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Άπθπο 1
Ο

 :Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

Με ηελ παξνχζα  πξνβιέπεηαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ:  

 ςνηήπηζη  σώπων ππαζίνος αθληηικών εγκαηαζηάζεων ΟΜΑΓΑ Α΄  

 ςνηήπηζη  σώπων ππαζίνος ηηρ πόληρ Καππενηζίος ΟΜΑΓΑ Β΄    

 Άπδεςζη σώπων ππαζίνος αθληηικών εγκαηαζηάζεων και πόληρ 

Καππενηζίος ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο είηε γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, είηε γηα ηκήκα/ηα απηήο. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

(νρήκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ κειέηε 

εξγαζηψλ, εθηφο απφ ηνπο κηθξνχο ειθπζηήξεο κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε πνπ παξαρσξεί 

ν Γήκνο γηα ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ησλ γεπέδσλ ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ. 

 

Άπθπο 2
Ο

 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ: 

 Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7.6.2010/ηΑ΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο Σπκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Τ.Α»  Πξφγξακκα 

ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ Ι (ΦΔΚ 133/19.7.2018/ηΑ΄). 

 Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 

/8.6.2006/ηΑ΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/8.8.2016/ηΑ΄) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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 N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ». 

 Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α/13-07-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε 

ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

 

Άπθπο 3
Ο

:ςμβαηικά ζηοισεία 

 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Η Σχκβαζε 

2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 

5. Τν Τηκνιφγην 

6. Η Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ 

7. Η Τερληθή Πεξηγξαθή 

 

Άπθπο 4
Ο

: Γιάπκεια εκηέλεζηρ ηος έπγος 
 

Η δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31–3- 2022.  

 

Άπθπο 5
Ο

: Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος 
 

Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ, ηδηνκνξθηψλ, ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη άκεζα ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο 

εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή.Ο ρξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δε ζα είλαη κεγαιχηεξνο 

ησλ πέληε εκεξψλ (5) απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εκεξνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη λα θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία, αληίγξαθν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε, ζε εβδνκαδηαία βάζε. Σην εκεξνιφγην θαηαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο ησλ 

εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ αλά ρψξν εξγαζίαο, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, ηα πιηθά, 

ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε θαη πηζαλά ζεκαληηθά γεγνλφηα (πρ αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θ.ιπ.). 

Ο αλάδνρνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνο ηηο εληνιέο 

θαη νδεγίεο ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε επξηζθφκελνο ζε ζπλερή 

επηθνηλσλία γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Υπνρξενχηαη δε λα 

αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ζην δίθηπν 

άξδεπζεο ή άιισλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Τν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη θαη ηθαλφ λα ρεηξηζηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη. Ο αξηζκφο 

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο 



3 

 

πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξνληθά φξηα εθηειέζεσο 

ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηφπν εθηειέζεσο. Η επηβιέπνπζα ππεξεζία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ κε 

επηπιένλ πξνζσπηθφ αλ δηαγλψζεη έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ θαη δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε απεηζψλ, αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ππαιιήισλ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ. Γηα ηηο εθ δφινπ ή ακέιεηαο πξάμεηο ηνχησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ππέρεη αθέξαηα ηελ επζχλε ν αλάδνρνο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν 

απ' απηφλ πξνζσπηθφ, είηε απηνί απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία  είηε απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, είηε απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, είηε απφ άιινπο 

γεληθνχο θαλφλεο. Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ επζχλεηαη ίδηνο. Δπίζεο 

ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνλ Γήκν 

θαη θάζε ηξίην. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην εξγαδφκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηνπο 

δηεξρφκελνπο πεδνχο ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη επζχλεηαη, 

απνθιεηφκελεο θάζε επζχλεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο 

ζπκβάζεσο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή θαη 

ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

Πηζαλέο δεκηέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ απφ απξνζεμία ηνπ αλαδφρνπ είλαη 

επζχλε δηθή ηνπ θαη νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη, είηε απηέο αθνξνχλ δεκηέο (π.ρ. 

ζπάζηκν εθηνμεπηήξσλ λεξνχ) νη νπνίεο ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είηε δεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ή ηδησηψλ. 

 

Άπθπο 6
Ο

 : Τποσπεώζειρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ 

 

Δίλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο θαη  εθφζνλ βεβαηψλεηαη ε 

θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν ηελ αλάινγε ακνηβή.  

 

Άπθπο 7
Ο

 : Ανωηέπα βία 

 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά 

πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο  ή ε 

αλαζέηνπζα αξρή είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, 

αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θ.α. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν 

κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο 

βίαο.   

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άπθπο 8
Ο

 :Αναθεώπηζη ηιμών 
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Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

Άπθπο 9
Ο

: Σπόπορ πληπωμήρ 

 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

64.784,94 εςπώ (€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% κείνλ ηελ έθπησζε, γηα ην 

δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά γηα ηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ Α΄ θαη 

Β΄ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νκάδα Γ΄, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, πίλαθα αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα γίλεη ν 

έιεγρνο θαη λα  ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. Η ηερληθή ππεξεζία δήκνπ, ε νπνία έρεη ζπληάμεη ηε κειέηε γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο θαη, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, εηζεγείηαη ζηελ νηθεία επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο 

(γηα θζνξέο κεραλεκάησλ, θαχζηκα θ.α.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απφ ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 

Άπθπο 10
Ο

: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

 

Άπθπο 11
Ο

: Δπίλςζη διαθοπών 

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 Καξπελήζη  17/02/2021 

 

 

 

Η Σπληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Η  Γηεπζχληξηα 
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Π.Δ. Γεσπφλσλ 
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