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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαηηθήο θχιαμεο αζιεηηθψλ 
ρψξσλ ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 ηνπ λ. 3463/2006 νη Γήκνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ,  λα 
πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο δεκνηηθή πεξηνπζία κε ηξφπν επηκειή  
θαη απνδνηηθφ. Δπίζεο ζην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2018 νξίδεηαη φηη νη αλάγθεο ησλ 
ΟΣΑ α’ θαη β΄ γηα ηελ ελ γέλεη θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ησλ ρψξσλ ηνπο είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ 
απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο. 

ηα πιαίζηα απηά είλαη αλάγθε λα θπιαρηνχλ νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΠΓΓ, 
ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πξνζέξρεηαη θαζεκεξηλά πιήζνο δεκνηψλ θαη θπξίσο 
παηδηψλ  γηα λα αζιεζνχλ ή λα παξαθνινπζήζνπλ αγψλεο θαη  ρξήδνπλ θχιαμε ζε ηαθηηθή 
βάζε αθνχ ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν θαηαζηξνθψλ θαη βαλδαιηζκψλ αιιά θαη ε 
είζνδνο αηφκσλ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ θαζαξίεο.   

Παξφιν πνπ ην ΝΠΓΓ έρεη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο εθηείλνληαη ζε φιν ην λεζί ηεο Λέζβνπ, 
φκσο ζηεξείηαη πξνζσπηθφ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, θαη γεληθά πξνζσπηθφ πνιιψλ 
εηδηθνηήησλ.  Γη’ απηφ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε θχιαμεο – επηηήξεζεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο 
θπξίσο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαζεκεξηλά πνιινχο 
αζινχκελνπο θαη ζεαηέο: 

1) Σν Γεκνηηθφ ηάδην Μπηηιήλεο (Γ..Μ.), ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ ην 
πξσί σο ην βξάδπ. Σν ρξεζηκνπνηνχλ δεκφηεο θαη  ζχιινγνη ζηίβνπ θαη 
πνδνζθαίξνπ θαη δηεμάγνληαη θαη αγψλεο ζηίβνπ θαη πνδνζθαίξνπ. Σν άββαην 
κφλν ηηο πξσηλέο ψξεο θαη ηηο Κπξηαθέο φηαλ  γίλνληαη αγψλεο πνδνζθαίξνπ. 
Δπηπιένλ ζε ρψξνπο ηνπ Γ..Μ. ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ, 
Αζιεηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηα  ΝΠΓΓ ρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα γξαθεία ηεο ΔΑ ΔΓΑ Λέζβνπ  θαζψο θαη 
άιια γξαθεία δηαθφξσλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ.  

2) Σν Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Νεάπνιεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ην απφγεπκα 
κέρξη ην βξάδπ θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ ζχιινγνη θαιαζνζθαίξηζεο , πεηνζθαίξηζεο  
θαη ρεηξνζθαίξηζεο απφ φιν ην λεζί,  αθνχ είλαη ν κνλαδηθφο θιεηζηφο αγσληζηηθφο 
ρψξνο, ελψ ηηο Κπξηαθέο δηεμάγνληαη αγψλεο.  

3) Σν πξνπνλεηηθφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ «Παλαγηψηεο αιηακάξαο» ζηε Μπηηιήλε, 
ην νπνίν δέρεηαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ δέθα – δεθαπέληε νκάδεο πνδνζθαίξνπ γηα 
ηηο πξνπνλήζεηο ηνπο, απφ ην απφγεπκα έσο ην βξάδπ. Σελ Κπξηαθή θαη ηηο αξγίεο 
είλαη θιεηζηά. 



Δπεηδή είλαη ππνρξέσζε ηνπ ΝΠΓΓ λα ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα  γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ θαη λα δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρξήζηεο 
ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εθπνλήζεθε απηή ε κειέηε  ιακβάλνληαο  ππ΄νςηλ  θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο  θάζε αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο   
  

 πγθεθξηκέλα απαηηείηαη ζηαηηθή θχιαμε εκεξεζίσο : 
 
Αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε   

Ηκέξεο Φχιαμεο   Ωξάξην            Άηνκα (4) 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ  
(πεληάσξε βάξδηα)  

α) Γεπηέξα – Παξαζθεπή 
β) αββάην  
 
γ)  Κπξηαθή  

α) 10:00 – 20:00 
β) 09:00 – 13:00 ή 
   15:00  - 20:00 
γ)15:00  - 20:00 

   
           2 θχιαθεο  

ΚΛΔΙΣΟ 
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 
ΝΔΑΠΟΛΗ 
(πεληάσξε βάξδηα)   

α) Γεπηέξα – Παξαζθεπή 
β) αββάην  
γ)  Κπξηαθή  

α) 16:00 – 21:00 
β) 16:00 - 21:00 
γ) 15:00  - 20:00 

        
           1 θχιαθαο  
  

ΓΗΠΔΓΟ 
ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
«Παλαγηώηεο 
αιηακάξαο» 
(πεληάσξε βάξδηα)   

α) Γεπηέξα – Παξαζθεπή 
β) αββάην  

α) 10:00 – 20:00 
β) 15:00  - 20:00 

 
           1 θχιαθαο  
 

 
     Με  βάζε ηα παξαπάλσ νη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίεο αλέξρνληαη ζηηο 6.120, πνπ 
ππνινγίδνληαη  σο εμήο:  
α) Απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή:  4.940 ψξεο (247 εκέξεο Υ 20 ψξεο εκεξεζίσο)   
β)άββαην: 780 ψξεο  (52 εκέξεο  Υ15 ψξεο εκεξεζίσο) 
γ) Κπξηαθέο : 400 ψξεο (40 εκέξεο Υ 10 ψξεο εκεξεζίσο) 
 

 Οη 14 αξγίεο δελ έρνπλ ππνινγηζηεί  επεηδή φιεο νη εγθαηαζηάζεηο είλαη θιεηζηέο θαη δελ 
απαηηείηαη θχιαμε 

 Γελ απαηηείηαη ε θχιαμε φιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ έηνπο.  
 

Υξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 
δψδεθα κήλεο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 6.120 σξψλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην 
πξναλαθεξφκελν σξάξην.  

 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
 

1. ην Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 116 θαη 117  
2. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 68  ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ. 115/α΄/15-07-2010) «Νέν 
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο»  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 41454/2013 (ΦΔΚ 88/Α/2013) 
«Αληηκεηψπηζε παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 
ινηπέο δηαηάμεη αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Πξφλνηαο» 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006) Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
4. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
5. ην Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 



6. Σν Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/19-07-2018)  «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .. θαη άιιεο δηαηάμεηο»   
7. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ. 

 
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο κε ηελ αλάδεημε ελφο αλαδφρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο κία ηέηνηα 
ππεξεζία είλαη δχζθνιν λα επηκεξηζηεί απφ κφλν θαη ιφγν ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ./ 
 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ πελήληα έμη επξψ  (56.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 17%. Θα 
θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ζε 
βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6117.0007 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ ΝΠΓΓ 
Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ, νηθ. έηνπο 2019. 
 

 
                                                                           Μπηηιήλε Μάξηηνο 2019 
 
 
                                                                                        ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
      Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 
ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΑΚΗ ΧΣΗΡΙΑ                                 ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α
/
Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ  Μνλάδα 
κέηξεζεο  

πνζφηεηα Σηκή 
κνλάδνο 

ΓΑΠΑΝΗ  

1 
 
 
 
 
 
 

 ηαηηθή θχιαμε αζιεηηθψλ 
ρψξσλ  
α)ηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ 
Μπηηιήλεο  (ζε 10

ε
  βάζε κε 2 

πεληάσξεο  βάξδηεο)  

β) ηνπ   Κιεηζηνχ 
Γπκλαζηεξίνπ Νεάπνιεο 
(πεληάσξε βάζε)  
γ) ηνπ γεπέδνπ 
πνδνζθαίξνπ «Παλαγηψηεο 
αιηακάξαο» Μπηηιήλεο 
(πεληασξε βάζε)  

 
 
   
 
   ψξα 

 
    6.120 ψξεο  
 
α) Απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή:  
4.940 ψξεο (247 εκέξεο Υ 20 
ψξεο εκεξεζίσο)   
β)άββαην: 780 ψξεο  

(52 εκέξεο  Υ15 ψξεο εκεξεζίσο) 
γ) Κπξηαθέο : 400ψξεο 
(40 εκέξεο Υ 10 ψξεο εκεξεζίσο) 

 
 
7,82€ 

 
 
47.858,40€ 

                                                                                    ΤΝΟΛΟ  47.858,40€ 

                                                                                              ΦΠΑ 17%    8.135,93€ 

                                                                                            ηξνγγπινπνίεζε                                                                       5,67€ 

                                                                             ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  56.000,00€ 

 
 
 
                                                                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
          Ο  ΤΝΣΑΞΑ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Ν.Π.Δ.Δ. 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. 
                                 
 
Αικατερινάκη ωτηρία                                                                                      ΨΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ  
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ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

Άξζξν  1ν 
Αληηθείκελν ζπγγξαθήο  

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο ζηαηηθήο θχιαμεο  ζε πεληάσξε βάζε ζπλνιηθψλ 
σξψλ 6.120 σο θαησηέξσ: 
 
Αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε   

Ηκέξεο Φχιαμεο   Ωξάξην            Άηνκα  (4)  

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ  
(πεληάσξε βάξδηα)  

α) Γεπηέξα – Παξαζθεπή 
β) αββάην  
 
γ)  Κπξηαθή  

α) 10:00 – 20:00 
β) 09:00 – 13:00 ή 
   15:00  - 20:00 
γ)15:00  - 20:00 

  
             2 θχιαθεο 
 

ΚΛΔΙΣΟ 
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 
ΝΔΑΠΟΛΗ 
(πεληάσξε βάξδηα)   

α) Γεπηέξα – Παξαζθεπή 
β) αββάην  
γ)  Κπξηαθή  

α) 16:00 – 21:00 
β) 16:00 - 21:00 
γ) 15:00  - 20:00 

 
             1 θχιαθαο  
 

ΓΗΠΔΓΟ 
ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
«Παλαγηώηεο 
αιηακάξαο» 
(πεληάσξε βάξδηα)   

α) Γεπηέξα – Παξαζθεπή 
β) αββάην  

α) 10:00 – 20:00 
β) 15:00  - 20:00 

 
             1 θχιαθαο  
 

 
     Με  βάζε ηα παξαπάλσ νη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίεο αλέξρνληαη ζηηο 6.120, πνπ 
ππνινγίδνληαη  σο εμήο:  
α) Απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή:  4.940 ψξεο (247 εκέξεο Υ 20 ψξεο εκεξεζίσο)   
β)άββαην: 780 ψξεο  (52 εκέξεο  Υ15 ψξεο εκεξεζίσο) 
γ) Κπξηαθέο : 400 ψξεο (40 εκέξεο Υ 10 ψξεο εκεξεζίσο) 
 

 Οη 14 αξγίεο δελ έρνπλ ππνινγηζηεί  επεηδή φιεο νη εγθαηαζηάζεηο είλαη θιεηζηέο θαη δελ 
απαηηείηαη θχιαμε 

 Γελ απαηηείηαη ε θχιαμε φιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ έηνπο. 
 
 

Άξζξν  2ν 
Πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζίαο 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδωλ επξώ 
(56.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 17%. 
 

Άξζξν  3ν 
Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο  δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 



1. Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” , θαη κε ηηο ζρεηηθέο  
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 

2. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 68  ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ. 115/α΄/15-07-2010) «Νέν 
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο»  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 41454/2013 (ΦΔΚ 88/Α/2013) 
«Αληηκεηψπηζε παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 
ινηπέο δηαηάμεη αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Πξφλνηαο» 

3. Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα  ηελ 
παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06. 

4. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο απηφο ηζρχεη. 

 
Άξζξν  4ν 

πκβαηηθά  ηνηρεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
- Η χκβαζε 
- Η Γηαθήξπμε 
- Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
- Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  
- Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  ηεο  κειέηεο  
- Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
- Σα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ πξνζθνξά. 

 
Άξζξν 5ν 

Θεκειίωζε δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό  
 

Πξνο ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο θάζε 
ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηέρεη θαη λα πξνζθνκίζεη : 

 Άδεηα ηδησηηθήο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο  

 Άδεηα ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ ρξήζε αζπξκάησλ ή ζχζηεκα επηθνηλσλίαο tetra 

 Ιδηφθηεην θέληξν επηρεηξήζεσλ κε θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ή ελεξγή γξαπηή ζχκβαζε 
κε εηαίξν πάξνρν ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο δχλαηαη λα θαιχςεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο.  

 Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαθάησ πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο ηα νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ :  

α) Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISΟ 9001: 2008  ή ηζνδχλακν απηνχ κε πεδίν 
εθαξκνγήο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο 
β)Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 , ELOT 1801 πζηήκαηα δηαρείξηζεο εξγαζηαθήο     
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ή ηζνδχλακν απηνχ  
γ) Πηζηνπνηεηηθφ ISΟ 14001: 2015 ζχζηεκα πεξηβαιινληνινγηθήο δηαρείξηζεο ή 
ηζνδχλακν απηνχ  
δ)Πηζηνπνηεηηθφ 27001: 2013 γηα ηελ δηαρείξηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή ηζνδχλακν 
απηνχ  

 Έγγξαθεο απνδείμεηο  (ζπκβάζεηο) παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη έρνπλ παξάζρεη 
ππεξεζίεο ίδηνπ αληηθεηκέλνπ  

  



Έιιεηςε ζε νπνηνδήπνηε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζπληζηά πνηλή απνθιεηζκνχ  
 
 
Δπίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη,  κε πνηλή απνθιεηζκνχ,  λα εμεηδηθεχεη ζηελ  

πξνζθνξάο ηνπ (Ν. 3863/2010-1. άξζξν 68, παξ,. 1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013) ηα εμήο: 
α) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν 
β) ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο 
γ) ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 
δ) ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ  
ε) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά.  

Αθφκα ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ 
θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη 
ησλ λνκίκσλ ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα 
επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία 
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.  

 

 

Άξζξν 6ν  
Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Υξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο 
θαη γηα ην ρξνληθφ  δηάζηεκα 12 κελψλ έσο ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 6.120 σξψλ, ζχκθσλα κε 
ην θαζνξηζκέλν σξάξην. 

 
Άξζξν 7ν 

     Απαζρνινύκελν Πξνζωπηθό  
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν (ζχκθσλα κε ηελ 

ΚΤΑ 4892/1/76-γ/2010 – ΦΔΚ 664/Β/17-05-2010) ψζηε λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά 
ηεξψληαο ηε λνκνζεζία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο λα πξνθπιάζζεη ηνπο 
πεξηγξαθφκελνπο ρψξνπο.  
Ο θάζε θχιαθαο ζα πξέπεη:   

 Κάζε εξγαδφκελνο νθείιεη λα θέξεη καδί ηνπ α) αληίγξαθν άδεηαο εξγαζίαο πνπ λα 
είλαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο  β)  εηδηθή ηαπηφηεηα 
security κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 Να θέξεη  ηνλ πξνβιεπφκελν  εμνπιηζκφ : αζχξκαην επηθνηλσλίαο , θαθφ , θαη 
νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη εγθεθξηκέλε ζηνιή θαη πνπ ρνξεγεί ν αλάδνρνο ζχκθσλα 
κε ην λφκν (αλ ππάγεηαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε). 

 Καηαγξαθή θαζεκεξηλή ησλ ζπκβάλησλ ζε βηβιίν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζεκείν πνπ 
ζα νξηζηεί σο βάζε. Σν βηβιίν απηφ εθφζνλ δεηεζεί, επηδεηθλχεηαη ζηνλ επηβιέπνληα 
ηνπ ΝΠΓΓ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη έιεγρν 

 Καηά ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζα πξνβαίλεη ζε κηα θαιή έξεπλα ησλ 
εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ειέγρνληαο θαιά ηηο ζχξεο – εηζφδνπο. 

 ε πεξίπησζε παξάλνκήο ελέξγεηαο ζα εηδνπνηείηαη ακέζσο ην αζηπλνκηθφ ηκήκα 
ηεο πεξηνρήο  

 Η εηαηξεία ζα δηαζέηεη θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ψζηε  λα έρεη επηθνηλσλία κε ην θέληξν  

 Θα πξνζέξρεηαη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο εγθαίξσο θαη  δελ ζα εγθαηαιείπεη ηελ ζέζε 
ηνπ αλ δελ ελεκεξσζεί θαη αλαιάβεη ππεξεζία ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ. Θα εθηειείηαη 
πεξηνδηθφο έιεγρνο αλά δίσξν ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.  



 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζα εθηειεί άςνγα ηελ εξγαζία ηνπ θαη δελ ζα 
αζρνιείηαη κε ζέκαηα άζρεηα κε απηή.   

 Σεξεί  ζηάζε ερέκπζε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θξαηηθέο αξρέο 
(αζηπλνκία, ΔΚΑΒ, Ππξνζβεζηηθή θιπ) αλ ρξεηαζηεί  

 Να κελ θάλεη ρξήζε αιθννινχρσλ πνηψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να κελ θέξεη ή ρξεζηκνπνηεί νπνηνπδήπνηε είδνπο νπιηζκφ (ρεηξνπέδεο , ζπξέη, 
γθινκπ θιπ)  

 
 

 
Άξζξν 8ν 

Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ  
1) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη ζην ΝΠΓΓ 
κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ  αλαιπηηθφ ζρέδην νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ 
αλαιακβάλεη, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ αζθαιείαο πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηηο άδεηεο εξγαζίαο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ . 
2) Ο αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηα  
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 
3) Ο αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηπρφλ δφιν, ακέιεηεο 
παξαιήςεηο θαη γεληθά πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη νθείιεη 
λα απνδεκηψζεη  ην ΝΠΓΓ γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εμαηηίαο ηξίησλ. 
4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί Ηκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο , ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 
αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα , έθηαθηα ζπκβάληα  θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ή φηαλ απηφ 
δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν  ζηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο, αληίγξαθν ηνπ 
νπνίνπ  παξαδίδεη κεληαίσο ζηελ αξκφδηα επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ ΝΠΓΓ .  
5) Σν ΝΠΓΓ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα κηζζφ , αζθάιηζε θχξηα 
θαη επηθνπξηθή , επηδφκαηα, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα , θαη νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. Κάζε είδνπο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ 
πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
6) Σν ΝΠΓΓ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή άιιε αηηία ηφζν θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ απηφ. 
7) Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ελαιιάζζεη θαη λα αληηθαζηζηά νπνηεδήπνηε ην 
πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ, 
πιελ εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ (αζζέλεηαο, άδεηαο θιπ).  
8) Σν ΝΠΓΓ  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή νπνηνπδήπνηε θχιαθα θαη ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ ππφδεημε απηή εληφο πέληε εκεξψλ ην 
αξγφηεξν. 
9)  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
θαη ζηνηρεία λννχληαη φια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ειεθηξνληθά , γξαπηά θαη πξνθνξηθά ) 
πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αθφκα 
θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί  απφ ην ΝΠΓΓ σο εκπηζηεπηηθά. Δπίζεο λα ιάβεη φια ηα 
αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη ππάιιεινη /ζπλεξγάηεο ηνπ γλσξίδνπλ θαη 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο. 



10)  Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηα ηέιε, νη θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 
επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιή ηνπο.  

 
Άξζξν 9ν: 

Τπνρξεώζεηο εληνιέα 
1) Σν ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ είλαην ππνρξεσκέλν γηα 
ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο  
2) Σν ΝΠΓΓ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα κηζζφ , αζθάιηζε θχξηα 
θαη επηθνπξηθή , επηδφκαηα, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα , θαη νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 
3) Σν ΝΠΓΓ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή άιιε αηηία ηφζν θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ απηφ. 
4) Σν ΝΠΓΓ  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή νπνηνπδήπνηε θχιαθα θαη ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ ππφδεημε απηή εληφο πέληε εκεξψλ ην 
αξγφηεξν. 

 
Άξζξν 10ν 

Αηπρήκαηα θαη δεκηέο  
Ο αλάδνρνο δελ ηειεί ζε ζρέζε «πξνζηήζεσο» πξνο ηνλ εξγνδφηε θαη επζχλεηαη 
πξνζσπηθά απηφο θαη κφλν ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα απνδεκηψζεηο 
θαη γηα δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ, ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα, ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ ζε πξφζσπα ή ζε μέλε 
ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ δεκνζίνπ ησλ δήκσλ ή ησλ ηξίησλ απνθιεηφκελεο ξεηά θαη 
απφιπηα θάζε επζχλε ηνπ εξγνδφηε.   
 
 

Άξζξν 11ν 
Σξόπνο δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ 

Η εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 
ηηκήο  
 

Άξζξν 12ν 
Δγγπήζεηο 

1) Γελ απαηηείηαη (αξζ. 72 παξ. 1 α) ηνπ Ν.  4412/2016) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. 
2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 13ν   
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ-Καηαθύξωζε απνηειέζκαηνο 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε 
ηηκή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή εθφζνλ έρεη 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή κε βάζε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 



 
Άξζξν 14ν 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 
είθνζη (20 ) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα  ζηελ πξναλαθεξφκελε 
ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 
απηή. 
 

Άξζξν 15ν 
Πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο 

Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
πεξηιακβάλνληαη: 
 
• Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
• Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 
• Η ηηκή 
• Ο ηφπνο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ 
• Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ 
• Οη πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 
• Ο ηξφπνο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ 
• Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο 
• Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
• Ο ηξφπνο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ 
 

Άξζξν 16ν 
Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπηωηνπ 

• Ο αλάδνρνο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ ζχκβαζε θαη ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΝΠΓΓ 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή ηηο δνζείζαο πξνο 
απηφλ εγγξάθσο δηαηαγέο. 
• Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηα παξαπάλσ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κεηά 
απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ θεξχζζεη απηφλ έθπησην, ζηνλ νπνίνλ θνηλνπνηείηαη θαη ε 
ζρεηηθή απφθαζε. 
• Αλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ 
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ 
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γ 
ηνπ ΝΠΓΓ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
• Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ππνρξεσηηθά απφ ηελ 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηηο 
εξγαζίεο άκεζα. 

 
Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 
φηαλ: 
 
• Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα 
• πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

 



ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε 
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, νη θαηά λφκν θπξψζεηο. 

 
 

Άξζξν 17ν 
Κξαηήζεηο – Δπηβαξύλζεηο  

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη αλάινγνη θφξνη ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα λφκηκα. 
Σν λνκηθφ πξφζσπν βαξχλεη ν αλάινγνο Φ.Π.A. 

 
Άξζξν 18ν 

Έμνδα δεκνζίεπζεο 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009 θαη ηελ αξηζκ 27754/εγθ.11/2010 εγθχθιην, πνπ αθνξά ηελ 
πιεξσκή δαπαλψλ δεκφζηαο δηαθήξπμεο απφ ηνλ αλάδνρν.  

 
Άξζξν 19ν 

Γηαδηθαζία Παξαιαβήο ππεξεζίαο 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΝΠΓΓ ε νπνία 

ζπληάζζεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο 
εξγαζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 
ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ε 
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε 
ηεο σο άλσ απφθαζεο ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 
φξγαλν κε απφθαζή ηνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζην αλάδνρν. Αλ παξέιζεη 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ 
ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηε απφξξηςή ηνπ ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 
ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 

 
 

Άξζξν 20ν 
Σξόπνο πιεξωκήο 

Η ζπκβαηηθή αμία ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά κεηά ηελ παξαιαβή ηεο 
ππεξεζίαο θαη  έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρνπ, κεηά 
απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 
πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πιεξσκήο θαη ηνλ έιεγρν απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην.  
 
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. 
 



 
Άξζξν 21ν: 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 
επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  273 ηνπ Ν.3463/2006, ην άξζξν 
227 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016 
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