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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. Ο. Χ.
Σήμερα την 9/11/2016 ημέρα Τετάρτη, οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο Προϊστάμενος
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, κ. Παύλος Τριανταφυλλίδης, που εκπροσωπεί με την
ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο και αφ’ ετέρου ο κ. Στυλιανός Πουλιάγκος του
Γεωργίου, ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης (με ειδίκευση σε οικοδομικές - αναστηλωτικές εργασίες),
με Α.Δ.Τ. Χ 804992, συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων:
Ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα, και ύστερα από την αριθμ. 7962/9-11-2016
(ΑΔΑ: ΩΨΑΚ4653Π4-ΕΞΜ) απόφαση παράτασης πρόσληψης της ΕΦΑ Λέσβου, αναθέτει στο
δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση των παρακάτω περιγραφομένων εργασιών για
τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου Πολιόχνης Λήμνου», ενταγμένο στο Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" για ορισμένο
χρόνο, δηλαδή από 10/11/2016 μέχρι 31/12/2016 και με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης έως την ολοκλήρωση της πράξης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης ή παράτασης η
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά προειδοποίηση ή αποζημίωση.
Περιγραφή εργασιών: Εκτέλεση εργασιών που απορρέουν από την ειδικότητά του, υπό τις
οδηγίες και την καθοδήγηση των επιβλεπόντων της πράξης και του προϊσταμένου του.
2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων:
α) Αναλαμβάνει την υποχρέωση ανελλιπούς προσφοράς εργασίας για την εκτέλεση των
παραπάνω περιγραφομένων εργασιών κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
β) Αποδέχεται ότι η αμοιβή του θα καθορίζεται σύμφωνα με το ισχύον για το δημόσιο τομέα
ενιαίο μισθολόγιο.
γ) Αποδέχεται ότι η πληρωμή της μισθοδοσίας θα γίνεται μηνιαίως, σύμφωνα με την ροή της
χρηματοδότησης της πράξης και με την επιφύλαξη καθυστέρησης σε περίπτωση εμπλοκής
της διαδικασίας κατανομής.
δ) Αποδέχεται ότι τα μέτρα ασφάλειας και οι συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο θα είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου.
ε) Αποδέχεται ότι πριν από τη λήξη του παραπάνω ορισμένου χρονικού διαστήματος, η παρούσα
σύμβαση λύεται μόνο για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα.
στ) Αποδέχεται ότι ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του
Νόμου 3979/2011 (Α΄ 138), (ΦΕΚ 1659/26-7-2011), σε 40 ώρες εβδομαδιαίως ή επί
πενθημέρου εργασίας σε 8 ώρες ημερησίως.
Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο αντίγραφα
από τους συμβαλλομένους.
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
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