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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΓΡΓΑΙΑ: «Πανμπή οπενεζηώκ ηαηνμύ ενγαζίαξ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 3.898,56 €
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 00.6117.0005
Σ Γ Υ Ν Ι Κ Η Π Γ Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η
Με ηε μειέηε αοηή πνμβιέπεηαη ε ζύκαρε ζύμβαζεξ πανμπήξ οπενεζηώκ με απεοζείαξ
ακάζεζε, με έκα Ιαηνό Γνγαζίαξ (Ι.Γ.), μ μπμίμξ ακαιαμβάκεη πνέε Ιαηνμύ Γνγαζίαξ,
ζύμθςκα με ηεκ ζπεηηθή κμμμζεζία, γηα όιμοξ ημοξ ενγαδόμεκμοξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο
γηα πνμκηθό δηάζηεμα εκόξ (1) έημοξ από ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ.
Η ζύμβαζε ζα είκαη εηήζηα θαη ε αμμηβή όπςξ θαη ε πνμκηθή δηάνθεηα απαζπόιεζήξ ημο
θαζμνίδεηαη ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία.
Με βάζε ηε κμμμζεζία όζεξ επηπεηνήζεηξ (ή ΟΣΑ) απαζπμιμύκ από πεκήκηα (50) θαη
άκς ενγαδόμεκμοξ ή όζεξ έπμοκ έζης θαη έκα ενγαδόμεκμ εθόζμκ μη ενγαζίεξ ημοξ είκαη
ζπεηηθέξ με μόιοβδμ, αμίακημ, βημιμγηθμύξ πανάγμκηεξ, θανθηκμγόκμοξ πανάγμκηεξ (Π.Δ.
94/1987, Π.Δ. 212/2006, Π.Δ. 186/95, Π.Δ. 399/1994, Π.Δ. 338/2001) πνέπεη κα
έπμοκ γηαηνό ενγαζίαξ.
Σμ ζεζμηθό πιαίζημ γηα ηηξ οπμπνεώζεηξ ηςκ επηπεηνήζεςκ ζπεηηθά με ημκ Ιαηνό
Γνγαζίαξ, θαζμνίδεηαη θονίςξ με ημοξ Ν. 1568/85 θαη Ν. 3850/2010 θαη ηα Π.Δ.
294/88, Π.Δ. 16/96 θαη Π.Δ. 17/96.
ύμθςκα με ημ άνζνμ 8 ημο Ν. 3850/2010 «Κύνςζε ημο Κώδηθα κόμςκ γηα ηεκ ογεία
θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ» (ΦΓΚ 84/Α’/02.06.2010), «ζηηξ επηπεηνήζεηξ πμο
απαζπμιμύκ πεκήκηα (50) θαη άκς ενγαδόμεκμοξ, μ ενγμδόηεξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα
πνεζημμπμηεί ηηξ οπενεζίεξ ηεπκηθμύ αζθαιείαξ θαη ηαηνμύ ενγαζίαξ».
ημ άνζνμ 9, παν. 1 ημο ίδημο Νόμμο μνίδεηαη όηη «μ ενγμδόηεξ δύκαηαη κα επηιέλεη
μεηαλύ ηεξ ακάζεζεξ ηςκ θαζεθόκηςκ Ιαηνμύ Γνγαζίαξ ζε ενγαδόμεκμοξ ζηεκ επηπείνεζε
ή ζε άημμα εθηόξ ηεξ επηπείνεζεξ ή ηεξ ζύκαρεξ ζύμβαζεξ με ηηξ Γλςηενηθέξ Τπενεζίεξ
Πνμζηαζίαξ θαη Πνόιερεξ (ΓΞ.Τ.Π.Π.)».
ημ οθηζηάμεκμ πνμζςπηθό ημο Δήμμο Υενζμκήζμο δεκ οπενεηεί οπάιιειμξ με ηεκ
εηδηθόηεηα ημο ηαηνμύ ενγαζίαξ αιιά μύηε θαη ηαηνόξ άιιεξ εηδηθόηεηαξ.
1.Υνόκμξ απαζπόιεζεξ γηαηνμύ ενγαζίαξ
Ο ειάπηζημξ πναγμαηηθόξ πνόκμξ εηήζηαξ απαζπόιεζεξ ημο γηαηνμύ ενγαζίαξ ζε θάζε
πενίπηςζε δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνόηενμξ ηςκ 75 ςνώκ εηεζίςξ (παν. 2 ανζν. 21
Ν.3850/2010)
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Ο ζοκμιηθόξ μέγηζημξ (εηήζημξ) πναγμαηηθόξ πνόκμξ απαζπόιεζεξ δεκ μπμνεί κα
οπενβαίκεη ημκ πνμβιεπόμεκμ πνόκμ απαζπόιεζεξ μηζζςημύ.
Με βάζε ηεκ θαηεγμνημπμίεζε ημο άνζν. 10 ημο Ν 3850/2010 θαζμνίδμκηαη ζοκηειεζηέξ
από ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 21 ημο πμο πμιιαπιαζηάδμκηαη με ημκ ανηζμό ηςκ
ενγαδμμέκςκ θαη δίκμοκ ηηξ ώνεξ ενγαζίαξ ημο γηαηνμύ ενγαζίαξ.
Σμ δημηθεηηθό πνμζςπηθό ημο δήμμο ζύμθςκα με ηα παναπάκς ακήθεη ζηεκ θαηεγμνία Γ
(παμειή επηθηκδοκόηεηα) με ζοκηειεζηή 0,4 θαη ημ ενγαημηεπκηθό πνμζςπηθό ημο δήμμο
ακήθεη ζηεκ θαηεγμνία Β (μεζαία επηθηκδοκόηεηα) με ζοκηειεζηή 0,6.
ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Καηεγμνία πνμζςπηθμύ

Ανηζμόξ
ενγαδμμέκςκ

οκηειεζηήξ

Ώνεξ εηήζηαξ ενγαζίαξ

Δημηθεηηθό
θαη
ιμηπό
πνμζςπηθό (οπενεημύκ)
Δημηθεηηθό
θαη
ιμηπό
πνμζςπηθό
από
πίκαθεξ
δημνηζηέςκ
παιαηόηενςκ
πνμθενύλεςκ
Δημηθεηηθό
θαη
ιμηπό
πνμζςπηθό,
βάζεη
πνμγναμμαηηζμμύ πνμζιήρεςκ
μόκημμο πνμζςπηθμύ (10) θαη
βάζεη απόθαζεξ γηα πνόζιερε
δύμ (2) δηθεγόνςκ
Πναθηηθή
αζθμύμεκςκ
δηθεγόνςκ

114

0,4

45,60

2

0,4

0,80

12

0,4

4,80

3

0,4

1,20

Πναθηηθή άζθεζε ζπμοδαζηώκ
Γνγαημηεπκηθό
πνμζςπηθό
(οπενεημύκ)

2
63

0,4
0,6

0,80
37,80

Γνγαημηεπκηθό πνμζςπηθό από
πίκαθεξ
δημνηζηέςκ
παιαηόηενςκ
πνμθενύλεςκ,
(ακηαπμδμηηθώκ )
Γνγαημηεπκηθό πνμζςπηθό από
πίκαθεξ
δημνηζηέςκ
(με
ακηαπμδμηηθώκ)
Ονηζμέκμο πνόκμο
ενγαημηεπκηθό (8μεκα)

1

0,6

0,60

4

0,6

2,40

10

0,6

6,00

Ονηζμέκμο πνόκμο
ενγαημηεπκηθό
(5μεκα)οδνμκμμείξ άνδεοζεξ

8

0,6

4,80

ύκμιμ

104,80

ΤΝΟΛΟ 104,80 ώνεξ
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Γπμμέκςξ μ πνόκμξ απαζπόιεζεξ ηςκ 104,80 ςνώκ ημο γηαηνμύ ενγαζίαξ είκαη μ
μέγηζημξ θαη θομαίκεηαη ακαιόγςξ ημο ανηζμμύ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηςκ ςνώκ ακά
ενγαδόμεκμ.
ε πενίπηςζε αιιαγήξ ηεξ οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ ημο πνμζςπηθμύ ςξ πνμξ ημκ ανηζμό
ηςκ ενγαδμμέκςκ ιόγς θηκεηηθόηεηαξ θ.ι.π. ζα οπάνπεη έγγναθε εκεμένςζε.
2.Ακάζεζε θαζεθόκηςκ θαη δηαδηθαζία γηα ηεκ ζύκαρε ζύμβαζεξ
Ο Δήμμξ πνμθεημέκμο κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ απαηηήζεηξ γηα οπμπνέςζε πνεζημμπμίεζεξ
οπενεζηώκ ημο γηαηνμύ ενγαζίαξ δύκαηαη κα επηιέλεη μεηαλύ ηεξ ακάζεζεξ ηςκ
θαζεθόκηςκ ζε ενγαδόμεκμοξ ζημ Δήμμ ή ζε άημμα εθηόξ ημο Δήμμο ή ζύκαρεξ ζύμβαζεξ
με ηηξ Γλςηενηθέξ Τπενεζίεξ Πνμζηαζίαξ θαη Πνόιερεξ (ΓΞΤΠΠ) ημο άνζ. 23 ημο Ν.
3850/2010.
ηεκ πενίπηςζε πμο πανέπμκηαη οπενεζίεξ ηεπκηθμύ αζθαιείαξ θαη γηαηνμύ ενγαζίαξ
αοημί μθείιμοκ κα ζοκενγάδμκηαη ακαιόγςξ ηςκ ακαγθώκ ( άνζνμ 9 παν.1 θαη 2 Ν.
3850/2010).
3.Σόπμξ θαη πνόγναμμα πανμπήξ ηςκ οπενεζηώκ
Η πανμπή ηςκ οπενεζηώκ ημο γηαηνμύ ενγαζίαξ ζα γίκεηαη ζηα πιαίζηα ηςκ επηζθέρεςκ
ημο γηαηνμύ ζε όιεξ ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο Δήμμο (επηζοκάπηεηαη πίκαθαξ ηόπμο πανμπήξ
οπενεζηώκ ημο δήμμο).
Καηά ηηξ επηζθέρεηξ αοηέξ μ γηαηνόξ ζα έπεη επαθέξ με ημκ οπεύζοκμ πμο ζα μνηζηεί ζε
θάζε εγθαηάζηαζε.
Πνόγναμμα ενγαζίαξ: Ακαγγειία από ημκ Ιαηνό ενγαζίαξ θαη ημ Δήμμ ζηεκ επηζεώνεζε
ενγαζίαξ ηεκ ακάζεζε ηςκ θαζεθόκηςκ ημο Ιαηνμύ ενγαζίαξ θαη πνόγναμμα επηζθέρεςκ
ακάιμγα ηςκ ανηζμό ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηεκ επηθηκδοκόηεηα ζημοξ πώνμοξ ενγαζίαξ.
Ο Ιαηνόξ ενγαζίαξ ζα επηζθέπηεηαη ημοξ ενγαδμμέκμοξ ημο Δήμμο ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ
ημο Δήμμο, ζομπιενώκμκηαξ ημ εηήζημ πνόγναμμα επηζθέρεςκ εκεμενώκμκηαξ γηα ηοπόκ
αιιαγέξ ηεκ οπενεζία θαη ηεκ επηζεώνεζε ενγαζίαξ
4.Ανμμδηόηεηεξ ηαηνμύ ενγαζίαξ
Οη ανμμδηόηεηεξ ημο ηαηνμύ ενγαζίαξ πενηγνάθμκηαη ζηα άνζνα 17 θαη 18 ημο
Ν.3850/2010.
Οη ανμμδηόηεηεξ αοηέξ είκαη ζομβμοιεοηηθέξ πνμξ ημκ ενγμδόηε (Δήμανπμ ή ζημκ
ελμοζημδμηεμέκμ Ακηηδήμανπμ) ημοξ ενγαδμμέκμοξ θαη ημοξ εθπνμζώπμοξ ημοξ, εκώ
επίζεξ μ ηαηνόξ ενγαζίαξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε επίβιερεξ ηεξ ογείαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ.
Πημ ζογθεθνημέκα:
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ πανέπεη οπμδείλεηξ θαη ζομβμοιέξ ζημκ ενγμδόηε (Δήμανπμ ή ζημκ
ελμοζημδμηεμέκμ Ακηηδήμανπμ), ζημοξ ενγαδμμέκμοξ θαη ζημοξ εθπνμζώπμοξ ημοξ,
γναπηά ή πνμθμνηθά, ζπεηηθά με ηα μέηνα πμο πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη γηα ηε ζςμαηηθή θαη
ροπηθή ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ.
Σηξ γναπηέξ οπμδείλεηξ μ ηαηνόξ ενγαζίαξ θαηαπςνεί ζημ εηδηθό βηβιίμ ημο άνζνμο 14 ημο
Ν.3850/2010.
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Ο ενγμδόηεξ ιαμβάκεη γκώζε εκοπμγνάθςξ ηςκ οπμδείλεςκ πμο θαηαπςνμύκηαη ζε αοηό
ημ βηβιίμ. (παν.1 άνζνμ 17 Ν.3850/2010)
Γηδηθόηενα μ ηαηνόξ ενγαζίαξ ζομβμοιεύεη ζε ζέμαηα:
 ζπεδηαζμμύ, πνμγναμμαηηζμμύ, ηνμπμπμίεζεξ ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ,
θαηαζθεοήξ θαη ζοκηήνεζεξ εγθαηαζηάζεςκ, ζύμθςκα με ημοξ θακόκεξ ογείαξ θαη
αζθάιεηαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ,
 ιήρεξ μέηνςκ πνμζηαζίαξ θαηά ηεκ εηζαγςγή θαη πνήζε οιώκ θαη πνμμήζεηαξ
μέζςκ ελμπιηζμμύ,
 θοζημιμγίαξ θαη ροπμιμγίαξ ηεξ ενγαζίαξ, ενγμκμμίαξ θαη ογηεηκήξ ηεξ ενγαζίαξ,
ηεξ δηεοζέηεζεξ θαη δηαμόνθςζεξ ηςκ ζέζεςκ θαη ημο πενηβάιιμκημξ ηεξ ενγαζίαξ
θαη ηεξ μνγάκςζεξ ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ,
 μνγάκςζεξ οπενεζίαξ πανμπήξ πνώηςκ βμεζεηώκ,
 ανπηθήξ ημπμζέηεζεξ θαη αιιαγήξ ζέζεξ ενγαζίαξ γηα ιόγμοξ ογείαξ, πνμζςνηκά ή
μόκημα, θαζώξ θαη έκηαλεξ ή επακέκηαλεξ μεημκεθημύκηςκ αηόμςκ ζηεκ
παναγςγηθή δηαδηθαζία, αθόμε θαη με οπόδεηλε ακαμόνθςζεξ ηεξ ζέζεξ ενγαζίαξ.
(παν.2 άνζνμ 17 Ν.3850/2010)
 ζοκηάζζεη μειέηε πμο αθμνά ημοξ εμβμιηαζμμύξ ενγαδμμέκςκ ζύμθςκα με ημ κόμμ
ΦΓΚ 1503/2006.
Ακ μ ενγμδόηεξ δηαθςκεί με ηηξ γναπηέξ οπμδείλεηξ θαη ζομβμοιέξ ημο ηαηνμύ ενγαζίαξ,
μθείιεη κα αηηημιμγεί ηηξ απόρεηξ ημο θαη κα ηηξ θμηκμπμηεί θαη ζηεκ Γ.Τ.Α.Γ. ή ζημκ
εθπνόζςπμ. ε πενίπηςζε δηαθςκίαξ ε δηαθμνά επηιύεηαη από ημκ επηζεςνεηή ενγαζίαξ
θαη μόκμ. (παν.4 άνζνμ 20 Ν.3850/2010)
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ δεκ επηηνέπεηαη κα πνεζημμπμηείηαη γηα κα επαιεζεύεη ημ
δηθαημιμγεμέκμ ή με, ιόγς κόζμο, απμοζίαξ ενγαδμμέκμο. (παν.3 άνζνμ 17 Ν.3850/2010)
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ πνμβαίκεη ζε ηαηνηθό έιεγπμ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζπεηηθό με ηε ζέζε
ενγαζίαξ ημοξ, μεηά ηεκ πνόζιερε ημοξ ή ηεκ αιιαγή ζέζεξ ενγαζίαξ, θαζώξ θαη ζε
πενημδηθό ηαηνηθό έιεγπμ θαηά ηεκ θνίζε ημο επηζεςνεηή ενγαζίαξ ύζηενα από αίηεμα ηεξ
Γ.Τ.Α.Γ., όηακ ημύημ δεκ μνίδεηαη από ημ κόμμ.
Μενημκά γηα ηε δηεκένγεηα ηαηνηθώκ ελεηάζεςκ θαη μεηνήζεςκ παναγόκηςκ ημο
ενγαζηαθμύ πενηβάιιμκημξ ζε εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ πμο ηζπύμοκ θάζε θμνά.
Γθηημά ηεκ θαηαιιειόηεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα ηε ζογθεθνημέκε ενγαζία, αλημιμγεί θαη
θαηαπςνεί ηα απμηειέζμαηα ηςκ ελεηάζεςκ, εθδίδεη βεβαίςζε ηςκ παναπάκς
εθηημήζεςκ θαη ηεκ θμηκμπμηεί ζημκ ενγμδόηε. Σμ πενηεπόμεκμ ηεξ βεβαίςζεξ πνέπεη κα
ελαζθαιίδεη ημ ηαηνηθό απόννεημ οπέν ημο ενγαδμμέκμο θαη μπμνεί κα ειεγπζεί από ημοξ
ογεημκμμηθμύξ επηζεςνεηέξ ημο Τπμονγείμο Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ, γηα ηεκ
θαημπύνςζε ημο ενγαδμμέκμο θαη ημο ενγμδόηε (παν.1 άνζνμ 18 Ν.3850/2010).
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ επηβιέπεη ηεκ εθανμμγή ηςκ μέηνςκ πνμζηαζίαξ ηεξ ογείαξ ηςκ
ενγαδμμέκςκ θαη πνόιερεξ ηςκ αηοπεμάηςκ.
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Γηα ημ ζθμπό αοηό:
 επηζεςνεί ηαθηηθά ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ θαη ακαθένεη μπμηαδήπμηε πανάιεηρε,
πνμηείκεη μέηνα ακηημεηώπηζεξ ηςκ παναιείρεςκ θαη επηβιέπεη ηεκ εθανμμγή
ημοξ,
 επελεγεί ηεκ ακαγθαηόηεηα ηεξ ζςζηήξ πνήζεξ ηςκ αημμηθώκ μέηνςκ
πνμζηαζίαξ,
 ενεοκά ηηξ αηηίεξ ηςκ αζζεκεηώκ πμο μθείιμκηαη ζηεκ ενγαζία, ακαιύεη θαη
αλημιμγεί ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενεοκώκ θαη πνμηείκεη μέηνα γηα ηεκ πνόιερε
ηςκ αζζεκεηώκ αοηώκ,
 επηβιέπεη ηε ζομμόνθςζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημοξ θακόκεξ ογείαξ θαη
αζθάιεηαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ, εκεμενώκεη ημοξ ενγαδμμέκμοξ γηα ημοξ
θηκδύκμοξ πμο πνμένπμκηαη από ηεκ ενγαζία ημοξ, θαζώξ θαη γηα ημοξ ηνόπμοξ
πνόιερήξ ημοξ,
 πανέπεη επείγμοζα ζεναπεία ζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ ή αηθκίδηαξ κόζμο.
Γθηειεί πνμγνάμμαηα εμβμιηαζμμύ ηςκ ενγαδμμέκςκ (παν.2 άνζνμ 18
Ν.3850/2010)
 Δηεκενγεί εμβμιηαζμμύξ ακ παναζηεί ακάγθε.
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ έπεη οπμπνέςζε κα ηενεί ημ ηαηνηθό θαη επηπεηνεζηαθό απόννεημ. (παν.
3 άνζνμ 18 Ν.3850/2010)
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ ακαγγέιιεη μέζς ηεξ επηπείνεζεξ ζηεκ Γπηζεώνεζε Γνγαζίαξ
αζζέκεηεξ ηςκ ενγαδμμέκςκ πμο μθείιμκηαη ζηεκ ενγαζία θαζώξ θαη ενγαηηθά αηοπήμαηα.
(παν.4 άνζνμ 18 Ν.3850/2010)
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ πνέπεη κα εκεμενώκεηαη από ημκ ενγμδόηε θαη ημοξ ενγαδμμέκμοξ γηα
μπμημδήπμηε πανάγμκηα ζημ πώνμ ενγαζίαξ πμο έπεη επίπηςζε ζηεκ ογεία. (παν.5 άνζνμ
18 Ν.3850/2010)
Η επίβιερε ηεξ ογείαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημκ ηόπμ ενγαζίαξ δεκ μπμνεί κα ζοκεπάγεηαη
μηθμκμμηθή επηβάνοκζε γη' αοημύξ θαη πνέπεη κα γίκεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ςνώκ
ενγαζίαξ ημοξ. (παν.6 άνζνμ 18 Ν.3850/2010)
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ έπεη, θαηά ηεκ άζθεζε ημο ένγμο ημο, εζηθή ακελανηεζία απέκακηη ζημκ
ενγμδόηε θαη ζημοξ ενγαδμμέκμοξ. Σοπόκ δηαθςκία ημο με ημκ ενγμδόηε, γηα ζέμαηα ηεξ
ανμμδηόηεηάξ ημο, δεκ μπμνεί κα απμηειέζεη ιόγμ θαηαγγειίαξ ηεξ ζύμβαζήξ ημο. ε θάζε
πενίπηςζε ε απόιοζε ημο ηαηνμύ ενγαζίαξ πνέπεη κα είκαη αηηημιμγεμέκε. (παν.7 άνζνμ 18
θαη παν.4 άνζνμ 15 Ν.3850/2010)
Ο ηαηνόξ ενγαζίαξ ζημ πιαίζημ ηςκ οπμπνεώζεςκ ημο θαη ηςκ οπμπνεώζεςκ ημο
ενγμδόηε, ζύμθςκα με ηηξ θείμεκεξ εηδηθέξ δηαηάλεηξ, εθόζμκ ε επηπείνεζε δεκ δηαζέηεη
ηεκ θαηάιιειε οπμδμμή, έπεη οπμπνέςζε κα παναπέμπεη ημοξ ενγαδμμέκμοξ γηα
ζογθεθνημέκεξ ζομπιενςμαηηθέξ ηαηνηθέξ ελεηάζεηξ.
Οη ελεηάζεηξ αοηέξ δηεκενγμύκηαη ζε ΓΞ.Τ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεξ οπενεζίεξ ημο
ηδηςηηθμύ ημμέα ή ζε πνμζδημνηδόμεκεξ από ημοξ Τπμονγμύξ Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθήξ
Αζθάιηζεξ θαη Τγείαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ ανμόδηεξ μμκάδεξ ηςκ αζθαιηζηηθώκ
μνγακηζμώκ ή ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Τγείαξ (Γ..Τ.).
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ηε ζοκέπεηα μ ηαηνόξ ενγαζίαξ ιαμβάκεη γκώζε θαη αλημιμγεί ηα απμηειέζμαηα ηςκ
παναπάκς ελεηάζεςκ. Οη δαπάκεξ πμο πνμθύπημοκ από ηεκ εθανμμγή ηεξ παναγνάθμο
αοηήξ βανύκμοκ ημκ ενγμδόηε. (παν. 8 άνζνμ 18 Ν.3850/2010)
Γηα θάζε ενγαδόμεκμ μ ηαηνόξ ενγαζίαξ ηεξ επηπείνεζεξ ηενεί ζπεηηθό ηαηνηθό θάθειμ.
Γπηπιέμκ θαζηενώκεηαη θαη πενηιαμβάκεηαη ζημκ ηαηνηθό θάθειμ, αημμηθό βηβιηάνημ
επαγγειμαηηθμύ θηκδύκμο, όπμο ακαγνάθμκηαη ηα απμηειέζμαηα ηςκ ηαηνηθώκ θαη
ενγαζηενηαθώκ ελεηάζεςκ, θάζε θμνά πμο ενγαδόμεκμξ οπμβάιιεηαη ζε ακηίζημηπεξ
ελεηάζεηξ. Δηθαημύκηαη κα ιαμβάκμοκ γκώζε ημο θαθέιμο θαη ημο αημμηθμύ βηβιηανίμο ημο
ενγαδμμέκμο μη ογεημκμμηθμί επηζεςνεηέξ ηεξ ανμόδηαξ Γπηζεώνεζεξ Γνγαζίαξ θαη μη
ηαηνμί ημο αζθαιηζηηθμύ μνγακηζμμύ, ζημκ μπμίμ ακήθεη μ ενγαδόμεκμξ, θαζώξ θαη μ ίδημξ
μ ενγαδόμεκμξ. ε θάζε πενίπηςζε παύζεξ ηεξ ζπέζεξ ενγαζίαξ, ημ βηβιηάνημ
παναδίδεηαη ζημκ ενγαδόμεκμ πμο αθμνά (παν. 9 άνζνμ 18 Ν.3850/2010)
Απαγμνεύεηαη ε ακαγναθή θαη επελενγαζία ζημ αημμηθό βηβιηάνημ επαγγειμαηηθμύ
θηκδύκμο ημο ενγαδμμέκμο, ζημηπείςκ ή δεδμμέκςκ άιιςκ πένακ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηςκ
ηαηνηθώκ θαη ενγαζηενηαθώκ ελεηάζεςκ ζηηξ μπμίεξ αοηόξ οπμβάιιεηαη θάζε θμνά,
ζύμθςκα με ηε δηάηαλε ηεξ παναγνάθμο 9.
Γπηπιέμκ ηαηνηθά δεδμμέκα επηηνέπεηαη κα ζοιιέγμοκ, με επημέιεηα ημο ίδημο ημο
ενγαδμμέκμο πνμθεημέκμο κα απμηειέζμοκ ακηηθείμεκμ επελενγαζίαξ, μόκμ εθόζμκ αοηό
είκαη απμιύηςξ απαναίηεημ: α) γηα ηεκ αλημιόγεζε ηεξ θαηαιιειόηεηάξ ημο γηα μηα
ζογθεθνημέκε ζέζε ή ενγαζία β) γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεώζεςκ ημο ενγμδόηε γηα
ηεκ ογεία θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη γ) γηα ηε ζεμειίςζε δηθαηςμάηςκ ημο
ενγαδμμέκμο θαη ακηίζημηπε απόδμζε θμηκςκηθώκ πανμπώκ. (παν. 10 άνζνμ 18
Ν.3850/2010)
Όζμη ακαγνάθμοκ ή ζοιιέγμοκ ή επελενγάδμκηαη ζημηπεία ή δεδμμέκα θαηά πανάβαζε ηεξ
παναγνάθμο 10 ηημςνμύκηαη με ηηξ δημηθεηηθέξ θαη πμηκηθέξ θονώζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη
ζηηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 21 θαη 22 ημο κ. 2472/1997 «Πνμζηαζία ημο αηόμμο από ηεκ
επελενγαζία δεδμμέκςκ πνμζςπηθμύ παναθηήνα» (ΦΓΚ 50/Α΄) ακηίζημηπα. ε
πενίπηςζε πνόθιεζεξ πενημοζηαθήξ ή εζηθήξ βιάβεξ εθανμόδεηαη ημ άνζνμ 23 ημο κ.
2472/1997. (παν.11 άνζνμ 18 Ν.3850/2010)
Με θμηκή απόθαζε ηςκ Τπμονγώκ Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ θαη Τγείαξ θαη
Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ, πμο εθδίδεηαη ύζηενα από γκώμε ημο .Τ.Α.Γ. θαη δεμμζηεύεηαη
ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ, νοζμίδμκηαη ηα εηδηθόηενα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηεκ
ηήνεζε θαη ημ πενηεπόμεκμ ημο αημμηθμύ βηβιηανίμο επαγγειμαηηθμύ θηκδύκμο, ηε ζοιιμγή
θαη επελενγαζία επηπιέμκ δεδμμέκςκ με ηε ζογθαηάζεζε θαη επημέιεηα ημο ενγαδόμεκμο,
ηεκ επηβμιή ηςκ θονώζεςκ ηεξ παν. 11 θαη θάζε άιιε ιεπημμένεηα ακαγθαία γηα ηεκ
εθανμμγή ημο άνζνμο αοημύ.
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5. Πνμζόκηα ηαηνμύ ενγαζίαξ
Όζμκ αθμνά ηα πνμζόκηα ημο Ιαηνμύ Γνγαζίαξ αοηά θαζμνίδμκηαη από ημ άνζνμ 16 ημο Ν.
3850/2010 (ΦΓΚ 84/Α’/2010), όπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 29 ημο
Ν. 3996/11 (ΦΓΚ 170/Α’/2011), δειαδή ακαιοηηθά:
1. Ο γηαηνόξ ενγαζίαξ πνέπεη κα θαηέπεη θαη κα αζθεί ηεκ εηδηθόηεηα ηεξ ηαηνηθήξ ηεξ
ενγαζίαξ, όπςξ πηζημπμηείηαη από ημκ μηθείμ ηαηνηθό ζύιιμγμ. (παν.1 άνζνμ 16
Ν.3850/2010) (ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη ηίηιμ εηδηθόηεηαξ θαη πηζημπμίεζε από ημκ ηαηνηθό
ζύιιμγμ. Ο όνμξ αοηόξ είκαη οπμπνεςηηθόξ με πμηκή απμθιεηζμμύ).

2. Καη' ελαίνεζε, ηα θαζήθμκηα ημο ηαηνμύ ενγαζίαξ, έπμοκ δηθαίςμα κα αζθμύκ:
α) Οη ηαηνμί πςνίξ εηδηθόηεηα, μη μπμίμη ζηηξ 15.5.2009 είπακ ζομβάζεηξ πανμπήξ
οπενεζηώκ ηαηνμύ ενγαζίαξ με επηπεηνήζεηξ θαη απμδεηθκύμοκ ηεκ άζθεζε ηςκ
θαζεθόκηςκ αοηώκ ζοκεπώξ επί επηά ημοιάπηζημκ έηε.
β) Οη ηαηνμί μη μπμίμη ζηηξ 15.5.2009 εθηειμύζακ θαζήθμκηα ηαηνμύ ενγαζίαξ πςνίξ κα
θαηέπμοκ ή κα αζθμύκ ημκ ηίηιμ ηεξ εηδηθόηεηαξ ηεξ ηαηνηθήξ ηεξ ενγαζίαξ, αιιά ηίηιμ
άιιεξ εηδηθόηεηαξ. (παν.2 άνζνμ 16 Ν.3850/2010)
3.α) ημ Τπμονγείμ Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ ζογθνμηείηαη Γηδηθόξ Καηάιμγμξ
ζημκ μπμίμ εγγνάθμκηαη μη ηαηνμί ηεξ παναγνάθμο 2.
ηα δηθαημιμγεηηθά πμο θαηαηίζεκηαη ζηεκ ανμόδηα οπενεζία πενηιαμβάκεηαη απαναηηήηςξ
βεβαίςζε εγγναθήξ ζημκ ηαηνηθό ζύιιμγμ ζημκ μπμίμ είκαη εγγεγναμμέκμη.
β) Με απόθαζε ημο Τπμονγμύ Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ θαζμνίδεηαη ε
δηαδηθαζία θαη μ ηνόπμξ ζύκηαλεξ ημο Γηδηθμύ Καηαιόγμο, ε ανμόδηα οπενεζία γηα ηε
ζογθνόηεζε θαη ηεκ ηήνεζή ημο, μη εηδηθόηενεξ πνμϋπμζέζεηξ, μη πνμζεζμίεξ θαη μ ηνόπμξ
οπμβμιήξ ηςκ αηηήζεςκ γηα ηεκ εγγναθή ηςκ ηαηνώκ ζε αοηόκ, μ ηνόπμξ ηήνεζήξ ημο θαη
θάζε άιιμ ζπεηηθό ζέμα πμο αθμνά ζε αοηόκ.
γ) Ιαηνόξ πμο πενηιαμβάκεηαη ζημκ Γηδηθό Καηάιμγμ ηεξ πενίπηςζεξ α' μπμνεί κα αζθεί
θαζήθμκηα ηαηνμύ ενγαζίαξ μόκμ ζηεκ πενηθένεηα ημο ηαηνηθμύ ζοιιόγμο ζημκ μπμίμ είκαη
εγγεγναμμέκμξ θαη εθόζμκ ιάβεη βεβαίςζε ημο ζοιιόγμο αοημύ όηη δεκ οπάνπεη ή δεκ
είκαη δηαζέζημμξ ηαηνόξ με ηεκ εηδηθόηεηα ηεξ Ιαηνηθήξ ηεξ Γνγαζίαξ ζηεκ πενηθένεηα
αοηή. (παν.2Α άνζνμ 16 Ν.3850/2010, όπςξ πνμζηέζεθε με ηεκ παν.2 ημο άνζνμο 29
ημο Ν.3996/2011) (ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ δηθαημιμγεηηθά πμο κα απμδεηθκύμοκ όηη
μπμνμύκ κα εθηειμύκ θαζήθμκηα ηαηνμύ ενγαζίαξ, θαζώξ θαη ηεκ ακαθενόμεκε βεβαίςζε ημο
μηθείμο ηαηνηθμύ ζοιιόγμο. Ο όνμξ αοηόξ είκαη οπμπνεςηηθόξ με πμηκή απμθιεηζμμύ)

Η ζοκηάλαζα

Γμύνκεξ 20.04.2017
Ο Δ/κηήξ Δημηθεηηθώκ

Σαζημύδε Καιιηνόε
ΠΓ1 Δημηθεηηθμύ

Βαζηιάθεξ Νηθόιαμξ
ΣΓ 17 Δημηθεηηθμύ Λμγηζηηθμύ
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ΓΠΙΤΝΑΠΣΟΜΓΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΓΙΩΝ

Α/Α

ΔΗΜΟΣΙΚΓ ΓΓΚΑΣΑΣΑΓΙ

1.

ΔΗΜΑΡΥΓΙΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ, ΣΗΝ ΓΔΡΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΙ
ΓΟΤΡΝΓ (εκηόξ ηεξ πνώεκ Αμενηθάκηθεξ Βάζεξ Γμονκώκ),
με επηβιέπμκηα γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ ημκ μνηζμέκμ από ηεκ
ανμόδηα οπενεζία ημο Δήμμο

2.

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΣΑ ΜΑΛΙΑ (25εξ Μανηίμο 17),
με επηβιέπμκηα γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ ημκ μνηζμέκμ από ηεκ
ανμόδηα οπενεζία ημο Δήμμο

3.

ΔΗΜΟΣΙΚΟ
ΚΑΣΑΣΗΜΑ
ΥΓΡΟΝΗΟΤ,
ΥΓΡΟΝΗΟΤ (Γιεοζενίαξ 50),

ΣΟ

ΛΙΜΑΝΙ

με επηβιέπμκηα γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ ημκ μνηζμέκμ από ηεκ
ανμόδηα οπενεζία ημο Δήμμο
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΑΡ. ΜΓΛΓΣΗ: 4/2017
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΓΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΓΡΓΑΙΑ»
ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
1.Γηήζημ θόζημξ γηαηνμύ ενγαζίαξ
ύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία ημ θόζημξ ημο γηαηνμύ ενγαζίαξ οπμιμγίδεηαη κα
ακέιζεη ζημ πμζό ηςκ 3.898,56€ ζύμθςκα με ημκ παναθάης πίκαθα:
ΤΠΗΡΓΙΑ

Ωνεξ/έημξ

Σημή
ώναξ

Κόζημξ
ΦΠΑ
άκεο ΦΠΑ (24%)
(24%)

Κόζημξ με ΦΠΑ
(23%)

Γηαηνόξ
ενγαζίαξ

104,80

30,00 €

3.144,00€

3.898,56€

754,56€

Σμ θόζημξ ζα βανύκεη ημκ ΚΑΓ ελόδμο 00.6117.0005 με ηίηιμ «Ακάζεζε οπενεζηώκ
Γηαηνμύ ενγαζίαξ» ημο πνμϋπμιμγηζμμύ ημο Δήμμο .
2.Απαιιαγή από ημ ΦΠΑ
Οη γηαηνμί ενγαζίαξ απαιιάζζμκηαη από ημ ΦΠΑ, όπη όμςξ μη εηαηνείεξ Γλςηενηθώκ
Τπενεζηώκ
Πνμζηαζίαξ
θαη
Πνόιερεξ
(ΓΞΤΠ)
(ΠΟΛ.
1168/1125529/8239/989/β0014/16.12.2008, ΓκΝΚ 297/08)

Η ζοκηάλαζα

Γμύνκεξ 20/4/2017
Ο Δ/κηήξ Δημηθεηηθώκ

Σαζημύδε Καιιηνόε
ΠΓ1 Δημηθεηηθμύ

Βαζηιάθεξ Νηθόιαμξ
ΣΓ 17 Δημηθεηηθμύ Λμγηζηηθμύ
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΓΓΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ
Άνζνμ 1μ
Ακηηθείμεκμ ζογγναθήξ
Ακηηθείμεκμ αοηήξ ηεξ πανμπήξ οπενεζίαξ είκαη ε «πανμπή οπενεζίαξ Ιαηνμύ Γνγαζίαξ».
Άνζνμ 2μ
Ιζπύμοζεξ δηαηάλεηξ
1. Οη δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016 (ΦΓΚ 147/08.08.2016 ηεύπμξ Α’) Δεμόζηεξ
ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ
2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)
2. Οη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 12 παν. 10 ημο Ν. 4071/2012 (ΦΓΚ 85/11.04.2012
ηεύπμξ Α΄) Ροζμίζεηξ γηα ηεκ ημπηθή ακάπηολε, ηεκ αοημδημίθεζε θαη ηεκ
απμθεκηνςμέκε δημίθεζε Γκζςμάηςζε Οδεγίαξ 2009/50/ΓΚ.
3. Η Τ.Α. Τ7α/ΓΠ. Οηθ. 112498/2009 (ΦΓΚ 1775/Β`/26.8.2009) Ιαηνμί ενγαζίαξ –
όνμη θαη πνμϋπμζέζεηξ γηα ηεκ απόθηεζε ηεξ εηδηθόηεηαξ ηεξ Ιαηνηθήξ ηεξ
Γνγαζίαξ από ηαηνμύξ άιιςκ εηδηθμηήηςκ
4. Οη δηαηάλεηξ ημο Ν. 1568/85, Ν. 3850/2010 θαη ηςκ Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 16/96
θαη Π.Δ. 17/96.
5. Οη δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 1 θαη 2 ηεξ Κ.Τ.Α. 88555/32963/1988 πμο θονώζεθε
με ημ άνζνμ 39 ημο Ν.1936/1989 (με ημκ όνμ «επηπείνεζε» εκκμμύκηαη θαη μη
ΟΣΑ).
6. Η οπμπνέςζε ημο ενγμδόηε κα πανέπεη ζημοξ ενγαδόμεκμοξ οπενεζίεξ πνμζηαζίαξ
θαη πνόιερεξ από ενγαηηθά αηοπήμαηα θαζώξ θαη ηεκ δεμημονγία ζοκζεθώκ
ογηεηκμύ θαη αζθαιμύξ πενηβάιιμκημξ ενγαζίαξ.
Άνζνμ 3μ
ομβαηηθά ζημηπεία
Σα ζομβαηηθά ζημηπεία θαηά ζεηνά ηζπύμξ είκαη:
α. Σεπκηθή πενηγναθή –μειέηε
β. Γκδεηθηηθόξ Πνμϋπμιμγηζμόξ
γ. Γεκηθή ζογγναθή οπμπνεώζεςκ
Άνζνμ 4μ
Υνόκμξ εθηέιεζεξ ενγαζίαξ –Δηάνθεηα ζύμβαζεξ
Η πανμπή οπενεζηώκ ζα εθηειεζηεί ζηεκ δηάνθεηα δώδεθα (12) μεκώκ από ηεκ οπμγναθή
ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ.
Άνζνμ 5μ
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Τπμπνεώζεηξ ημο εκημιμδόπμο
Ο εκημιμδόπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πανάζπεη ηηξ οπενεζίεξ πμο ακαγνάθμκηαη
ακαιοηηθά ζηε ζογθεθνημέκε Σεπκηθή Έθζεζε/Μειέηε θαη ζύμθςκα με ηεκ ζπεηηθή
κμμμζεζία.
Άνζνμ 6μ
Τπμπνεώζεηξ ημο εκημιέα
Ο εκημιέαξ είκαη οπμπνεςμέκμξ γηα ηεκ πανμπή όιςκ ηςκ μέζςκ θαη ζημηπείςκ ηα μπμία
θνίκμκηαη απαναίηεηα γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ ακαηηζέμεκεξ ενγαζίαξ. Γηα μπμηαδήπμηε
αύλεζε ή μείςζε ημο πνμζςπηθμύ ημο Δήμμο, μ Δήμμξ οπμπνεμύηαη κα εκεμενώκεη
εγγνάθςξ ημκ Ιαηνό Γνγαζίαξ ή ηεκ ΓΞΤΠΠ. Ο Δήμμξ μθείιεη μέζς ηςκ οπενεζηώκ ημο
κα πιενώζεη ημ ζομθςκεμέκμ ηίμεμα.
Άνζνμ 7μ
Ακςηένα βία
Ωξ ακςηένα βία ζεςνείηαη θάζε απνόβιεπημ θαη ηοπαίμ γεγμκόξ πμο είκαη αδύκαημ κα
πνμβιεθζεί έζης θαη εάκ γηα ηεκ πνόβιερε θαη απμηνμπή ηεξ επέιεοζεξ ημο
θαηαβιήζεθε οπενβμιηθή επημέιεηα θαη επηδείπζεθε ε ακάιμγε ζύκεζε.
Γκδεηθηηθά γεγμκόηα ακςηέναξ βίαξ είκαη: ελαηνεηηθά θαη απνόβιεπηα θοζηθά γεγμκόηα,
πονθαγηά πμο μθείιεηαη ζε θοζηθό γεγμκόξ ή ζε πενηζηάζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ μ εκημιμδόπμξ
ή μ εκημιέαξ είκαη ακοπαίηημη, αηθκηδηαζηηθή απενγία πνμζςπηθμύ, πόιεμμξ, αηύπεμα,
αηθκίδηα αζζέκεηα ημο πνμζςπηθμύ ημο εκημιμδόπμο θ.α. ζηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία
οπάνλεη ιόγμξ ακςηέναξ βίαξ μ εκημιμδόπμξ μθείιεη κα εηδμπμηήζεη αμειιεηί ημκ εκημιέα
θαη κα θαηαβάιεη θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα ζε ζοκενγαζία με ημ άιιμ μένμξ γηα κα οπενβεί
ηηξ ζοκέπεηεξ θαη ηα πνμβιήμαηα πμο ακέθορακ ιόγς ηεξ ακςηέναξ βίαξ.
Ο όνμξ πενί ακςηέναξ βίαξ εθανμόδεηαη ακάιμγα θαη γηα ημκ εκημιέα πνμζανμμδόμεκμξ
ακάιμγα.
Άνζνμ 8μ
Ακαζεώνεζε ηημώκ
Οη ηημέξ δεκ οπόθεηκηαη ζε θαμία ακαζεώνεζε γηα μπμημκδήπμηε ιόγμ ή αηηία, αιιά
παναμέκμοκ ζηαζενέξ θαη αμεηάβιεηεξ.
ημ πμζό ηεξ αμμηβήξ ζομπενηιαμβάκμκηαη μη βανύκμκηεξ ημκ εκημιμδόπμ θόνμη θαη βάνε.
Η αμμηβή δεκ οπόθεηηαη ζε θαμία ακαζεώνεζε γηα μπμημδήπμηε ιόγμ θαη αηηία θαη
παναμέκεη ζηαζενή θαη αμεηάβιεηε θαζ’ όιε ηεκ δηάνθεηα ηζπύμξ ηεξ εκημιήξ.
Άνζνμ 9μ
Σνόπμξ πιενςμήξ
Η ηημμιόγεζε ηςκ πανεπόμεκςκ οπενεζηώκ ζα γίκεηαη ακά ηνίμεκμ με ηεκ έθδμζε
ηημμιμγίμο ημ μπμίμ ζα ελμθιείηαη εκηόξ ηνηάκηα (30) εμενώκ από ηεκ εμενμμεκία
έθδμζήξ ημο.
Η πιενςμή ζα γίκεηαη βάζεη ηςκ δειηίςκ επίζθερεξ, ηα μπμία ζα παναδίδμκηαη μαδί με ημ
ηημμιόγημ πανμπήξ οπενεζηώκ πμο ζα εθδίδεηαη.
Η πιενςμή ζα δηεκενγείηαη απμιμγηζηηθά, έκακηη ηςκ ςνώκ πμο πναγμαηηθά πανείπε ηηξ
ζογθεθνημέκεξ οπενεζίεξ, βάζεη ημο πναγμαηηθμύ ανηζμμύ ημο πνμζςπηθμύ ημο Δήμμο.
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Οη γηαηνμί ενγαζίαξ απαιιάζζμκηαη ημο ΦΠΑ (ΠΟΛ 1168/1125529 /8239/ 989/
Β0014/ 16-12-2008 & αν.297/2008 Γκςμμδόηεζε ημο Ν..Κ)
Άνζνμ 10
Παναιαβή ενγαζηώκ
Πνμθεημέκμο κα ειεγπζμύκ μη ακαηεζείζεξ ενγαζίεξ, μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα
ζομπιενώκεη ημ βηβιίμ οπμδείλεςκ ζημοξ πώνμοξ ενγαζίαξ θαη κα ημ παναδίδεη
οπμγεγναμμέκμ ανμμδίςξ ζε εθπνόζςπμ ημο Δήμμο, μαδί με ημ ζπεηηθό Δειηίμ
Γπίζθερεξ, οπμγεγναμμέκμ από ημκ ακάδμπμ θαη ημκ εθπνόζςπμ ημο Δήμμο ακά
εγθαηάζηαζε.
Άνζνμ 11μ
Φόνμη, ηέιε, θναηήζεηξ
Ο εκημιμδόπμξ ζύμθςκα με ηηξ ηζπύμοζεξ δηαηάλεηξ βανύκεηαη με όιμοξ ακελαηνέηςξ
ημοξ θόνμοξ, ηέιε, δαζμμύξ θαη εηζθμνέξ οπέν ημο δεμμζίμο, δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ ή
ηνίηςκ πμο ηζπύμοκ ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία.
Άνζνμ 12μ
Γπίιοζε δηαθμνώκ
Οη δηαθμνέξ πμο ζα εμθακηζζμύκ θαηά ηεκ εθανμμγή ηεξ ζύμβαζεξ, επηιύμκηαη ζύμθςκα
με ηηξ ηζπύμοζεξ δηαηάλεηξ.

Η ζοκηάλαζα

Γμύνκεξ 20/04/2017
Ο Δ/κηήξ Δημηθεηηθώκ

Σαζημύδε Καιιηνόε
ΠΓ1 Δημηθεηηθμύ

Βαζηιάθεξ Νηθόιαμξ
ΣΓ 17 Δημηθεηηθμύ Λμγηζηηθμύ
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