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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

(Κ. 4412/2016 – Νανμπή Ρπενεζηχκ) 

 

ΜΓΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΤΠΗΡΓΙΑ & ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άνζνμ 1μ. Ακηηθείμεκμ ηεξ Τπενεζίαξ 

Ε πανμφζα Ιειέηε ζοκηάζζεηαη γηα ηε καοαγμζςζηηθή θάιορε ηςκ 32 ζέζεςκ πμο πνμβιέπμκηαη 

θαη έπμοκ παναθηενηζηεί ςξ πμιοζφπκαζηεξ απυ ημ Ηεκηνηθυ Θημεκανπείμ Εναθιείμο (Ανηζμυξ  

Νναθηηθμφ 1/2020, ηεξ Γπηηνμπήξ ημο Ν.Δ. 31/2018 (Α΄61), θαζχξ θαη εκυξ θμοζθςημφ 

ζθάθμοξ με πιήνςμα 3 αηυμςκ (θοβενκήηεξ, καοαγμζχζηεξ θαη επυπηεξ). Ε ζφκηαλε αοηήξ 

γίκεηαη θαηυπηκ ηεξ Ανηζμ. Δ1α/ΓΝ.μηθ. 30603 Ηακυκεξ ηήνεζεξ απμζηάζεςκ ζε μνγακςμέκεξ 

ηδηςηηθέξ θαη με παναιίεξ ζημ ζφκμιμ ηεξ Γπηθνάηεηαξ, πνμξ πενημνηζμυ ηεξ δηαζπμνάξ ημο 

θμνςκμσμφ COVID-19 (ΦΓΗ 1861 β΄) ηεξ 15εξ Ιαΐμο 2020 θαη ηεξ Η.Ρ.Α. 47458 ΓΛ 

2020/15.05.2020 (ΦΓΗ 1864/15.05.2020 ηεφπμξ Β’) Ηαζμνηζμυξ υνςκ, πνμτπμζέζεςκ, 

ηεπκηθχκ ζεμάηςκ, ακαγθαίςκ ιεπημμενεηχκ θαη δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ 

αηγηαιμφ, παναιίαξ, υπζεξ θαη πανυπζηαξ δχκεξ, οδάηηκμο ζημηπείμο ζάιαζζαξ, ιημκμζάιαζζαξ, 

μεγάιςκ ιημκχκ θαη πιεφζημςκ πμηαμχκ θαη ημ N. 4688/2020 Γηδηθέξ μμνθέξ ημονηζμμφ, 

δηαηάλεηξ γηα ηεκ ημονηζηηθή ακάπηολε θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.   

 

1.1 Δηάθνηζε πώνμο οπενεζίαξ 

Ωξ πχνμξ ζομβαηηθήξ οπενεζίαξ θαη άμεζεξ πανμπήξ οπενεζηχκ ημο ακάδμπμο μνίδμκηαη ηα 

ημήμαηα παναιίαξ ηα μπμία εονίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο θαη 

έπμοκ παναθηενηζηεί ςξ πμιοζφπκαζηα απυ ημ Ηεκηνηθυ Θημεκανπείμ Εναθιείμο (Ανηζμυξ  

Νναθηηθμφ 1/2020, ηεξ Γπηηνμπήξ ημο Ν.Δ. 31/2018 (Α΄61). 

Οογθεθνημέκα:  

Απαηημφμεκμξ ανηζμυξ καοαγμζςζηχκ ηνηάκηα δφμ (32) ζοκ έκα (1) επυπηε, ζοκ έκα (1) πεηνηζηή 

ζθάθμοξ, ζοκ έκα (1) καοαγμζχζηε εκηυξ ημο ζθάθμοξ: Οφκμιμ ηνηάκηα πέκηε (35) ζέζεηξ, υπςξ 

παναθάης:  
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝ

ΩΝ 

ΝΑΤΑΓΟΩΣ

ΩΝ 

ΘΕΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ 

ΓΝΜΝΠΕΟ –

ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΕΟ ΙΓ 

ΟΗΑΦΜΟ 

 01 

ΓΝΜΝΠΕΟ –

ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΕΟ ΙΓ 

ΟΗΑΦΜΟ 

ΓΖΞΖΟΠΕΟ ΟΗΑΦΜΡΟ   01 ΓΖΞΖΟΠΕΟ ΟΗΑΦΜΡΟ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ ΓΚΠΜΟ 

ΟΗΑΦΜΡΟ 
 01 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ ΓΚΠΜΟ 

ΟΗΑΦΜΡΟ 

ΛΓΚ. ΑΙΖΞΑΚΠΓΟ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. ISLAND 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. ΙΑΞΖΚΑ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. RINELA BEACH 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 
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ΛΓΚ. THEMIS BEACH 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΓΟΠΑΡΞΩΙΓΚΜΡ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. ΑΞΖΚΑ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΑΝΜ ΝΑΞΑΘΖΑ ΑΙΚΖΟΜΡ 

ΓΩΟ ΝΑΞΑΘΖΑ ΠΜΙΝΞΜΡΗ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

Έμπνμζζεκ ηαβένκαξ 

Αμκηζμφ (01 ΘΓΟΕ) 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΛΓΚ. 

ΙΖΚΩΑ (01 ΘΓΟΕ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΑΚΑΘΕΣΕΟ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΔΡΠ. ΑΗΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) ΑΚ. ΑΗΞΜ 

ΝΑΞΑΘΖΑΟ ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ 

ΛΓΚ.CALDERA (01 ΘESH) 

 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΑΝΜ LYTOS 

BEACH ΓΩΟ ZORBAS 

VILLAGE 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
03 

ΑΚΑΙΓΟΑ LYTOS BEACH-

BELLA MARIS (01) ΘΓΟΕ 

ΑΚΑΙΓΟΑ  BELLA MARIS 

– COSTA MARE (01) ΘΓΟΕ 

ΑΚΑΙΓΟΑ  COSTA MARE-

ZORBAS VILLAGE (01) 

ΘΓΟΕ  

LAGUNA 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΑΝΜ ΛΓΚ, CRETA VILLAGE 

ΙΓΞΖ KNOSSOS ROYAL 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΑΚΑΙΓΟΑ CRETA 

VILLAGE – ANNA BELLE 

(01) ΘΓΟΕ ΑΚΑΙΓΟΑ 

KNOSSOS ROYAL-ROYAL 

MARE  (01) ΘΓΟΕ 
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ΑΝΜ ΛΓΚ. CRETA MARIS 

ΓΩΟ ΝΑΞΑΘΖΑ ΦΑΞΜΡ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΑΚ. ΜΞΖΜ CRETA MARIS  

ΑΝΜ ΝΑΞΑΘΖΑ STAR 

BEACH ΓΩΟ ΠΑΒΓΞΚΑ 

ΙΓΘΠΓΙΖ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΔΡΠ. BLUE SEA ΙΓΞΖ 

ΣΑΞΜΘΑΗΜΟ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
04 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΗΑΠΩ ΑΝΜ ΛΓΚ. BLUE 

SEA (01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ Θ.Ι.Α. 

ΣΡΜΓΖΜΡΔΑΗΕ –ΗΑΦΓ 

ΙΝΑΞ ΦΜΖΚΖΗΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. 

ΑΚΘΜΡΟΑ – ΔΓΞΒΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΣΑΞΜΘΑΗΜΡ (01 ΘΓΟΕ) 

ΛΓΚ. ΑΘΓΛΑΚΠΓΞ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΛΓΚ. 

ΑΘΓΛΑΚΠΓΞ (01 ΘΓΟΕ) 

 

ΔΡΠ. ΛΓΚ. ΖΗΑΞΜΟ ΓΩΟ 

ΑΚ. ΛΓΚ. ΗΓΞΚΜΟ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΗΓΚΠΞΜ ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. 

ΖΗΑΞΜΟ – ΗΓΞΚΜΟ (01 

ΘΓΟΕ) 

ΑΝΜ ΗΑΠ. ΘΓΜΔΜΟΕΟ 

ΓΩΟ ΑΚ. ΛΓΚ. ΙΑΘΖΑ 

BEACH 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ANAMEΟΑ ΗΑΠ. 

ΘΓΜΔΜΟΕΟ – LA PLAYA 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. MALIA 

BEACH – ΑΖΜΘΜΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΝΜ ΔΡΠ. ΛΓΚ. 

ΓΞΑΙΙΑΠΖΗΑΗΕ BEACH 

ΓΩΟ ΛΓΚ. ΟΓΖΞΕΚΓΟ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΙΝΑΞ ΙΖΗΓ 

(01 ΘΓΟΕ) ΗΓΚΠΞΜ 

ΝΑΞΑΘΖΑΟ ΗΑΠΩ ΑΝΜ 

ΛΓΚ. ΟΓΖΞΕΚΓΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 
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ΑΝΜ ΛΓΚ. SUN BEACH 

ΓΩΟ ΛΓΚ. MALIA BAY 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΛΓΚ. SUN 

BEACH -  ΛΓΚ. MALIA (01 

ΘΓΟΕ) ΑΚΑΙΓΟΑ  ΛΓΚ. 

ΦΑΖΔΞΑ-MALIA BAY 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΝΜΠΑΙΜΟ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΝΜΠΑΙΜΟ  

(01 ΘΓΟΕ) 

 

 

 
1.2 Πνμζδημνηζμόξ ηεξ οπενεζίαξ ημο ακάδμπμο  

Μη πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ ημο ακάδμπμο πνμξ ημκ Δήμμ θαη ε ειάπηζηε ζοπκυηεηα εθηέιεζεξ 

μνίδμκηαη ςξ ελήξ: 

Γγθαηάζηαζε ζοκμιηθά ηνηάκηα πέκηε ζέζεςκ (35) καοαγμζςζηχκ – επυπηε θαη πεηνηζηή ζθάθμοξ, 

μη μπμίμη ζα πνέπεη κα γκςνίδμοκ ηεκ Γιιεκηθή θαη Αγγιηθή γιχζζα, γηα ηεκ θφιαλε ηςκ 

πνμακαθενμμέκςκ ημεμάηςκ θαηά ημ δηάζηεμα απυ 01 Ζμοιίμο 2020 έςξ 30 Οεπηεμβνίμο 2020, 

γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, θαζεμενηκά (7 εμένεξ/εβδμμάδα) θαη θαηά ηηξ χνεξ απυ 

10.00΄ έςξ 18.00΄. Ηάζε καοαγμζχζηεξ ειέγπεη έθηαζε αθηήξ ζε αθηίκα δηαθμζίςκ (200) 

μέηνςκ, εθαηένςζεκ ημο βάζνμο. Μ επυπηεξ – ζοκημκηζηήξ ζα είκαη ζε εημημυηεηα θαζεμενηκά γηα 

πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ. 

 

Ηάζε καοαγμζχζηεξ ζα είκαη εθμδηαζμέκμξ με ημκ πνμβιεπυμεκμ ζημ Ν.Δ 31/2018 (Α’ 61) 

ελμπιηζμυ θαη εηδηθά ηα παναθάης: 

1) Ιεπακμθίκεημ επαγγειμαηηθυ μηθνυ ζθάθμξ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ 3,30 μέηνςκ, 

ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ ηςκ 6 HP, εγγεγναμμέκμ ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Ιηθνχκ Οθαθχκ, 

πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, με ηα πνμβιεπυμεκα γηα ηεκ θαηεγμνία ημο εθυδηα. Οημ μέζμ ηςκ 

πιεονχκ ημο μηθνμφ ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΟΩΟΠΖΗΜ ΟΗΑΦΜΟ 

θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. Ε έιηθα ημο μηθνμφ ζθάθμοξ 

είκαη πνμθοιαγμέκε με πιέγμα γηα ηεκ απμηνμπή αηοπήμαημξ. 

2) Αδηάβνμπμ θαθυ. 

3) Ηηάιηα. 

4) Καοαγμζςζηηθυ ζςζίβημ, ζφμθςκα με ημ Νανάνηεμα «Δ». 

5) Οακίδα δηάζςζεξ, ημοιάπηζημκ 2,20 μέηνςκ, ζφμθςκα με ημ Νανάνηεμα «ΟΠ». 

6) Οςζηηθυξ ζςιήκαξ, ζφμθςκα με ημ Νανάνηεμα «Γ». (Μ εθμδηαζμυξ με ζςζηηθυ ζςιήκα είκαη 

πνμαηνεηηθυξ). 

7) Φμνεηυ θανμαθείμ, με ημ πενηεπυμεκμ ημο Νανανηήμαημξ «Ζ». 

8) Νηοζζυμεκμ θμνείμ ή πιςηυ θμνείμ. 

9) Δφμ (02) ζεμακηήνεξ, πνχμαημξ πμνημθαιί, με ζπμηκί μήθμοξ ημοιάπηζημκ πεκήκηα (50) 

μέηνςκ. 

10) Έκδομα θμιφμβεζεξ πνχμαημξ πμνημθαιί, ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ - LIFE GUARD. 
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11) Ηαπέιμ, ζηεκ εμπνυζζηα υρε ημο μπμίμο ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ θαη 

θάηςζεκ αοηήξ ε έκδεηλε LIFE GUARD. 

12) Γοαιηά ειίμο. 

13) Νηκαθίδα, πνχμαημξ πμνημθαιί, με ηεκ έκδεηλε ΝΞΩΠΓΟ ΒΜΕΘΓΖΓΟ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ 

έκδεηλε FIRST AID, μπιε απυπνςζεξ. 

14) Ζζμζενμηθέξ θμοβένηεξ. 

15) Ηαηαδοηηθυ μαπαίνη. 

16) Ιάζθα βοζμφ. 

17) Βαηναπμπέδηια. 

18) Οεμαία Καοαγμζχζηε, πνχμαημξ πμνημθαιί, δηαηάζεςκ 40 π 80 εθ., με ηεκ έκδεηλε 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ έκδεηλε LIFE GUARD, μπιε απυπνςζεξ. 

19) Οεμαία πνχμαημξ ενοζνμφ, ίζςκ δηαζηάζεςκ με ηεκ πνμεγμφμεκε, με ηεκ έκδεηλε ΩΞΖΟ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ έκδεηλε NO LIFE GUARD, ιεοθήξ απυπνςζεξ. 

20) Ηηκεηυ ηειέθςκμ, μ ανηζμυξ θιήζεξ ημο μπμίμο δεμμζημπμηείηαη, με μένημκα ημο 

εθμεηαιιεουμεκμο ηε ιμοηνηθή εγθαηάζηαζε, με θάζε πνυζθμνμ μέζμ, ακαγνάθεηαη ζε πενίμπηε 

ζέζε ζημ βάζνμ (παναηενεηήνημ) θαη ακαθένεηαη εγγνάθςξ ζηεκ ημπηθή Θημεκηθή Ανπή. 

21) Φμνεηή μεγαθςκηθή ζοζθεοή (ηειεβυαξ). 

22) Ημηκή ζθονίπηνα. 

23) Ννάζηκε ζεμαία (Ημιομπάηε ειεφζενα). 

24) Ηίηνηκε ζεμαία (Ημιομπάηε με πνμζμπή). 

25) Ηυθθηκε Οεμαία (Απαγμνεφεηαη ε είζμδμξ ζημ κενυ). 

26) Φμνεηή ζοζθεοή VHF. 

 

Γπίζεξ πένακ ηςκ παναπάκς οπμπνεχζεςκ, μθείιμοκ επηπιέμκ κα δηαζέημοκ έκα μεπακμθίκεημ 

μηθνυ ηαπφπιμμ θμοζθςηυ ζθάθμξ, εγγεγναμμέκμ ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Ιηθνχκ Οθαθχκ ςξ 

επαγγειμαηηθυ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ πέκηε (5) μέηνςκ, πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, 

εθμδηαζμέκμ με ηα πνμβιεπυμεκα γηα ηεκ θαηεγμνία ημο εθυδηα. Οημ μέζμ ηςκ πιεονχκ ημο 

ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΟΩΟΠΖΗΜ ΟΗΑΦΜΟ θαη, θάηςζεκ αοηήξ, 

ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. Γπηπιέμκ, πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με μυκημα 

εγθαηεζηεμέκμ πνμβμιέα, θαζχξ θαη με VHF GPS – PLOTER - ΦΜΞΕΠΜ ΦΑΞΙΑΗΓΖΜ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ - ΦΜΞΕΠΜ ΑΝΖΚΖΔΩΠΕ. Οημ ζθάθμξ ζα επηβαίκμοκ μ πεηνηζηήξ ημο θαη 

έκαξ καοαγμζχζηεξ, υκηεξ ζε εημημυηεηα θαζεμενηκά γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ 

οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ, μη μπμίμη θαη πνμζιαμβάκμκηαη απυ ημκ μηθείμ Δήμμ. 

Πέιμξ ημπμζεημφκ ζε εμθακή ζεμεία πνυζβαζεξ, ζημ πχνμ ηςκ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, 

εηδηθέξ θαιαίζζεηεξ πηκαθίδεξ δηπιήξ υρεςξ ζηηξ μπμίεξ ακαγνάθμκηαη ζηεκ ειιεκηθή θαη αγγιηθή 

γιχζζα ε ζεμαζία ηςκ ζεμαηχκ θαη εκδείλεςκ, ημ ςνάνημ οπενεζίαξ ημο καοαγμζχζηε, μη ηοπυκ 

οπάνπμκηεξ πενημνηζμμί ή απαγμνεφζεηξ, μη ανηζμμί ηειεθχκςκ ηςκ ημπηθχκ θέκηνςκ πανμπήξ 

πνχηςκ βμεζεηχκ θαη ηεξ Θημεκηθήξ Ανπήξ θαη μ Γονςπασθυξ Ανηζμυξ Έθηαθηεξ Ακάγθεξ (112). 

Ρπμπνεχζεηξ καοαγμζχζηε.  

Μ καοαγμζχζηεξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ καοαγμζςζηηθή θάιορε ηεξ παναιίαξ πμο ζα ημο 

ακαηεζεί απυ 10:00 π.μ. έςξ 18:00 μ.μ. θαη γηα 7 εμένεξ ηεκ εβδμμάδα θαη είκαη οπμπνεςμέκμξ κα 

εθηειεί ηα θαζήθμκηά ημο ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 

ημο βνίζθεηαη ζε εημημυηεηα με έκδομα θμιφμβεζεξ, θαζ΄ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ οπενεζίαξ ημο θαη 

μπμνεί κα πενηπμιεί με ζςζηηθή ιέμβμ, θςπειαηχκηαξ θμκηά ζημ πχνμ ηςκ ιμομμέκςκ, κα 
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πενηπμιεί πεδυξ ζηεκ παναιία, ή κα θάζεηαη επί ημο οπάνπμκημξ βάζνμο θαη δεκ εθηειεί άιιε 

πανάιιειε οπενεζία. 

Μ καοαγμζχζηεξ με ηεκ ακάιερε ηεξ οπενεζίαξ ζα ακανηά ηεκ ακηίζημηπε ζεμαία πνχμαημξ 

πμνημθαιί με ηεκ έκδεηλε ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ εκχ με ηεκ ιήλε ηεξ οπενεζίαξ (ή ζε θάζε 

εκδεπυμεκε απμοζία ημο) ζα ακανηά ηεκ ακηίζημηπε θυθθηκε ζεμαία με ηεκ έκδεηλε ΩΞΖΟ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ. Γπίζεξ οπμπνεμφηαη κα δηαηενεί ημκ καοαγμζςζηηθυ πφνγμ αιιά θαη ημ πχνμ 

γφνς απυ αοηυ θαζανυ.  

Μ καοαγμζχζηεξ μθείιεη κα επηθμηκςκεί με ημοξ ιμουμεκμοξ θαη κα πανέπεη πιενμθμνίεξ, αιιά 

θαη κα θάκεη ηηξ απαναίηεηεξ ζοζηάζεηξ, πνμθεημέκμο κα πνμιαμβάκμκηαη δοζάνεζηεξ θαηαζηάζεηξ. 

Μ καοαγμζχζηεξ μθείιεη κα έπεη ζηεκ δηάζεζή ημο υιμ ημκ πνμβιεπυμεκμ απυ ημ κυμμ ελμπιηζμυ 

(πμο ζα ημο δηαηεζεί απυ ημκ ακάδμπμ), ημκ μπμίμ ζα είκαη έημημμξ κα πνεζημμπμηήζεη άμεζα, υηακ 

θνίκεη υηη αοηυ είκαη απαναίηεημ γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο ημο. 

Μ καοαγμζχζηεξ μθείιεη κα ζοκενγάδεηαη με ημ Δήμμ ενζμκήζμο, αιιά θαη με ηηξ οπυιμηπεξ 

οπενεζίεξ πμο έπμοκ ζπέζε με ηεκ ενγαζία ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ (π.π. Θημεκηθυ, ΓΗΑΒ 

θιπ.). 

Μη οπμπνεχζεηξ ημο καοαγμζχζηε εθηειμφκηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Ν.Δ. 

31/2018 (ΦΓΗ 61Α/04-04-2018). 
 

 Ρπμπνεχζεηξ ζοκημκηζηή / επυπηε καοαγμζςζηχκ 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμζιάβεη έκακ (1) ζοκημκηζηή-επυπηε καοαγμζςζηχκ. 

O ζοκημκηζηήξ μθείιεη κα πενηπμιεί ζηηξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ημο Δήμμο ενζμκήζμο  θαη κα 

ζοκημκίδεη ημοξ καοαγμζχζηεξ πμο βνίζθμκηαη ζε οπενεζία ζηα βάζνα θαη ζημ ζςζηηθυ ζθάθμξ 

ηεξ παν δ ημο άνζνμο 7 ημο ΝΔ 31/2018, δηαζθαιίδμκηαξ ηεκ άνηζηε εθηέιεζε ημο 

καοαγμζςζηηθμφ ένγμο. Μθείιεη κα εκεμενχκεη ημ Δήμμ ενζμκήζμο θαη ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ γηα 

θάζε γεγμκυξ ζπεηηθυ με ηεκ εθηέιεζε ημο καοαγμζςζηηθμφ ένγμο. Ιενημκά γηα ηεκ απνυζθμπηε 

θαη πνμζήθμοζα εθηέιεζε ημο καοαγμζςζηηθμφ ένγμο θαη πανέπεη ζημ Δήμμ, με ημκ μπμίμ μθείιεη 

κα έπεη άρμγε ζοκενγαζία, θάζε έγγναθμ θαη δηθαημιμγεηηθυ πμο πηζημπμηεί ηεκ θαιή εθηέιεζε ημο 

καοαγμζςζηηθμφ ένγμο ζημ ηέιμξ θάζε μήκα. Ιενημκά χζηε κα εκεμενχκεη αμειιεηί ημ Δήμμ γηα 

μπμηαδήπμηε αιιαγή.  

Ρπμπνεχζεηξ πνμζςπηθμφ ηαπφπιμμο ζθάθμοξ ηεξ παν. (δ) ημο άνζνμο 7 ημο ΝΔ 31/2018.   

Μ ακάδμπμξ μθείιεη κα πνμζιάβεη έκακ πεηνηζηή, μ μπμίμξ ζα δηαζέηεη ηεκ θαηάιιειε άδεηα 

πεηνηζηή  θαη ζα επηβαίκεη με έκακ καοαγμζχζηε ζημ ηαπφπιμμ ζθάθμξ ηεξ παν (δ) ημο άνζνμο 7 

ημο ΝΔ 31/2018. Μ πεηνηζηήξ μθείιεη κα ζοκενγάδεηαη άρμγα με ημ οπυιμηπμ πνμζςπηθυ ημο 

ακαδυπμο θαη είκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ηήνεζε  βηβιίμο: Εμενμιυγημ ζθάθμοξ, ημ μπμίμ ζομπιενχκεη 

θαζεμενηκά.  

Μ καοαγμζχζηεξ  πμο επηβαίκεη ζημ ζςζηηθυ ζθάθμξ ημο άνζνμο 7 (δ)  βνίζθεηαη ζε εημημυηεηα  

θαζεμενηκά γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ.   

- Βηβιίμ ζομβάκηςκ, ζημ μπμίμ ζα πενηγνάθεηαη ακαιοηηθά ημ ζομβάκ θαη ε ακηημεηχπηζε ημο 

ζομβάκημξ.  

Πα ακςηένς βηβιία ζα πνέπεη κα θοιιμμεηνεζμφκ, κα ανηζμεζμφκ θαη κα θένμοκ ζεχνεζε ηεξ 

μηθείαξ Θημεκηθήξ Ανπήξ.  
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Άνζνμ 2μ. Δηάνθεηα εθηέιεζεξ ζύμβαζεξ 

Ε ζομβαηηθή δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ θαζμνίδεηαη: 

Γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ 01/7/2020 (ή ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ) έςξ θαη 

30/9/2020 γηα ηηξ ηνηάκηα πέκηε (35) ςξ άκς ζέζεηξ πμο πενηγνάθμκηαη ζημ άνζνμ 1. Δφκαηαη 

κα οπάνλεη επέθηαζε ηεξ ζφμβαζεξ γηα ημ μήκα Μθηχβνημ 2020, ακάιμγα με ηηξ επηθναημφζεξ 

ζοκζήθεξ. Δφκαηαη επίζεξ κα γίκεη ηνμπμπμίεζε ηεξ ζφμβαζεξ ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ ηςκ ζέζεςκ, 

εάκ ηνμπμπμηεζμφκ ηα έςξ ζήμενα δεδμμέκα, με ακηίζημηπε ηνμπμπμίεζεξ ημο μηθμκμμηθμφ 

ηημήμαημξ. 

 

Άνζνμ 3μ. Γεκηθμί όνμη θαη πνμϋπμζέζεηξ εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ 

Μ ακάδμπμξ μθείιεη κα επηζθεθζεί  ημο πχνμοξ πμο αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ οπενεζίαξ θαη κα 

ιάβεη γκχζε ηςκ επηηυπηςκ ζοκζεθχκ οπενεζίαξ. 

3.1 Θεςνείηαη δεδμμέκμ υηη μη δηαγςκηδυμεκμη έιαβακ πιήνε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ θαη 

ηςκ εηδηθχκ ζοκζεθχκ ηεξ πανεπυμεκεξ οπενεζίαξ. Οε θαμία πενίπηςζε μ ακάδμπμξ δεκ ζα 

μπμνεί κα ζηενίδεηαη ζηεκ άγκμηα ηςκ ζοκζεθχκ θαη ακαγθχκ ηςκ παναιηαθχκ δςκχκ γηα 

πενηπηχζεηξ πνμβιεμάηςκ ή αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ ενγαζηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα 

ζογγναθή οπμπνεχζεςκ. 

3.2 Μ ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα δηαζέηεη ηεπκηθή οπμδμμή θαη μνγάκςζε ε μπμία ζα ημο 

ελαζθαιίδεη ζοκεπχξ ηεκ απυιοηε οπμζηήνηλε θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ πμο ζα 

πνεζημμπμηεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ οπενεζηχκ. Μη δηαγςκηδυμεκμη ζα οπμβάιιμοκ ηα ζημηπεία με 

ηα μπμία ζα απμδεηθκφεηαη ε ηεπκηθή οπμδμμή  θαη μνγάκςζε πμο δηαζέημοκ θαη ζα εθανμυζμοκ 

(πνμζςπηθυ, ελμπιηζμυξ θηι). Θυγς ημο ηδηαίηενα μεγάιμο ανηζμμφ καοαγμζςζηχκ θαη ηεξ 

ακαγθαηυηεηαξ άνηζηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο, θαζυηη ε πενημπή είκαη μ μεγαιφηενμξ ημονηζηηθυξ 

πνμμνηζμυξ ηεξ Γιιάδμξ, μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα έπμοκ – επί πμηκή απμθιεηζμμφ – πανάζπεη  

πηζημπμηεμέκεξ άνηζηεξ οπενεζίεξ ζημ ακηηθείμεκμ, με ηθακυ ανηζμυ καοαγμζςζηχκ θαη μέζςκ 

(ημοιάπηζημκ γηα ημ ½ ηςκ δεημφμεκςκ με ηεκ πανμφζα ζέζεςκ).   

3.3 Οε πενίπηςζε βιάβεξ ημο ελμπιηζμμφ ή θαζμημκδήπμηε ηνυπμ αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ 

οπενεζίαξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ άμεζε ακηηθαηάζηαζή ημο με άιιμ χζηε κα μιμθιενςζεί 

ημ πνμβιεπυμεκμ πνυγναμμα οπενεζηχκ πςνίξ δηαθμπή. Ρπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη άμεζα ημ 

Δήμμ γηα ηεκ αδοκαμία εθηέιεζεξ ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ οπενεζίαξ θαη κα εκεμενχζεη με πμημ 

ηνυπμ θαη ζε πυζμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζα πνμβεί ζηεκ επακυνζςζή ηεξ.  

3.4. Μ ακάδμπμξ εοζφκεηαη απενηυνηζηα γηα ηηξ δεμηέξ πνμξ ηνίημοξ ηηξ μπμίεξ ζα πνμλεκήζεη 

θαηά ηηξ οπενεζίεξ ημο με ηεκ οπαηηηυηεηά ημο. Θα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη εκηυξ 05 εμενχκ μεηά 

ηηξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ βεβαίςζε υηη ζα είκαη αζθαιηζμέκμξ πνμξ ηνίημοξ θαη ζα θαιφπηεηαη 

γηα ηεκ αζηηθή εοζφκε γηα δεμηέξ πμο ηοπυκ πνμθαιέζεη θαηά ηεκ εθηέιεζε οπενεζηχκ πμο 

αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ. 

3.5. Μ ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε θαη εοζφκε, κα παίνκεη υια ηα μέηνα πμο πνέπεη γηα ηεκ 

αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμφ πμο απαζπμιεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ θαη γηα ηεκ πνυιερε 

αηοπεμάηςκ ή δεμηχκ ζε μπμηαδήπμηε πνυζςπα ή πνάγμαηα. Γηα αηοπήμαηα ή δεμηέξ πμο ηοπυκ 

ζα ζομβμφκ ζημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, μ Δήμμξ δεκ έπεη θαμία 

εοζφκε θαη μ ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά ηηξ εοζφκεξ, ηυζμ ηηξ αζηηθέξ υζμ θαη ηηξ πμηκηθέξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ μηθείςκ κυμςκ γηα ηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ.  
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3.6. Μ ακάδμπμξ ηειεί πάκημηε οπυ ηεκ επμπηεία ημο Δήμμο ενζμκήζμο πνμξ ηηξ εκημιέξ θαη 

μδεγίεξ ημο μπμίμο μθείιεη απυιοηε ζομμυνθςζε θαη εονίζθεηαη ζε ζοκεπή επαθή γηα κα 

πηζημπμηείηαη θαη ε θαιή  εθηέιεζε  ηεξ οπενεζίαξ ημο. 

3.7. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ 

ηζπφμοζεξ Αζηοκμμηθέξ θαη Ργεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαζχξ επίζεξ θαη με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ 

θαη θακυκεξ ηήνεζεξ «πενί καοαγμζςζηηθμφ ένγμο». 

3.8. Πμ πάζεξ θφζεςξ θαη εηδηθυηεηαξ έμμηζζμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 

αμείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απμθιεηζηηθά απυ ημκ ακάδμπμ. Οεμεηχκεηαη νεηά υηη απαγμνεφεηαη ε 

απαζπυιεζε ακαζθάιηζημο πνμζςπηθμφ. Οε πενίπηςζε απαζπυιεζεξ αιιμδαπχκ ζα πνέπεη αοημί 

κα θαηέπμοκ κυμημε άδεηα ενγαζίαξ ε μπμία ζα ζεςνείηαη απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ.  

3.9. Πμ πνμζςπηθυ πμο ζα πνεζημμπμηεί μ ακάδμπμξ ζα ακηηθαζίζηαηαη, εθυζμκ ημ απαηηήζεη o 

Δήμμξ, ζε πενίπηςζε πμο ζα θνηζμφκ αθαηάιιειμη γηα ηεκ μμαιή δηεθπεναίςζε ημο ζομβαηηθμφ 

ένγμο. 

3.10 Μ ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο πμο ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ζα 

πνέπεη κα δηαηενείηαη θαζανυξ. Γπίζεξ απαγμνεφεηαη δηαθήμηζε επί ημο ελμπιηζμμφ ημο ακαδυπμο 

πιεκ ηςκ ιμγμηφπςκ ημο ακαδυπμο θαη ηςκ ιμγμηφπςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 

3.11 Μ ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα παίνκεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα πνμθφιαλεξ ηςκ 

μεπακεμάηςκ, ηςκ μεηαθμνηθχκ μέζςκ θαη κα δηαζθαιίδεη ηεκ αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμφ, ηςκ 

επηβιεπυκηςκ θαη θάζε ηνίημο θαη κα εθηειεί επ’ αοημφ ηηξ μδεγίεξ ημο Δήμμο, ημοξ ηζπφμκηεξ 

κυμμοξ θαη δηαηάλεηξ, θένμκηαξ απμθιεηζηηθά θαη μυκμ αοηυξ, ηεκ πμηκηθή θαη αζηηθή εοζφκε γηα 

θάζε αηφπεμα, ημ μπμίμ μθείιεηαη απυ ηε με εθανμμγή ημοξ. 

3.12 Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηεκ οπενεζία  θαζεμενηκά θαζχξ θαη Ηονηαθέξ θαη 

Ανγίεξ θαη ζε πενίπηςζε έθηαθηςκ ακαγθχκ εθυζμκ δεηεζεί απυ ημκ Δήμμ  ενζμκήζμο. 

3.13 Γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ, έιαβακ οπυρε υηη εθυζμκ θνηζεί  μ 

ακάδμπμξ με δηθή ημο απμθιεηζηηθή εοζφκε θαη μένημκα ακαιαμβάκεη ημ θυζημξ θαη ηα έλμδα πμο 

αθμνμφκ: 

 Πε δηάζεζε ημο ζοκυιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ. 

 Πμ ηαθηηθυ service θαη ηε ζοκηήνεζε ημο πνεζημμπμημφμεκμο ελμπιηζμμφ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεξ άρμγεξ ιεηημονγίαξ ημο. 

 Πεκ αμμηβή ημο άμεζα απαζπμιμφμεκμο πνμζςπηθμφ (μηζζμδμζία μεκχκ Ζμοκίμο, Ζμοιίμο, 

Αογμφζημο, Οεπηεμβνίμο, επίδμμα άδεηαξ, δχνμ νηζημογέκκςκ, ηαθηηθέξ απμδμπέξ, 

αζθαιηζηηθέξ  εηζθμνέξ  θιπ) ηεκ θαηαβμιή ηςκ πάζεξ θφζεςξ αληχζεςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ 

ημο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεξ ογείαξ θαη ηεξ ζςμαηηθήξ ημοξ αθεναηυηεηαξ.  

 Πα έλμδα ιεηημονγίαξ θαη θίκεζεξ ημο ελμπιηζμμφ ημο (θαφζημα, ιηπακηηθά θιπ) 

 Πεκ αζθαιηζηηθή θάιορε ημο ελμπιηζμμφ θαζχξ θαη δηάθμνα ζοκαθή ηέιε θαη θυνμη.  

 Πε πιενςμή ηςκ πνμζηίμςκ πμο ζα βεβαηςζμφκ απυ Θημεκηθέξ ή άιιεξ ανπέξ γηα θάζε  

πανάβαζε ζηεκ μπμία ζα οπμπέζεη.  

 

3.14 Μ ακάδμπμξ δεκ μπμνεί κα οπμθαηαζηαζεί ζηεκ ζφμβαζε ή γηα θάπμημ ιυγμ μένμξ αοηήξ, απυ 

άιιμ θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πςνίξ ηεκ έγγναθε ζογθαηάζεζε ημο Δήμμο, μεηά απυ απυθαζε 

ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο. 
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3.15 Μ ακάδμπμξ μθείιεη κα έπεη μιμθιενχζεη υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ πνμπαναζθεοαζηηθέξ 

ενγαζίεξ θαη δηαδηθαζίεξ (π.π. πνμμήζεηα θαη μεηαθμνά ελμπιηζμμφ, πνυζιερε, αζθάιηζε θαη 

εκεμένςζε ημο πνμζςπηθμφ, ζοκεκκυεζε με ανμυδηεξ ημπηθέξ ανπέξ, θιπ.), έηζη χζηε ηεκ 

01/07/2020, κα λεθηκήζεη ε ενγαζία ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ ζηηξ καοαγμζςζηηθέξ ζέζεηξ 

πςνίξ θεκά θαη πςνίξ πνμβιήμαηα. 

3.16 Ννηκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη ακαιοηηθή 

θαηάζηαζε με ημ πνμζςπηθυ πμο ζα απαζπμιεί, μαδί με ακηίγναθα ηςκ πηοπίςκ θαη ηςκ αδεηχκ 

καοαγμζχζηε ημο πνμζςπηθμφ πμο ζα απαζπμιήζεη, μαδί με έγγναθα πμο ζα απμδεηθκφμοκ ηε 

ζπέζε ενγαζίαξ θαη ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ. 

 

Άνζνμ 4μ. Παναιαβή θαη Πιενςμή εθηειεζζέκηςκ οπενεζηώκ 

Μ ηνυπμξ θαζχξ θαη ηα δηθαημιμγεηηθά πιενςμήξ ημο ακαδυπμο πνμζδημνίδμκηαη ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 200 ημο Κ. 4412/2016. 

1) Ε πιενςμή ημο ακάδμπμο γηα ηηξ πανεπυμεκεξ ενγαζίεξ ζα γίκεη ζημ ηέιμξ θάζε μήκα. 

Ε πιενςμή ζα γίκεηαη φζηενα απυ ηεκ έθδμζε ημο ηημμιμγίμο πανμπήξ οπενεζηχκ απυ ημκ 

ακάδμπμ θαη ηεκ ζφκηαλε πνςημθυιιμο παναιαβήξ οπενεζίαξ απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή ημο 

Δήμμο Υενζμκήζμο, ζφμθςκα με ηεκ ζφμβαζε πμο ζα οπμγναθεί. Οηεκ ζοκέπεηα ζα εθανμυδεηαη ε 

πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ κμμμζεζία δηαδηθαζία γηα ηεκ έθδμζε θαη ηεκ πιενςμή ημο νεμαηηθμφ 

Γκηάιμαημξ Νιενςμήξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ ημ επηζομεί θαη ημ δειχζεη εγγνάθςξ ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο, ε πιενςμή μπμνεί κα 

γίκεη εθ΄ άπαλ, μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ θαη ζα αθμνά ζημ ζφκμιμ ημο πμζμφ ηεξ 

ζφμβαζεξ. 

2) Μ ακάδμπμξ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ βανφκεηαη με υιμοξ ακελαηνέηςξ ημοξ 

θυνμοξ, ηέιε, δαζμμφξ θαη εηζθμνέξ οπέν ημο δεμμζίμο, δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ ή ηνίηςκ πμο 

ηζπφμοκ ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. 

Οεμεηχκεηαη υηη ζε πενίπηςζε πμο έπεη θαηαιμγηζηεί πμηκηθή νήηνα εηξ βάνμξ ημο ακάδμπμο 

ελαηηίαξ ζομβαηηθήξ πανάιεηρεξ, αοηή ζα αθαηνείηαη απυ ημ πμζυ ηεξ μηθείαξ πηζημπμίεζεξ θαη ε 

δηαθμνά ζα απμηειεί ημ ηειηθά πηζημπμημφμεκμ πνμξ πιενςμή πμζυ. 

 

Άνζνμ 5μ. Δαπάκε ηεξ Τπενεζίαξ 

Ε δαπάκε ηεξ οπενεζίαξ πνμτπμιμγίδεηαη ζημ πμζυκ ηςκ 392.840,00 € πιέμκ Φ.Ν.Α. (24%) 

94.281,60 €, ήημη ζφκμιμ 487.121,60 €. 
 

Άνζνμ 6μ. Επηβανύκζεηξ ακάδμπμο 

Μ ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με ηα έλμδα πμο αθμνμφκ θυνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ, πιεκ ημο Φ.Ν.Α. 

 

Άνζνμ 7μ. Ρήηνεξ 

Μ ακάδμπμξ, οπμπνεμφηαη κα θάκεη ηεκ έκανλε εθηέιεζεξ ηςκ οπενεζηχκ με ημκ ακάιμγμ 

ελμπιηζμυ θαη πνμζςπηθυ ηεκ αθνηβή εμενμμεκία πμο πνμβιέπεηαη, ήημη ηεκ 1-7-2020, ε 

μπμία υμςξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ πνμκηθυ υνημ ηςκ πέκηε (05) ημερών, δηάζηεμα 

εθηημμφμεκμ ςξ επανθέξ γηα ηεκ ελαζθάιηζε, ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηημονγία υιμο ημο 
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απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ θαη πνμζςπηθμφ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.  

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

γηα δέθα (10) ζοκμιηθά εμενμιμγηαθέξ εμένεξ. Ιεηά ηεκ δηαπίζηςζε πανέιεοζεξ άπναθημο ημο 

δηαζηήμαημξ αοημφ μ ακάδμπμξ θαζίζηαηαη έθπηςημξ θαη εθανμυδμκηαη μη ακάιμγεξ θονχζεηξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4412/2016. 

Οε πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ παναβηάζεη επακεηιεμμέκα ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ, 

θενφζζεηαη έθπηςημξ ζφμθςκα θαη θαη' ακαιμγία με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ηςκ Μ.Π.Α. 

Απμηειεί βαζηθή οπμπνέςζε ημο ακάδμπμο ε απνυζθμπηε θφιαλε ηςκ πμιοζφπκαζηςκ παναιηχκ 

μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο. Δηεοθνηκίδεηαη υηη ε 

πανμπή ηςκ οπενεζηχκ ζα πνέπεη κα είκαη θαζεμενηκή. Οε πενίπηςζε πανάβαζεξ ημο υνμο αοημφ 

επηβάιιεηαη, ως ρήτρα € 1.000,00 ακά πενίπηςζε θαη γηα θάζε εμένα δηαθμπήξ.  

Οε πενίπηςζε πιεμμειμφξ εθηέιεζεξ ημο ζομβαηηθμφ ακηηθεημέκμο, ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ 

δηθαίςμα ηεξ πενηθμπήξ ημο ακαιμγμφκημξ ηημήμαημξ γηα ηηξ ζπεηηθέξ οπενεζίεξ θαη εθ’ υζμκ μ 

ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθςζεί με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Ρπενεζίαξ. Νανάιιεια, ε Δεμμηηθή Ανπή 

δηαηενεί ημ δηθαίςμα επηβμιήξ πμηκηθήξ νήηναξ ίζεξ με ηεκ ζομβαηηθή εμενήζηα πηζημπμημφμεκε 

αμμηβή ημο ακαδυπμο, γηα ηηξ εμένεξ πμο απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ακάδμπμξ εθηειεί ηεκ 

οπενεζία πιεμμειχξ θαη ακηηζομβαηηθυξ.  

Ε Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, υηακ απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ακάδμπμξ εθηειεί ηεκ 

οπενεζία πιεμμειχξ θαη υηη μεηά απυ ζοκεπή επακάιερε ηεξ ακηηζομβαηηθήξ ζομπενηθμνάξ, κα 

ημκ θαηαζηήζεη έθπηςημ αθμφ πνχηα ημκ θαιέζεη με ελχδηθε δηαμανηονία θαη ζε πνμζεζμία δέθα 

εμενχκ, κα οπμβάιιεη ηηξ απυρεηξ ημο εγγνάθςξ. 

 

ΜΓΡΟ ΔΓΤΣΓΡΟ  - ΛΟΙΠΓ ΡΤΘΜΙΓΙ 

 

Άνζνμ 8μ. ομβαηηθά ζημηπεία 

Οομβαηηθά ζημηπεία πμο δηέπμοκ ημοξ υνμοξ ηεξ οπενεζίαξ θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη: 

α) ε πανμφζα Δηαθήνολε με ηα Νανανηήμαηα πμο απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ αοηήξ θαη 

πνμθήνολε ζφμβαζεξ 

β) ε οπ ανηζμυ 2/2020 Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ   

γ) Ποπμπμηεμέκα Έκηοπμ Ρπεφζοκεξ Δήιςζεξ (ΠΓΡΔ) 

δ) μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο ηοπυκ πανέπμκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ δηαδηθαζίαξ  ηδίςξ 

ζπεηηθά με ηηξ πνμδηαγναθέξ θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά  

 

Άνζνμ 9μ. Ιζπύμοζεξ δηαηάλεηξ 

 

Ε δηεκένγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ δηέπμκηαη απυ ηηξ παναθάης δηαηάλεηξ: 

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

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

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

- Πμ Ν.Δ 31/2018 (Α’ 61) «Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ ηδνφζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ζπμιχκ 
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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». 

- άνζνμ 43 ημο Κ.4605/19 "Γκανμυκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Μδεγία (ΓΓ) 

2016/943 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 8εξ Ζμοκίμο 2016 ζπεηηθά 

με ηεκ πνμζηαζία ηεξ ηεπκμγκςζίαξ θαη ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ πιενμθμνηχκ πμο δεκ έπμοκ 

απμθαιοθζεί (εμπμνηθυ απυννεημ) απυ ηεκ πανάκμμε απυθηεζε, πνήζε θαη απμθάιορή ημοξ 

(EEL 157 ηεξ 15.06.2016). Ιέηνα 

- ημο κ. 4555/2018 ΦΓΗ 133Α/19-7-2018 «Ιεηαννφζμηζε ημο ζεζμηθμφ πιαηζίμο ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ – Γμβάζοκζε ηεξ Δεμμθναηίαξ – Γκίζποζε ηεξ Οομμεημπήξ – Βειηίςζε ηεξ 

μηθμκμμηθήξ θαη ακαπηοληαθήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΜΠΑ [Ννυγναμμα «ΗΘΓΖΟΘΓΚΕΟ Ζ» 

- ημο Κ. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ - Ηαηανγήζεηξ, Οογπςκεφζεηξ 

Κμμηθχκ Ννμζχπςκ θαη Ρπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Πμμέα-Πνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο 

π.δ.318/1992 (Α΄161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθυηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1, 

- ημο Κ. 4013/2011 (Α’ 204) «Οφζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη 

Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ…», 

- ημο κ. 3861/2010 (Α’ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ 

θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ 

"Ννυγναμμα Δηαφγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

- Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3852/2010 (ΦΓΗ 87 Α). 

- Πηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3463/2006 «Ηχδηθαξ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ» (ΦΓΗ 114 Α). 

- ημο ημ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ” 

- ημο άνζνμο 68 παν. 1 ημο N.3863/2010 «Κέμ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη ζοκαθείξ δηαηάλεηξ, 

νοζμίζεηξ ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ», υπςξ αοηή ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 

22 ημο Κ. 4144/2013 

- ηεξ με αν. Ν1 2380/2012 Ημηκήξ Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ (Β’ 3400) «Ξφζμηζε ηςκ 

εηδηθυηενςκ ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ ημο Ρπμονγείμο Ακάπηολεξ, Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ, Ρπμδμμχκ, 

Ιεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ» 

- ηεξ με αν. Ν1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Ακάπηολεξ θαη 

Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ “Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ 

Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.) 

 

Άνζνμ 10μ Ακςηένα βία 

Ωξ ακςηένα βία ζεςνείηαη θάζε απνυβιεπημ θαη ηοπαίμ γεγμκυξ πμο είκαη αδφκαημ κα 

πνμβιεθζεί έζης θαη εάκ γηα ηεκ πνυβιερε θαη απμηνμπή ηεξ επέιεοζεξ ημο θαηαβιήζεθε 

οπενβμιηθή επημέιεηα θαη επηδείπζεθε ε ακάιμγε ζφκεζε. Εκδεηθηηθά γεγμκυηα ακςηέναξ βίαξ 

είκαη: ελαηνεηηθά θαη απνυβιεπηα θοζηθά γεγμκυηα, πονθαγηά πμο μθείιεηαη ζε θοζηθυ γεγμκυξ ή 

ζε πενηζηάζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ μ ακάδμπμξ ή ακαζέημοζα ανπή είκαη ακοπαίηημη, αηθκηδηαζηηθή 

απενγία πνμζςπηθμφ, πυιεμμξ, αηφπεμα, αηθκίδηα αζζέκεηα ημο πνμζςπηθμφ ημο εκημιμδυπμο θ.α. 

ζηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία οπάνλεη ιυγμξ ακςηέναξ βίαξ μ ακάδμπμξ μθείιεη κα εηδμπμηήζεη 
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αμειιεηί ημκ Δήμμ ενζμκήζμο θαη κα θαηαβάιεη θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα ζε ζοκενγαζία με ημ 

άιιμ μένμξ γηα κα οπενβεί ηηξ ζοκέπεηεξ θαη ηα πνμβιήμαηα πμο ακέθορακ ιυγς ηεξ ακςηέναξ 

βίαξ. 

                    Γμφνκεξ, 25/5/2020 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άνζνμ 1μ  Ακηηθείμεκμ ζογγναθήξ 

Ε πανμφζα αθμνά  ζηεκ εθηέιεζε ηεξ Ρπενεζίαξ: «πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ 

παναιίεξ μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020 (Ζμφιημξ– Οεπηέμβνημξ)». 

Άνζνμ 2μ – Ελμπιηζμόξ 

Μ ειάπηζημξ ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο μνίδεηαη ζηεκ Γ.Ο.Ρ, ζηεκ Πεπκηθή Έθζεζε θαη  ζηα 

πνμβιεπυμεκα άνζνα ημο Ν.Δ 31/2018 (Α’ 61). 

 

Άνζνμ 3μ  - Αηοπήμαηα θαη δεμηέξ 

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

κα αζθαιίζμοκ ζ’ αοηυ ημ πνμζςπηθυ ημοξ. 

Οε πενηπηχζεηξ οπενεζηχκ 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. 

Άνζνμ 4μ – Φόνμη – Σέιε θαη Κναηήζεηξ 

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

ηζπφμοκ ηεκ εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

 

Άνζνμ 5μ – Μειέηε ζοκζεθώκ ηεξ οπενεζίαξ 

Μ ακάδμπμξ  ζεςνείηαη υηη έιαβε οπ’ υρε θαηά ηε ζφκηαλε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, ηηξ γεκηθέξ θαη 

ημπηθέξ ζοκζήθεξ ηεξ οπενεζίαξ ήημη ηεκ εθηέιεζε  ηεξ οπενεζηχκ  ,ηηξ απαναίηεηεξ με θάζε 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

 

 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020 (Ιμύιημξ– επηέμβνημξ)» 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 487.121,60 € 

K.A. 00.6162.0001 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΕΟΔΑ 
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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 

οπενεζηχκ  θαη υηη ζα εθηειεζημφκ ζφμθςκα με ηεκ ζφμβαζε ζηεκ μπμία οπμπνεμφηαη κα 

ζομμμνθςζεί μ ακάδμπμξ.  

 

Άνζνμ 6μ – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Γμφνκεξ, 25/5/2020                                 

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

Άνζνμ 1μ Ακηηθείμεκμ οπενεζίαξ 

Ε πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ αθμνά ηεκ ακάζεζε ζε ακάδμπμ θαη εθηέιεζε ηεξ δεμυζηαξ 

ζφμβαζεξ γηα ηεκ πανμπή ηεξ οπενεζίαξ με ηίηιμ «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ πενίμδμ 2020 (Ιμύιημξ– επηέμβνημξ)». Μ 

Δήμμξ ενζμκήζμο ζα ακαζέζεη ηεκ πνμακαθενυμεκε οπενεζία μεηά απυ δηαγςκηζμυ ζε 

κμμίμςξ ιεηημονγμύζα ζπμιή καοαγμζςζηηθήξ εθπαίδεοζεξ, πμο ζα δηαζέηεη ημ θαηάιιειμ 

πνμζςπηθυ ελμπιηζμέκμ με ημκ απαναίηεημ ελμπιηζμυ θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα ηεκ θαιή 

εθηέιεζε ηεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 31/2018 (ΦΓΗ 61Α/04-04-2018). Μη δε 

ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ οπενεζηχκ ζα είκαη ζφμθςκεξ με ηηξ απαηηήζεηξ 

πμο ακαθένμκηαη ζημ ηεφπμξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ. 

 

Άνζνμ 2μ  - Γεκηθή ηζπύξ Σημμιμγίμο 

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

ζπεηηθή δαπάκε. 

     2.2 Ε πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 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 οπενεζίαξ θαη απμδεηθκφεη υηη έιαβε γκχζε υιςκ 

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

 

Άνζνμ 4μ – Ελμπιηζμόξ – Ενγαιεία – 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 

ηεξ οπενεζίαξ πμο ακαιαμβάκεη.  

 

Άνζνμ 5μ – Υνόκμξ έκανλεξ 

νυκμξ έκανλεξ ηεξ ζομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ θαζμνίδεηαη ε εμενμμεκία ηεξ οπμγναθήξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, ήημη ε 1ε Ιμοιίμο 2020.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020 (Ιμύιημξ– επηέμβνημξ)» 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 487.121,60 € 

K.A. 00.6162.0001 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΕΟΔΑ 

 



18 

 

 

Άνζνμ 6μ – Εγγοήζεηξ ζομμεημπήξ θαη θαιήξ εθηέιεζεξ 

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

μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ 2% ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ οπενεζίαξ με 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Ν.Α. 24%, ήημη 392.840 €  2% = 7.856,80 €. 

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 – Αζηηθή θαη πμηκηθή εοζύκε 

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

μθείιεηαη ζηε με ιήρε απαναίηεηςκ μέηνςκ αζθαιείαξ.  

 

Άνζνμ 8μ – Υνεμαημδόηεζε – Φόνμη 

Ε οπενεζία ζα πνεμαημδμηεζεί απυ ΓΟΜΔΑ  θαη μη πιενςμέξ ημο ακάδμπμο ζα οπυθεηκηαη ζε 

υιεξ ηεξ κυμημεξ θναηήζεηξ.  

 

Άνζνμ 9μ – Πνμζεζμίεξ 

Απυ 01/7/2020 – 30/9/2020 (Οοκμιηθυ πνμκηθυ δηάζηεμα: 3.220 εμένεξ) γηα ηηξ 35 Θέζεηξ. 

 

Άνζνμ 10μ – Μέηνα Αζθαιείαξ  

10.1 Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηηξ οπενεζίεξ με αζθαιή ηνυπμ θαη ζφμθςκα με ημοξ 

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

πμο αθμνμφκ ηεκ ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ιμομμέκςκ.  

10.2 Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα πμνεγεί ζημ πνμζςπηθυ, ηα απαηημφμεκα, θαηά πενίπηςζε 

οπενεζίαξ, αημμηθά θαη μμαδηθά εθυδηα πνμζηαζίαξ θαη ενγαιεία γηα αζθαιή οπενεζία.  

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

θαη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ ιμομμέκςκ  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.  

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

κα έπμοκ ζοκοπμιμγηζζεί απυ αοηυκ θαηά ηεκ δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ. 

 

   Άνζνμ 11μ – Σειηθέξ Δηαηάλεηξ  

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

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

ηεξ ζφμβαζεξ 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 
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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.  

11.2 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 ηεκ οπενεζία.  

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

ενμεκεφεηαη, δηέπεηαη θαη ζομπιενχκεηαη απυ υιε ηεκ Γιιεκηθή Κμμμζεζία.  

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

           Γμφνκεξ, 25/5/2020                                 

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά 

ηεκ πενίμδμ 2020 (Ιμύιημξ – επηέμβνημξ)» 

  

 

 

                          ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Έκδεηλε 

Τπενεζίαξ 

Είδμξ 

Ιμκάδαξ 

Πμζόηεηα 

Θέζεηξ   

Σημή 

Μμκάδαξ 

ακά εμένα 

οκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ  

ηνηάκηα δύμ ζέζεηξ  

(γηα 92 εμένεξ)  

Δαπάκε 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

32 120,00 € 
(32  92) = 2.944 

εμένεξ  
353.280 € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 
Γπυπηεξ 

ζοκημκηζηήξ 
1 140,00 € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
12.880 € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 
εηνηζηήξ 

ζθάθμοξ 
1 170,00 € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
15.640 € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 
Καοαγμζχζηεξ 

εκηυξ ζθάθμοξ 
1 120,00 € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
11.040 € 

ΤΝΟΛΟ 392.840,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 94.281,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                   487.121,60 € 

Γεκηθό ύκμιμ    
(Μιμγνάθςξ): Σεηναθόζηεξ μγδόκηα επηά πηιηάδεξ, εθαηόκ είθμζη  

έκα εονώ θαη ελήκηα ιεπηά. 

 

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ  

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ  

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ       
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Έκδεηλε 

Τπενεζίαξ 

Είδμξ 

Ιμκάδαξ 

Πμζόηεηα 

Θέζεηξ   

Σημή 

Μμκάδαξ 

ακά εμένα 

οκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ  

ηνηάκηα πέκηε 

ζέζεηξ  

(γηα 92 εμένεξ)  

Δαπάκε 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

32 …… € 
(32  92) = 3.424 

εμένεξ  
…………….. € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 
Γπυπηεξ 

ζοκημκηζηήξ 
1 ……….. € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
…………… € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 
εηνηζηήξ 

ζθάθμοξ 
1 …………… € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
………… € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 
Καοαγμζχζηεξ 

εκηυξ ζθάθμοξ 
1 ………….. € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
…………. € 

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                    

Γεκηθό ύκμιμ    

 

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

(Μιμγνάθςξ): ……….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………….. 
 

 

Δειχκς υηη έιαβα γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ μειέηεξ θαη ημοξ απμδέπμμαη ακεπηθφιαθηα. Γπίζεξ 

δειχκς υηη ε πνμζθμνά πμο οπμβάις έπεη ηζπφ μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. Γηα ηε 

ζογθεθνημέκε οπενεζία πνμζθένς, ημ παναπάκς πμζυ, υπςξ αοηυ πνμθφπηεη απυ ηεκ 

πνμζθμνά επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ. 
 

 

                 Ο Πνμζθένςκ  

  (πιήνε ζημηπεία –οπμγναθή –ζθναγίδα) 
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