπηζηάηεο ή Δξγνδεγόο, ν Δξγνιάβνο ή ν  

ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ν Δπηβιέπσλ Γαζνιόγνο, ην Θεσξεί δε θαη ν Γαζάξρεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δξγνιάβνο ή ρεηξηζηήο ηνπ  κεραλήκαηνο  αξλεζνύλ  λα ππνγξάςνπλ ηελ θαξηέια ή ηα  

εκεξήζηα δειηία ή ην  Πξαθηηθό  αλαγξάθεηαη ζηελ ζέζε ηεο ππνγξαθήο, "αρνήθηκε σπογραθή" θαη πξνσζνύληαη ηα 

δειηία γηα πιεξσκή γηαηί ζεσξνύληαη θαλνληθά. 

Σα εκεξήζηα δειηία θαη ηα πξαθηηθά ζπληάζζνληαη εηο ηξηπινύλ. 

Αλ ππάξρεη ιόγνο κπνξεί λα εθδνζνύλ θαη άιια αληίγξαθα. 

 
Άρθρο 14ο. 
 

Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη απόδνζε ίζε κε απηήλ πνπ δειώλεηαη ζηνλ Γηαγσληζκό. Αλ ε απόδνζε είλαη 

κηθξόηεξε ηεο δεισζείζαο ηόηε είλαη ππνρξεσκέλνο ν Δξγνιάβνο λα ηελ επαλαθέξεη ζηα θαλνληθά πιαίζηα. 

 
Άρθρο 15ο. 
 

Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά επζύλε γηα ηε δηακνλή ησλ ρεηξηζηώλ, βνεζώλ θ.ι.π. ηνπ κεραλήκαηνο, ηε 

κεηαθνξά ηνπο, ηνλ εθνδηαζκό κε θαύζηκα, ιηπαληηθά θ.ι.π. 

 
Άρθρο 16ο. 
 

Λύζε ηεο ύκβαζεο θαη έθπησζε ηνπ Δξγνιάβνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλ δελ ηεξεζεί έζησ θαη έλαο όξνο ηεο 

παξνύζαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο έθπησζεο πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνύ ε έθπησζε αθνξά κόλν ηελ εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό. 

ηελ πεξίπησζε ηεο εθπηώζεσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ θαη εθ' όζνλ  ππάξρεη αλάγθε έγθαηξεο 

απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ, κηζζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), άιιν κεράλεκα ηνπ ίδηνπ ή 

παξαπιήζηνπ ηύπνπ (κέρξη 40 ίππνπο επί πιένλ δηαθνξά). Η ηπρόλ επί πιένλ πξνειζεζνκέλε δηαθνξά ηνπ κηζζώκαηνο 

ζα θαηαβάιιεηαη ζην λέν  Δξγνιάβν θαλνληθά από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Έξγνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη, θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

έθπησην Δξγνιάβν από ηνλ νπνίν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ην Νόκν "Πεξί Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ", 

ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο. 
ε όλες ηις περιπηώζεις η εγγύηζη καηαηίθεηαι σπέρ ηοσ Δημοζίοσ. 

Λύζε ηεο ύκβαζεο ρσξίο  απνδεκίσζε ηνπ Δξγνιάβνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
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(α). Δάλ πεξηθνπνύλ νη πηζηώζεηο πνπ δηαηέζεθαλ κε ην Αξρηθό Πξόγξακκα. 

(β). Αλ απνβηώζεη ν Δξγνιάβνο. 

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο επηζηξέθεηαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε. 

 
Άρθρο 17ο. 
 

Οπνηαδήπνηε δηαθσλία κεηαμύ ηνπ Δξγνδόηε ή Δπηζηάηε θαη ηνπ Δξγνιάβνπ ή ρεηξηζηνύ επηιύεη ν Δπηβιέπσλ 

Γαζνιόγνο ή ν Γαζάξρεο. 

ηελ πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο δηαθσλίαο επηιακβάλεηαη ν Γηεπζπληήο Γαζώλ ν νπνίνο εθδίδεη ζρεηηθή 

Απόθαζε. 

 
Άρθρο 18ο. 
 

Κάζε έγγξαθν, απόθαζε ή δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ Δξγνιάβν, ζεσξνύληαη λνκίκσο επηδνζέληα, αλ 

επηδνζνύλ κε απόδεημε ζηνλ ίδην, ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο ή ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό ηεο κόλίκεο θαηνηθίαο ηνπ. 

Κάζε αλαθνξά ή αίηεζε ηνπ Δξγνιάβνπ πξνο ην  Γαζαξρείν Ξάλζεο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην Γξαθείν 

πξσηνθόιινπ ηνπ Γαζαξρείνπ θαη λα πξσηνθνιιείηαη. 

 
Άρθρο 19ο. 
 

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηξηάληα (30)  εκέξεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Παξαηππία ηνπ Γηαγσληζκνύ ή καηαίσζή ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, δελ επηθέξεη δηθαίσκα  

απνδεκίσζεο ζε θαλέλα. 

Οη Μεηνδόηεο παξαηηνύληαη θάζε αμηώζεσο από απξόβιεπηε κεηαβνιή νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνύ θώδηθα. 

 
Άρθρο 20ο. 
 

Σο μίζθφμα ποσ θα επιηεστθεί ζηο Διαγφνιζμό είναι οριζηικό και  δεν  σπόκειηαι ζε αναπροζαρμογή, 
για οποιαδήποηε αιηία αλλαγής ηφν οικονομικών μεγεθών (μιζθοί, καύζιμα, ελαιολιπανηικά κ.λ.π.). 

 
Άρθρο 21ο. 
 

Σνλ Μεηνδόηε βαξύλνπλ, νη πξνο ηξίηνπο θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ζηνλ Σύπν. 
 
Άρθρο 22ο. 
 

Ο Φ.Π.Α ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Μεηνδόηε ν νπνίνο κε επζύλε ηνπ ζα ηνλ απνδίδεη ζηηο Αξκόδηεο Αξρέο. 
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