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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ       

 

 

 

ΓΡΓΑΙΑ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, 

ζηηξ πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο 

Δήμμο, θαηά ηεκ πενίμδμ 2017». 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 135.904,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ   : ΓΟΔΑ 

 

ΣΓΥΝΙΚΗ ΓΚΘΓΗ 

(Κ. 4412/2016 – Νανμπή Ρπενεζηχκ) 

 

ΜΓΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΓΡΓΑΙΑ & ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άνζνμ 1μ. Ακηηθείμεκμ ηεξ ενγαζίαξ 

 

1.1 Δηάθνηζε πώνμο ενγαζίαξ 

 Ωξ πώνμξ ζομβαηηθήξ ενγαζίαξ θαη άμεζεξ πανμπήξ ενγαζηώκ ημο ακάδμπμο μνίδμκηαη 

ηα ημήμαηα παναιίαξ ηα μπμία εονίζθμκηαη εκηόξ ηςκ δημηθεηηθώκ μνίςκ ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο θαη έπμοκ παναθηενηζηεί ςξ πμιοζύπκαζηα από ημ Κεκηνηθό Λημεκανπείμ 

Ηναθιείμο (Ανηζμόξ Σειεοηαίμο Ιζπύμκημξ Πναθηηθμύ 1/2017 ηεξ Γπηηνμπήξ ημο 

άνζνμο 1 Π.Δ. 23/2000 (Α΄18) θαη άνζν. 35 ανηζ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99) θαη ζηα 

μπμία δεκ ζα ακαιάβμοκ ηε καοαγμζςζηηθή θάιορε μη εθμεηαιιεοηέξ.  

 ογθεθνημέκα:  

Απαηημύμεκμξ ανηζμόξ καοαγμζςζηώκ δέθα (10) όπςξ παναθάης:  

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΚΜΓΣΑΛΛΓΤΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΙΣΟΤ

ΜΓΝΩΝ 

ΝΑΤΑΓΟ

ΩΣΩΝ 

ΘΓΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ 

ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΓΟΠΑΡΞΩΙΓΚΜΡ 
ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

1/6/17 – 

15/10/17  

(137 εμένεξ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΑΚΑΘΕΣΕΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 01 

ΔΡΠ. ΑΗΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚ. ΑΗΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

1/6/17 – 

15/10/17  

(137 εμένεξ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΟΠΑΘΖΔΑΟ 
ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 03 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ ΣΑΞΜΘΑΗΜΡ  

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. ΑΚΘΜΡΟΑ – ΔΓΞΒΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ Θ.Ι.Α. ΣΡΜΓΖΜΡΔΑΗΕ –

ΗΑΦΓ ΙΝΑΞ ΦΜΖΚΖΗΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

 

 

1/6/17 – 

15/10/17  

(137 εμένεξ) 
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ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΙΑΘΖΩΚ 
ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 02 

ANAMEΟΑ ΗΑΠ. ΘΓΜΔΜΟΕΟ –LA 

PLAYA 

(01 ΘΓΟΕ)  

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΙΝΑΞ ΙΖΗΓ  

(01 ΘΓΟΕ) 

 

1/6/17 – 

15/10/17  

(137 εμένεξ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΙΑΘΖΩΚ 
ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 02 

ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. ΦΑΖΔΞΑ-MALIA BAY 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ ΗΑΠΩ ΑΝΜ ΛΓΚ. 

ΟΓΖΞΕΚΓΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

 

1/6/17 – 

15/10/17  

(137 εμένεξ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΙΑΘΖΩΚ 
ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 01 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ ΝΜΠΑΙΜΟ  

(01 ΘΓΟΕ) 

1/6/17 – 

15/10/17  

(137 εμένεξ) 

 

1.2 Πνμζδημνηζμόξ ηεξ ενγαζίαξ ημο ακάδμπμο 

 Οη πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ ημο ακάδμπμο πνμξ ημκ Δήμμ θαη ε ειάπηζηε ζοπκόηεηα 

εθηέιεζεξ μνίδμκηαη ςξ ελήξ: 

Γγθαηάζηαζε δέθα (10) καοαγμζςζηώκ, μη μπμίμη ζα πνέπεη κα γκςνίδμοκ ηεκ 

Γιιεκηθή θαη Αγγιηθή γιώζζα, γηα ηεκ θύιαλε ηςκ  πνμακαθενμμέκςκ ημεμάηςκ, 

θαζεμενηκά (7 εμένεξ/εβδμμάδα) θαη θαηά ηηξ ώνεξ από 10.30΄ έςξ 17.30΄. Κάζε 

καοαγμζώζηεξ ειέγπεη έθηαζε αθηήξ ζε αθηίκα ηνηαθμζίςκ (300) μέηνςκ, εθαηένςζεκ 

ημο βάζνμο. 

 Κάζε καοαγμζώζηεξ ζα είκαη εθμδηαζμέκμξ με ημκ πνμβιεπόμεκμ ζημ Π.Δ. 23/2000 

ελμπιηζμό θαη εηδηθά ηα παναθάης: 

 Μεπακμθίκεημ μηθνό ζθάθμξ, πνώμαημξ, ελςηενηθά, πμνημθαιί, εθμδηαζμέκμ με 

θμνεηό πονμζβεζηήνα, θμοπηά, δύμ θοθιηθά ζςζίβηα θαη ζθονίπηνα. Ο ελμπιηζμόξ 

ημο μηθνμύ ζθάθμοξ  ζα πνέπεη κα   είκαη εγθεθνημέκμο ηύπμο από ηεκ ανμόδηα 

Δ/κζε ημο ΤΓΝ,  κα βνίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κα μεκ έπεη πανέιζεη ε 

εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ ηζπύμξ, γηα όζα εθόδηα πνμβιέπεηαη. ημ μέζμκ ηςκ πιεονώκ 

ηεξ ιέμβμο, δεληά θαη ανηζηενά, κα είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΩΣΙΚΗ ΛΓΜΒΟ 

θαη θάηςζη αοηήξ ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απόπνςζεξ. Η έιηθα ηεξ ιέμβμο 

κα είκαη πνμθοιαγμέκε με πιέγμα γηα ηεκ απμηνμπή αηοπήμαημξ.  

 Αδηάβνμπμ θαθό  

 Κοάιηα 

 Ναοαγμζςζηηθό ζςζίβημ 

 ακίδα δηάζςζεξ 

 ςζηηθό ζςιήκα  

 Φμνεηό θανμαθείμ 

 Πηοζζόμεκμ θμνείμ εγθεθνημέκμο ηύπμο από ηε ανμόδηα Δ/κζε ημο ΤΓΝ 

 Δύμ ζεμακηήνεξ πνώμαημξ πμνημθαιί με ζπμηκί μήθμοξ ημοιάπηζημκ πεκήκηα (50) 

μέηνςκ 

 Έκδομα θμιύμβεζεξ πνώμαημξ πμνημθαιί 

 θαπέιμ ζηεκ εμπνόζζηα όρε ημο μπμίμο ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ θαη 

θάηςζεκ αοηήξ ε έκδεηλε LIFE GUARD 
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 γοαιηά ειίμο 

 πηκαθίδα πνώμαημξ πμνημθαιί, με ηεκ έκδεηλε ΠΡΩΣΓ ΒΟΗΘΓΙΓ θαη θάηςζεκ 

αοηήξ ε έκδεηλε FIRST AID, μπιε απόπνςζεξ 

 θμοβένηεξ  

 θαηαδοηηθό μαπαίνη 

 μάζθα βοζμύ 

 βαηναπμπέδηια 

 ζεμαία Ναοαγμζώζηε, πνώμαημξ πμνημθαιί,  δηαζηάζεςκ 40Υ80 εθ., με ηεκ έκδεηλε 

ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ έκδεηλε LIFE GUARD, μπιε απόπνςζεξ.   

 εμαία πνώμαημξ ενοζνμύ, ίζςκ δηαζηάζεςκ με ηεκ πνμεγμύμεκε, με ηεκ έκδεηλε 

ΥΩΡΙ ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ έκδεηλε FE GUARD, ιεοθήξ 

απόπνςζεξ. 

 Κηκεηό ηειέθςκα, μ ανηζμόξ θιήζεξ ημο μπμίμο δεμμζημπμηείηαη με μένημκα ημο 

εθμεηαιιεοόμεκμο ηε ιμοηνηθή εγθαηάζηαζε με θάζε πνόζθμνμ μέζμ, ακαγνάθεηαη ζε 

πενίμπηε ζέζε ζημ βάζνμ (παναηενεηήνημ) θαη ακαθένεηαη εγγνάθςξ ζηεκ ημπηθή 

Λημεκηθή Ανπή.  

 Φμνεηή μεγαθςκηθή ζοζθεοή (ηειεβόα) 

 Κμηκή ζθονίπηνα 

 Σμπμζέηεζε ζε εμθακή ζεμεία πνόζβαζεξ ζημ πώνμ ηςκ ιμοηνηθώκ εγθαηαζηάζεςκ 

εηδηθώκ θαιαίζζεηςκ πηκαθίδςκ δηπιήξ όρεςξ ζηηξ μπμίεξ ακαγνάθμκηαη ζηεκ 

ειιεκηθή θαη αγγιηθή γιώζζα, ε ζεμαζία ηςκ ζεμαηώκ θαη εκδείλεςκ, ημ ςνάνημ 

οπενεζίαξ ημο καοαγμζώζηε, μη ηοπόκ οπάνπμκηεξ πενημνηζμμί ή απαγμνεύζεηξ θαη μη 

ανηζμμί ηειεθώκςκ ηςκ ημπηθώκ θέκηνςκ πανμπήξ πνώηςκ βμεζεηώκ θαη ηεξ 

Λημεκηθήξ Ανπήξ.  

 Τπμπνεώζεηξ καοαγμζώζηε.  

 α) Ο καοαγμζώζηεξ πνέπεη κα βνίζθεηαη ζε εημημόηεηα μα έκδομα θμιύμβεζεξ, θαζ’ 

όιε ηε δηάνθεηα ηεξ οπενεζίαξ ημο θαη μπμνεί κα πενηπμιεί ζε ζςζηηθή ιέμβμ 

θςπειαηώκηαξ θμκηά ζημ πώνμ ηςκ ιμομμέκςκ ή κα  θάζεηαη επί ημο οπάνπμκημξ 

βάζνμο καοαγμζώζηε.  

 β) Ο καοαγμζώζηεξ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ημο παναθμιμοζεί ημοξ 

ιμοόμεκμοξ,  είκαη ζε άμεζε εημημόηεηα πανμπήξ βμήζεηαξ θαη δεκ εθηειεί άιιε 

πανάιιειε ενγαζία.  

 

Άνζνμ 2μ. Δηάνθεηα εθηέιεζεξ ζύμβαζεξ 

Η ζομβαηηθή δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ θαζμνίδεηαη: 

Γηα πίιηεξ ηνηαθόζηεξ εβδμμήκηα εμένεξ (1.370) γηα ηηξ δέθα (10) ςξ άκς ζέζεηξ πμο 

πενηγνάθμκηαη ζημ άνζνμ 1. 



5 

 

 

Άνζνμ 3μ. Γεκηθμί όνμη θαη πνμϋπμζέζεηξ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ  

 Ο ακάδμπμξ  μθείιεη κα επηζθεθζεί  ημο πώνμοξ πμο αθμνμύκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ενγαζίαξ θαη  κα ιάβεη γκώζε ηςκ επηηόπηςκ ζοκζεθώκ ενγαζίαξ. 

 Σμ πνμζςπηθό ημο ακάδμπμο ζα ακηηθαζίζηαηαη, εθ' όζμκ ημ απαηηήζεη μ Δήμμξ, ζε 

πενίπηςζε πμο ζα θνηζεί αθαηάιιειμ γηα ηεκ μμαιή δηεθπεναίςζε ηςκ   ζομβαηηθώκ 

ημο οπμπνεώζεςκ. 

 Ο ακάδμπμξ εοζύκεηαη απενηόνηζηα γηα ηηξ δεμηέξ πνμξ ηνίημοξ ηηξ μπμίεξ ζα 

πνμλεκήζεη θαηά ηηξ ενγαζίεξ ημο με ηεκ οπαηηηόηεηά ημο. Θα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη 

εκηόξ 15 εμενώκ μεηά ηηξ οπμγναθήξ ηεξ ζύμβαζεξ βεβαίςζε όηη ζα είκαη 

αζθαιηζμέκμξ πνμξ ηνίημοξ θαη ζα θαιύπηεηαη γηα ηεκ αζηηθή εοζύκε γηα δεμηέξ πμο 

ηοπόκ πνμθαιέζεη θαηά ηεκ εθηέιεζε ενγαζηώκ πμο αθμνμύκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ζύμβαζεξ. 

 Ο ακάδμπμξ έπεη οπμπνέςζε θαη εοζύκε, κα παίνκεη όια ηα μέηνα πμο πνέπεη γηα ηεκ 

αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμύ πμο απαζπμιεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ θαη γηα ηεκ 

πνόιερε αηοπεμάηςκ ή δεμηώκ ζε μπμηαδήπμηε πνόζςπα ή πνάγμαηα. Γηα αηοπήμαηα 

ή δεμίεξ πμο ηοπόκ ζα ζομβμύκ ζημ πνμζςπηθό ημο ακάδμπμο ή ζε μπμημκδήπμηε 

ηνίημ, μ Δήμμξ δεκ έπεη θαμία εοζύκε θαη μ ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά ηηξ εοζύκεξ, 

ηόζμ ηηξ αζηηθέξ όζμ θαη ηηξ πμηκηθέξ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ μηθείςκ κόμςκ 

γηα ηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ.  

 Ο ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε πιενςμήξ μπμημκδήπμηε πνμζηίμςκ επηβιεζμύκ από 

ηηξ ανμόδηεξ Λημεκηθέξ Ανπέξ, πμο ζα αθμνμύκ πιεμμειή εθηέιεζε ηεξ οπμπνεώζεςκ 

ημο.  

 Ο ακάδμπμξ ακαιαμβάκεη ηεκ οπμπνέςζε κα ακανηήζεη ηηξ απαναίηεηεξ, από ημκ κόμμ, 

πηκαθίδεξ θαη ζεμαίεξ. 

 

Άνζνμ 4μ. Παναιαβή θαη Πιενςμή εθηειεζζέκηςκ ενγαζηώκ 

 Η απμδεμίςζε ημο ακάδμπμο γηα ηηξ πανεπόμεκεξ ενγαζίεξ, ζα θαηαβάιιεηαη με 

πνεμαηηθό έκηαιμα ζημ ηέιμξ θάζε μήκα, με πνεμαηηθό πμζό ίζμ ακηίζημηπμ μένμξ ηεξ 

ζομβαηηθήξ αμμηβήξ ημο, ύζηενα από ζύκηαλε βεβαίςζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ από ηεκ 

Ανμόδηα Γπηηνμπή ημο Ν. 4412/2016, πμο ζα εθδίδεηαη εκηόξ 10 εμενώκ από ημ 

πέναξ ημο πηζημπμημύμεκμο μήκα.  

 εμεηώκεηαη όηη ζε πενίπηςζε πμο έπεη θαηαιμγηζηεί πμηκηθή νήηνα εηξ βάνμξ ημο 

ακάδμπμο ελαηηίαξ ζομβαηηθήξ πανάιεηρεξ, αοηή ζα αθαηνείηαη από ημ πμζό ηεξ 

μηθείαξ πηζημπμίεζεξ θαη ε δηαθμνά ζα απμηειεί ημ ηειηθά πηζημπμημύμεκμ πνμξ 

πιενςμή πμζό. 

 

Άνζνμ 5μ. Δαπάκε ηεξ Γνγαζίαξ 

Η δαπάκε ηεξ ενγαζίαξ πνμϋπμιμγίδεηαη ζημ πμζόκ ηςκ 109.600,00 €, πιέμκ Φ.Π.Α. 

(24%). 
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Άνζνμ 6μ. Γπηβανύκζεηξ ακάδμπμο 

 Ο ακάδμπμξ επηβανύκεηαη με ηα έλμδα πμο αθμνμύκ θόνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ, πιεκ 

ημο Φ.Π.Α. 

Άνζνμ 7μ. Ρήηνεξ 

  Ο ακάδμπμξ, οπμπνεμύηαη κα θάκεη ηεκ έκανλε εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηώκ με ημκ 

ακάιμγμ ελμπιηζμό θαη πνμζςπηθό εκηόξ ηεξ πνμζεζμίαξ πμο μνίδεη ζηεκ πνμζθμνά 

ημο, ε μπμία όμςξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ πνμκηθό όνημ ηςκ πέκηε (05) ημερών, 

δηάζηεμα εθηημμύμεκμ ςξ επανθέξ γηα ηεκ ελαζθάιηζε, ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηημονγία όιμο ημο απαηημύμεκμο ελμπιηζμμύ θαη πνμζςπηθμύ από ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ. Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα θάκεη ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηώκ ηεκ 

αθνηβή εμενμμεκία πμο ζα ημο ακαθμηκώζεη ε επηβιέπμοζα οπενεζία ημο Δήμμο. ε 

ακηίζεηε πενίπηςζε επηβάιιεηαη ποινική ρήτρα € 1.000,00 γηα θάζε εμένα 

θαζοζηένεζεξ θαη γηα δέθα (10) ζοκμιηθά εμενμιμγηαθέξ εμένεξ. Μεηά ηεκ 

δηαπίζηςζε πανέιεοζεξ άπναθημο ημο δηαζηήμαημξ αοημύ μ ακάδμπμξ θαζίζηαηαη 

έθπηςημξ θαη εθανμόδμκηαη μη ακάιμγεξ θονώζεηξ ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 

4412/2016. 

  ε πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ παναβηάζεη επακεηιεμμέκα ηηξ ζομβαηηθέξ ημο 

οπμπνεώζεηξ, θενύζζεηαη έθπηςημξ ζύμθςκα θαη θαη' ακαιμγία με ηηξ θείμεκεξ 

δηαηάλεηξ ηςκ Ο.Σ.Α. 

  Απμηειεί βαζηθή οπμπνέςζε ημο ακάδμπμο ε απνόζθμπηε θύιαλε ηςκ πμιοζύπκαζηςκ 

παναιηώκ μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηόξ ηςκ δημηθεηηθώκ μνίςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο. 

Δηεοθνηκίδεηαη όηη ε πανμπή ηςκ οπενεζηώκ ζα πνέπεη κα είκαη θαζεμενηκή ε 

πενίπηςζε πανάβαζεξ ημο όνμο αοημύ επηβάιιεηαη, ως ρήτρα € 1.000,00 ακά 

πενίπηςζε θαη γηα θάζε εμένα δηαθμπήξ. 

  ε πενίπηςζε πιεμμειμύξ εθηέιεζεξ ημο ζομβαηηθμύ ακηηθεημέκμο, ε Τπενεζία 

δηαηενεί ημ δηθαίςμα ηεξ πενηθμπήξ ημο ακαιμγμύκημξ ηημήμαημξ γηα ηηξ ζπεηηθέξ 

ενγαζίεξ θαη εθ’ όζμκ μ ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθςζεί με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Τπενεζίαξ. 

Πανάιιεια, ε Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα επηβμιήξ πμηκηθήξ νήηναξ ίζεξ με 

ηεκ ζομβαηηθή εμενήζηα πηζημπμημύμεκε αμμηβή ημο ακαδόπμο, γηα ηηξ εμένεξ πμο 

απμδεδεηγμέκα θνίκεη όηη μ ενγμιάβμξ εθηειεί ηεκ ενγαζία πιεμμειώξ θαη 

ακηηζομβαηηθώξ. 

 Η Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, όηακ απμδεδεηγμέκα θνίκεη όηη μ ακάδμπμξ 

εθηειεί ημ ένγμ πιεμμειώξ θαη όηη μεηά από ζοκεπή επακάιερε ηεξ ακηηζομβαηηθήξ 

ζομπενηθμνάξ, κα ημκ θαηαζηήζεη έθπηςημ αθμύ πνώηα ημκ θαιέζεη με ελώδηθε 

δηαμανηονία θαη ζε πνμζεζμία δεθαπέκηε εμενώκ, κα οπμβάιιεη ηηξ απόρεηξ ημο 

εγγνάθςξ. 

 

ΜΓΡΟ ΔΓΤΣΓΡΟ  - ΛΟΙΠΓ ΡΤΘΜΙΓΙ 

 

Άνζνμ 8μ. ομβαηηθά ζημηπεία 

 ομβαηηθά ζημηπεία πμο δηέπμοκ ημοξ όνμοξ ηεξ ενγαζίαξ θαηά ζεηνά ηζπύμξ είκαη: 

α) Πμ ζομθςκεηηθυ πμο ζα οπμγναθεί με ημκ ακάδμπμ. 



7 

 

β) Ε Πεπκηθή Ιειέηε. 

γ) Ε πνμζθμνά ημο ακάδμπμο. 

 

Άνζνμ 9μ. Ιζπύμοζεξ δηαηάλεηξ 

 

 Η δηεκένγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ δηέπμκηαη από ηηξ παναθάης δηαηάλεηξ: 

α) Πμο Κ. 4412/2016 Δεμυζηεξ Οομβάζεηξ Ένγςκ, Ννμμεζεηχκ θαη Ρπενεζηχκ (πνμζανμμγή 

ζηηξ Μδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ).  

β) Πμο Δεμμηηθυ θαη Ημηκμηηθυ Ηχδηθα (Η.Δ.Η. Κ. 3463/2006). 

γ) Πμ Ν.Δ. 23/2000 «Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ ηδνφζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ζπμιχκ 

καοαγμζςζηηθήξ εθπαηδεφζεςξ. Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ πμνεγήζεςξ αδείαξ καοαγμζχζηε 

απυ ηηξ Θημεκηθέξ ανπέξ ςξ θαη θαζμνηζμυξ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο καοαγμζχζηε θαηά ηεκ 

άζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο. Ηαζμνηζμυξ πενηπηχζεςκ οπμπνεςηηθήξ πνμζιήρεςξ 

καοαγμζχζηε, ζε μνγακςμέκεξ ή με παναιίεξ, γηα ηεκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζημ 

ζαιάζζημ πχνμ». 

δ) ημο κ. 3852/2010  

                                  Γμύνκεξ, 10/4/2017 

 

 

 

 Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

 

 

  

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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Η ΓΓΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ 

Άνζνμ 1μ  Ακηηθείμεκμ ζογγναθήξ 

 Ε πανμφζα αθμνά  ζηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο 

ενζμκήζμο. 

Άνζνμ 2μ - Ιζπύμοζεξ δηαηάλεηξ  

Πμ ένγμ ζα εθηειεζηεί ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4412/2016. 

Άνζνμ 3μ – ομβαηηθά ζημηπεία  

Οομβαηηθά  ζημηπεία ημο ένγμο, θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη : 

Ε Δηαθήνολε ημο Δηαγςκηζμμφ  

ημ ηημμιυγημ ηεξ μειέηεξ 

μ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ μειέηεξ 

μ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ πνμζθμνάξ 

ε Γ.Ο.Ρ. 

ε Γ.Ο.Ρ. 

ε ηεπκηθή πενηγναθή ημο ένγμο 

ηα ηεπκηθμφ πενηεπμμέκμο ζημηπεία  

Άνζνμ 4μ – Γγγύεζε – Πνμζεζμία απμπενάηςζεξ  

Αοηά μνίδμκηαη ζηεκ Γηδηθή Οογγναθή Ρπμπνεχζεςκ ή ηεκ Δηαθήνολε.  

Άνζνμ 5μ – Πενηεπόμεκμ ηςκ  ηημώκ ημο ηημμιμγίμο 

Μη ηημέξ ημο ηημμιμγίμο ακαθένμκηαη ζε μμκάδεξ πιήνςζεξ πεναηςμέκςκ ενγαζηχκ. Μ ακάδμπμξ 

δεκ δηθαημφηαη θαμία άιιε πιενςμή ή απμδεμίςζε γηα ηεκ πιήνε εθηέιεζε θάζε ενγαζίαξ.  

Έηζη ζε υιεξ ηηξ ηημέξ ημο ηημμιμγίμο πενηιαμβάκμκηαη :  

 Μη δαπάκεξ γηα ημ πνμζςπηθυ, γηα εμενμμίζζηα αοηχκ, εμενανγίεξ, αζθαιίζεηξ, χνεξ 

ανγίαξ, έθηαθηεξ πνεμαηηθέξ πανμπέξ, θ.ι.π. 

 Ε αλία ηςκ οιηθχκ πμο πνεηάδμκηαη γηα θάζε είδμοξ ενγαζία πενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ 

 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 

 

 

 

ΓΡΓΑΙΑ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, 

ζηηξ πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, 

θαηά ηεκ πενίμδμ 2017» 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 135.904,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΓΟΔΑ 

 



9 

 

μεηαθμνχκ αοηχκ με μπμημδήπμηε μέζμ, απυ ημκ ηυπμ παναγςγήξ ή πνμμήζεηαξ έςξ ημκ 

ηυπμ ημο ένγμο.  

 Πα έλμδα απυζβεζεξ, απμζήθεοζεξ θαη θφιαλεξ ηςκ ενγαιείςκ, μεπακεμάηςκ θαη οιηθχκ.  

 Γεκηθά θάζε δαπάκε πμο δεκ θαημκμμάδεηαη ζογθεθνημέκα αιιά είκαη απαναίηεηε γηα ηεκ 

πιήνε εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ πμο μνίδεη ε ηημή ημο ηημμιμγίμο.  

 Μη μηζζμί θαη θάζε είδμοξ απμδεμηχζεηξ θαη έλμδα θηκήζεςξ ημο πνμζςπηθμφ ημο 

ακαδυπμο.  

 Μη δαπάκεξ ηαηνηθήξ πενίζαιρεξ ημο εκ γέκεη πνμζςπηθμφ ημο ακαδυπμο θαη μη δαπάκεξ 

γηα ηεκ θακμκηθή ιεηημονγία.  

 Πα έλμδα ζομμεημπήξ ζημκ Δηαγςκηζμυ, ζφμβαζεξ, εγθαηάζηαζεξ θαη παναιαβήξ ηςκ 

ένγςκ.  

 Ηάζε είδμοξ θυνμη, ηέιε, έλμδα εγγφεζεξ, ηυθμη θίκεζεξ θεθαιαίςκ θαη άιιεξ θάζε είδμοξ 

επηβανφκζεηξ.  

 Έλμδα αζθάιηζεξ ή απμδεμίςζεξ αηοπεμάηςκ ημο πνμζςπηθμφ ημο ακαδυπμο θαη θάζε 

είδμοξ απμδεμίςζεξ πνμξ ηνίημοξ.  

 Ηάζε άιιε δαπάκε πμο δεκ ακαθένεηαη εηδηθά, αιιά είκαη ακαγθαία γηα ηεκ μνζή θαη 

ζφμθςκε πνμξ ηα ζομβαηηθά ζημηπεία εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ, θαζχξ θαη θάζε είδμοξ 

επηζθαιή έλμδα.  

 Μοδεμία αλίςζε ή δηαμθηζβήηεζε είκαη δοκαηυκ κα ζεμειηςζεί εθ ηςκ οζηένςκ, μεηά ηεκ 

ζομμεημπή ημο ακαδυπμο εηξ ημκ δηαγςκηζμυ.  

 

Άνζνμ 6μ – Γλμπιηζμόξ 

Μ ειάπηζημξ ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο μνίδεηαη ζηεκ Γ.Ο.Ρ.  

 

Άνζνμ 7μ  - Αηοπήμαηα θαη δεμηέξ 

Μη ακάδμπμη ένγςκ πμο εθηειμφκηαη εκηυξ αζθαιηζηηθχκ πενημπχκ Ζ.Η.Α., οπμπνεμφκηαη κα 

αζθαιίζμοκ ζ’ αοηυ ημ πνμζςπηθυ ημοξ. 

Οε πενηπηχζεηξ ένγςκ πμο εθηειμφκηαη εθηυξ αζθαιηζηηθχκ πενημπχκ Ζ.Η.Α., μη ακάδμπμη 

οπμπνεμφκηαη κα ζοκεπίζμοκ ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ πμο είκαη αζθαιηζμέκμ ζημ Ζ.Η.Α. 

θαη δεκ έπεη δηαθμπεί  ε αζθάιηζή ημο. Πμ οπυιμηπμ πνμζςπηθυ οπμπνεμφηαη επίζεξ κα 

αζθαιίζεη ζε ακαγκςνηζμέκε απυ ημ Δεμυζημ αζθαιηζηηθή εηαηνεία.  

Ε δαπάκε γηα ηα αζθάιηζηνα ζημ ζφκμιυ ημοξ, ήημη ενγμδμηηθή εηζθμνά θαη εηζθμνά 

ενγαδμμέκμο, βανφκεη ημκ ακάδμπμ. Οε θαμία πενίπηςζε δεκ επηβανφκεηαη μ ενγμδυηεξ με 

απμδεμηχζεηξ αηοπεμάηςκ ημο εκ γέκεη πνμζςπηθμφ ημο ακαδυπμο, ςξ θαη με απμδεμηχζεηξ 

γηα δεμηέξ πμο πνμθάιεζε ημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο θαη ηα μεηαθμνηθά ημο μέζα ζε λέκε 

ηδημθηεζία θαη ζε ένγα ημο Δεμμζίμο, Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ θαη θάζε είδμοξ θμηκςθειή ένγα.  

 

Άνζνμ 8μ – Φόνμη – Σέιε θαη Κναηήζεηξ 

Μ ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ακελαηνέηςξ ημοξ κυμημμο  θυνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ, πμο 

ηζπφμοκ ηεκ εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Γάκ μεηά ηεκ εμενμμεκία πμο έγηκε μ 
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δηαγςκηζμυξ επηβιεζμφκ θυνμη, ηέιε θαη θναηήζεηξ ή θαηανγεζμφκ άιιμη πμο οπάνπμοκ, ημ 

ακηίζημηπμ πμζυ πιενχκεηαη επί πιέμκ ή εθπίπηεηαη ακηίζημηπα απυ ημοξ ιμγανηαζμμφξ ημο 

ακαδυπμο πνμζζέημκηαξ ή αθαηνχκηαξ ημ πμζυκ πμο πναγμαηηθά πιενχζεθε ή 

ελμηθμκμμήζεθε.  

 

Άνζνμ 9μ – Μειέηε ζοκζεθώκ ημο ένγμο 

Μ ενγμιάβμξ πμο μεημδμηεί ζεςνείηαη υηη έιαβε οπ’ υρε θαηά ηε ζφκηαλε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, 

ηηξ γεκηθέξ θαη ημπηθέξ ζοκζήθεξ ημο ένγμο ήημη ηεκ ζέζε ημο ένγμο θαη ηςκ μενχκ αοημφ, ηηξ 

απαναίηεηεξ με θάζε μέζμ μεηαθμνέξ, ηε δηάζεζε, δηαπείνηζε θαη εκαπμζήθεοζε ηςκ οιηθχκ, 

θαηνηθέξ ζοκζήθεξ,  ηεκ θαηάζηαζε ηςκ νεομάηςκ θαη μπμηεζδήπμηε άιιεξ ημπηθέξ εηδηθέξ θαη 

γεκηθέξ ζοκζήθεξ,  δεηήμαηα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ θαη θαηά θάπμημ ηνυπμ κα επενεάζμοκ  

ημ θυζημξ ηςκ ένγςκ θαη υηη ηα ένγα ζα εθηειεζημφκ ζφμθςκα με ηεκ ζφμβαζε ζηεκ μπμία 

οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθςζεί μ ακάδμπμξ.  

 

Άνζνμ 10μ – Πνόιερε αηοπεμάηςκ – Μέηνα ογηεηκήξ 

Μ ακάδμπμξ, ακελάνηεηα, άζπεηα απυ ηηξ οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ πμο πνμβιέπμοκ μη κυμμη, 

ιαμβάκεη μέηνα γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ ζημ πνμζςπηθυ ημο θαη θάζε ηνίημ, ςξ θαη γηα 

ηεκ πανμπή πνχηςκ βμεζεηχκ ζ’ αοημφξ.  

Μ ακάδμπμξ δηαηενεί ημ απαναίηεημ θανμαθεοηηθυ οιηθυ γηα πνχηεξ βμήζεηεξ.  

 

Άνζνμ 11μ – Σειηθόξ (ελμθιεηηθόξ) ιμγανηαζμόξ 

Ννμ ηεξ ζεχνεζεξ ημο ιμγανηαζμμφ αοημφ ζα πνμζθμμίζεη μ ακάδμπμξ βεβαίςζε ημο ανμμδίμο 

οπμθαηαζηήμαημξ ημο Ζ.Η.Α. υηη ελυθιεζε υιεξ ηηξ ζπεηηθέξ με ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο 

αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ.  

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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(Κ. 4412/20216 Νανμπή Ρπενεζηχκ) 

ΓΙΔΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ 

Άνζνμ 1μ  

Ακηηθείμεκμ ηεξ πανμφζαξ Γηδηθήξ Οογγναθήξ Ρπμπνεχζεςκ (Γ.Ο.Ρ.) είκαη ε δηαηφπςζε ηςκ 

Γηδηθχκ θαη Πεπκηθχκ υνςκ ζφμθςκα με ημοξ μπμίμοξ θαη ζε ζοκδοαζμυ με ημοξ ιμηπμφξ 

υνμοξ ηεξ Οφμβαζεξ ηα ιμηπά ζομβαηηθά ηεφπε, πνυθεηηαη κα εθηειεζηεί ε ενγαζία πμο 

ακαθένεηαη ζημ 3μ άνζνμ ηςκ εηδηθχκ υνςκ ηεξ οπυρε Γ.Ο. θαη πνυθεηηαη κα ζοζηαζεί ε 

ζπεηηθή ζφμβαζε.  

 

Άνζνμ 2μ – Ακηηθείμεκμ ενγμιαβίαξ 

Πμ ακηηθείμεκμ ηεξ οπυρε ενγμιαβίαξ είκαη αοηυ πμο πενηγνάθεηαη ζηεκ Πεπκηθή Έθζεζε ηεξ 

πανμφζαξ μειέηεξ.  

 

Άνζνμ 3μ  - Γεκηθή ηζπύξ Σημμιμγίμο 

3.1 Οηηξ ηημέξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ θαη ημο Πημμιμγίμο ηεξ Ρπενεζίαξ πενηιαμβάκμκηαη θάζε 

ζπεηηθή δαπάκε υπςξ ακαιοηηθά πενηγνάθμκηαη ζημ άνζνμ 5 ηεξ Γ.Ο.Ρ. 

     3.2 Ε πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ παναιίεξ μη 

μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο δίδεηαη με πιήνε 

εοζφκε ημο ακαδυπμο θαη μεηά απυ εθηίμεζε θαη ζοκδοαζμυ ηςκ μέζςκ πμο δηαζέηεη ηςκ 

πναγμαηηθχκ δεδμμέκςκ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ θαη απμδεηθκφεη υηη έιαβε γκχζε υιςκ 

ηςκ γεκηθχκ εηδηθχκ θαη ηεπκηθχκ υνςκ πμο απμηειμφκ ζομβαηηθή οπμπνέςζή ημο.  

 

Άνζνμ 4μ – Γλμπιηζμόξ – Γνγαιεία – Τιηθά 

Μ ακάδμπμξ πνέπεη κα πνμμεζεοηεί με δηθέξ ημο δαπάκεξ υια ηα οιηθά, ηα ενγαιεία, 

μεπακήμαηα θαη ηα μεηαθμνηθά μέζα, πμο είκαη  ακαγθαία γηα ηεκ πιήνε θαη έκηεπκε εθηέιεζε 

ημο ένγμο πμο ακαιαμβάκεη.  

Άνζνμ 5μ  

νυκμξ έκανλεξ ηεξ ζομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ θαζμνίδεηαη ε εμενμμεκία ηεξ οπμγναθήξ ηεξ 

 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 

 

 

ΓΡΓΑΙΑ : «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, 

ζηηξ πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, 

θαηά ηεκ πενίμδμ 2017» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 135.904,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΓΟΔΑ 
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ζφμβαζεξ.  

 

Άνζνμ 6μ – Γγγοήζεηξ ζομμεημπήξ θαη θαιήξ εθηέιεζεξ 

6.1. Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μ ακάδμπμξ θαηαζέηεη εγγφεζε ζομμεημπήξ, ημ φρμξ ηεξ 

μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ 1% ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ οπενεζίαξ με 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Ν.Α. 24%, ήημη 109.600,00 €  1% = 1.096,00 €. 

6.2. Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ θαηαζέηεη εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ, ημ 

φρμξ ηεξ μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηό 5% ημο ζομβαηηθμφ πμζμφ με ζομπενηιαμβακμμέκμο 

ημο Φ.Ν.Α. 24%.  

 

Άνζνμ 7μ  

Μ ακάδμπμξ θαζίζηαηαη μ μυκμξ οπεφζοκμξ πμηκηθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηφπεμα πμο ζα 

μθείιεηαη ζηε με ιήρε απαναίηεηςκ μέηνςκ αζθαιείαξ.  

 

Άνζνμ 8μ – Ιζπύμοζεξ δηαηάλεηξ 

Ε ενγμιαβηθή ζφμβαζε δηέπεηαη απυ ημ Κ. 4412/2016.  

 

Άνζνμ 9μ – Υνεμαημδόηεζε – Φόνμη 

Πμ ένγμ ζα πνεμαημδμηεζεί απυ ΓΟΜΔΑ  θαη μη πιενςμέξ ημο ακάδμπμο ζα οπυθεηκηαη ζε 

υιεξ ηεξ κυμημεξ θναηήζεηξ.  

 

Άνζνμ 10μ – Έδνα επηπείνεζεξ 

Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη ζφμθςκα με ηεκ παν. 4 ημο άνζνμο 26 ημο Ν.Δ. 

609/1985 μ ακάδμπμξ δειχκεη ηεκ έδνα ηεξ επηπείνεζεξ θαη ηεκ αθνηβή δηεφζοκζή ηεξ.  

 

Άνζνμ 11μ – Δηεύζοκζε Ένγςκ - Γθιμγή πνμζςπηθμύ – Μεπακηθά μέζα 

Μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα δηαζέηεη γηα ηεκ ενγαζία υιμ ημ απαηημφμεκμ πνμζςπηθυ, 

μεπακήμαηα, μπήμαηα, απμζεθεοηηθμφξ πχνμοξ, ενγαιεία θαη μπμηαδήπμηε άιια μέζα.  

 

Άνζνμ 12μ – Πνμζεζμίεξ 

Απυ 1/6/2017 – 15/10/2017 (Οοκμιηθυ πνμκηθυ δηάζηεμα : 1.370 εμένεξ) γηα ηηξ 10 Θέζεηξ. 

 

Άνζνμ 13μ – Μέηνα Αζθαιείαξ  

13.1 Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηηξ ενγαζίεξ με αζθαιή ηνυπμ θαη ζφμθςκα με ημοξ 

Κυμμοξ, Δηαηάγμαηα, Αζηοκμμηθέξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ θαη μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ, πμο 

αθμνμφκ ηεκ ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ. Γκδεηθηηθά θαη υπη πενημνηζηηθά 

μενηθέξ δηαηάλεηξ υπςξ π.π. : 

 Μ Ηχδηθαξ Μδηθήξ Ηοθιμθμνίαξ (άνζν. 9, 44, 47) γηα ζήμακζε εθηειμφμεκςκ ένγςκ, 
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ένγα επί μδχκ, απμζέζεηξ οιηθχκ θ.ι.π. 

 Πμ Ν.Δ. 17/96 «Ιέηνα γηα ηε βειηίςζε ηεξ αζθάιεηαξ θαη ηεξ ογείαξ ηςκ 

ενγαδμμέκςκ ζε ζομμυνθςζε με ηηξ Μδεγίεξ 89/391/ΓΜΗ θαη 91/383/ΓΜΗ». 

13.2 Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα πμνεγεί ζημ ενγαημηεπκηθυ πνμζςπηθυ, ηα απαηημφμεκα, θαηά 

πενίπηςζε ενγαζίαξ, αημμηθά θαη μμαδηθά εθυδηα πνμζηαζίαξ θαη ενγαιεία γηα αζθαιή ενγαζία.  

13.3 Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη, ακελάνηεηα απυ υια ηα παναπάκς, μ Ακάδμπμξ παναμέκεη μυκμξ 

θαη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη είκαη δηθή ημο εοζφκε ε 

ιήρε ηςκ εκδεδεηγμέκςκ θαη μνζχκ μέηνςκ αζθαιείαξ θαη ε ηήνεζε ηςκ ζπεηηθχκ 

θακμκηζμχκ. Γηα ζέμαηα πνυιερεξ αηοπεμάηςκ ηζπφμοκ γεκηθά, υζα μνίδμκηαη απυ ηεκ 

Γιιεκηθή Κμμμζεζία θαη ζε πενηπηχζεηξ πμο δεκ πνμβιέπμκηαη απυ αοηή, ζα εθανμυδμκηαη μη 

δηεζκείξ θακμκηζμμί πνυιερεξ αηοπεμάηςκ.  

13.4 Όιεξ μη δαπάκεξ, πμο ζοκεπάγμκηαη ηα παναπάκς, βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα πνέπεη 

κα έπμοκ ζοκοπμιμγηζζεί απυ αοηυκ θαηά ηεκ δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, θαηά ακμηγμέκμ 

ηνυπμ ζηηξ ηημέξ ημο Πημμιμγίμο Ννμζθμνάξ αοημφ.  

 

   Άνζνμ 14μ – Σειηθέξ Δηαηάλεηξ  

14.1 Ιε ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ημο πνμτπμηίζεηαη υηη μ δηαγςκηδυμεκμξ έπεη ιάβεη 

γκχζε ηςκ δοζπενεηχκ ζηεκ  πενημπή ηςκ ένγςκ θαη είκαη απυιοηα εκήμενμξ ηςκ ζοκζεθχκ 

εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ απυ θάζε πιεονά, υπςξ θαη ηςκ εκδεπμμέκςκ δοζπενεηχκ, απυ 

μπμημδήπμηε ιυγμ θαη υηη έπεη ιάβεη οπυρε ημο, υηη δεκ ζα ημο ακαγκςνηζζεί θαμία απαίηεζε 

ζπεηηθή με απμδεμίςζε θαηά μπμημκδήπμηε ηνυπμ, ιυγς ηςκ παναπάκς ημπηθχκ ζοκζεθχκ, 

ηςκ δοζπενεηχκ θάζε είδμοξ θαη ηέιμξ υηη έπεη μειεηήζεη ηα ζομβαηηθά ζημηπεία πμο 

ζοκηζημφκ, μαδί με αοηήκ ηεκ Γ.Ο.Ρ., ηε βάζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο.  

14.2 Όπςξ έπεη ημκηζηεί θαη ζε άιιεξ ζέζεηξ, μ Ακάδμπμξ είκαη πμηκηθά θαη αζηηθά οπεφζοκμξ 

γηα μπμημδήπμηε αηφπεμα ήζειε ζομβεί ζημ πνμζςπηθυ ημο, ή ζε μπμημδήπμηε ηνίημ, απυ 

μπμηαδήπμηε αηηία πμο έπεη ζπέζε με ημ ένγμ.  

14.3 Ε πανμφζα Γηδηθή Οογγναθή Ρπμπνεχζεςκ θαη ε Οφμβαζε πμο ζα γίκεη με βάζε αοηή, 

ενμεκεφεηαη, δηέπεηαη θαη ζομπιενχκεηαη απυ υιε ηεκ Γιιεκηθή Κμμμζεζία.  
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ       

 

 

 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, 

ζηηξ πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, 

θαηά ηεκ πενίμδμ 2017»   

 

 

 

                          ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Έκδεηλε 

ενγαζίαξ 

Γίδμξ 

Μμκάδαξ 
Πμζόηεηα  

Σημή 

Μμκάδαξ 

ακά εμένα 

οκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ 

δέθα ζέζεηξ  

(εμένεξ) 

Δαπάκε 

Πνμζηαζία ηςκ 

ιμομμέκςκ ζηηξ 

παναιίεξ μη 

μπμίεξ 

βνίζθμκηαη 

εκηόξ ηςκ 

δημηθεηηθώκ 

μνίςκ ημο 

Δήμμο 

Υενζμκήζμο 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

10 80,00 € 1.370 109.600,00 € 

ΤΝΟΛΟ 109.600,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 26.304,00 € 

ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                   135.904,00 € 

Γεκηθό ύκμιμ    
(Μιμγνάθςξ) : Γθαηόκ ηνηάκηα πέκηε πηιηάδεξ, εκκηαθόζηα 

ηέζζενα Γονώ. 

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ       

 

 

 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, 

ζηηξ πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, 

θαηά ηεκ πενίμδμ 2017»  

  

 

 

     ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Έκδεηλε 

ενγαζίαξ 
Γίδμξ Ιμκάδαξ Νμζυηεηα  

Πημή 

Ιμκάδαξ 

ακά εμένα 

Οοκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ δέθα 

ζέζεηξ  

(εμένεξ) 

Δαπάκε 

Πνμζηαζία ηςκ 

ιμομμέκςκ ζηηξ 

παναιίεξ μη 

μπμίεξ 

βνίζθμκηαη 

εκηόξ ηςκ 

δημηθεηηθώκ 

μνίςκ ημο 

Δήμμο 

Υενζμκήζμο 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

10 
……………………

….. € 
1.370 …………….. € 

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                    

 

Γεκηθό ύκμιμ    

 

(Ανηζμεηηθχξ):            ………………………. €.  

(Μιμγνάθςξ): ……….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………….. 
 

 

 

                 Ο Προσφέρων  

  ( πλήρη ζηοιχεία –υπογραθή –ζθραγίδα) 
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