
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  /2019          
ΝΠΔΔ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                
" ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ " 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Το Κ.Α.Π.ΠΑ θα διοργανώσει εκδρομή σε πολιτιστικούς και ιστορικούς τόπους στις 
στο Βέλγιο και στην Ολλανδία με τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις για επιτυχόντες 
μαθητές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση της πόλης μας, σε δύο (2) γκρουπ των 36 
ατόμων με πλήρη διατροφή και σε ξενοδοχείο τεσσάρων έως πέντε αστέρων. 
 
Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα αναθέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα 
διαθέτει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα 
για την καλή εκτέλεσή του. 
 
Η παρούσα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ} 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
3) Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 
4) Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που 
εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να τελεστεί μέσα στο Α’ 15νθήμερο του 
Δεκεμβρίου του 2019. 
 
Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 69.638,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί εγκεκριμένη 
πίστωση ύψους #70.000,00 €# στον οικείο προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α. 
15.6142.0007. 
 
 
 
ΓΛΥΦΑΔΑ 4-10-2019 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        
Η ΠΡ/ΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ                  
                                                                       
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                 ΚΑΪΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   
Π.Ε.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ  Α                       Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Γ 
                                                    



 
 
 
                                                                       
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  /2019          
ΝΠΔΔ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                
" ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ " 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το Κ.Α.Π.ΠΑ θα διοργανώσει εκδρομή σε πολιτιστικούς και ιστορικούς τόπους στις 
Βρυξέλλες – Μπρυζ (Βέλγιο) & Άμστερνταμ (Ολλανδία) με τέσσερεις (4) 
διανυκτερεύσεις για επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της πόλης 
μας, σε δύο (2) γκρουπ των 36 ατόμων με πλήρη διατροφή και σε ξενοδοχείο 
τεσσάρων έως πέντε αστέρων. 
 
Το πρόγραμμα της εκδρομής για κάθε ένα γκρούπ θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: 
                                
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΧΑΓΗ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
(Περιήγηση Πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και  απ ευθείας πτήση για το  Άμστερνταμ. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση  για  την  πόλη 
της «Ειρήνης», την  Χάγη, έδρα του  Διεθνούς  Δικαστηρίου  και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της  Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια που 
στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες  συγκροτώντας  την πιο κομψή , καθώς και τη 
μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Στη συνέχεια, 
μετάβαση στην  μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα  του 
Ολλανδικού  κράτους,  μία  πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και  μεγαλοπρεπούς 
βασιλικούς ναούς. Εν συνεχεία, στο Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού  Ρήνου, το 
μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα  μοντέρνα και 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές  γέφυρες Willem 
& Erasmus. Το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις 
Βρυξέλλες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ        
Πρωινό στο ξενοδοχείο και έναρξη πανοραμικής περιήγησης στην αριστοκρατική 
πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από την πανέμορφη πλατεία Γκραντ 
Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, 
τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που 
είναι το σύμβολο της πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το 
Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Στη συνέχεια επίσκεψη στο 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα:  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΥΖ       



Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες 
πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής  Φλάνδρας, η πόλη 
που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Περιήγηση στο μεσαιωνικό κέντρο της  πόλης, στο κάστρο των ιπποτών και  τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη όπου βρίσκονται έργα του γνωστού ζωγράφου  
Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους 
αδερφούς Βαν Έικ. Εν συνεχεία, κατεύθυνση προς την Μπρυζ, την πρωτεύουσα της 
επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής 
Ευρώπης. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της  πόλης, στο πάρκο με τη «Λίμνη της 
Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της 
Παναγίας, τη πολύ φωτογραφημένη   γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των 
Αρχόντων, τους κήπους Arends και τέλος το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο 
χρηματιστήριο στον κόσμο, μοναδικό στολίδι της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.      
 
4η μέρα:  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ -  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Άμστερνταμ. Άφιξη  και  περιήγηση  
στα αξιοθέατα  της  πόλης  που «επιπλέει», και συγκεκριμένα στον παραδοσιακό 
“Μύλος του Rembrandt”  στις όχθες  του  ποταμού  Amstel, στο εντυπωσιακό 
«Στάδιο Αρένα», στο επιβλητικό “Rijksmuseum”, στην πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», 
το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και στον  Κεντρικό  Σταθμό. Θα  ακολουθήσει 
ξενάγηση στην πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις 
πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, στο εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού 
σιδηροδρομικού σταθμού,  στο γραφικό Ροκινκάι και στην μεγάλη πλατεία με την 
Λυρική Σκηνή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  
 
5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ– ZAANSE SCHANS – ΒΟΛΕΝΤΑΜ – ΜΑΡΚΕΝ – 
ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.   Αναχώρηση προς τα  γραφικά 
ολλανδικά ψαροχώρια  Βόλενταμ και  Μάρκεν διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της  
Ολλανδικής  εξοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, επίσκεψη σε ένα τοπικό, 
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή  
φορεσιά, θα  εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα 
ακολουθήσει γευσιγνωσία. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για  την  πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.   
 
 
 
ΓΛΥΦΑΔΑ 4-10-2019 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        
Η ΠΡ/ΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ                  
                                                                       
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                 ΚΑΪΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   
Π.Ε.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ  Α                       Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Γ 
                                                    
 
 
 
 



 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     Αρ. Μελέτης : 52 /2019 
ΝΠΔΔ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
"ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ "                                                      

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος 
Εργασίας 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 
ευρώ 

Συνολική 
καθαρή 

αξία(ευρώ) 

Συντελε
στής 

Φ.Π.Α. 

Αναλογούν 
Φ.Π.Α. 

 
 
 
1 

Εκδρομή 
επιτυχόντων 
μαθητών 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 
και 
επισκέψεις σε 
πολιτιστικούς 
και 
ιστορικούς 
τόπους. 

 
 
 

Άτομα 

 
 
 

72 

 
 
 

780,00 

 
 
 

56.160,00 

 
 
 

24% 

 
 
 

13.478,40 

 

Συνολική καθαρή αξία 56.160,00 

Φ.Π.Α. που αναλογεί  13.478,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 69.638,40 

 
                                                                               
 
ΓΛΥΦΑΔΑ 4-10-2019 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        
Η ΠΡ/ΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ                  
                                                                       
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                 ΚΑΪΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   
Π.Ε.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ  Α                       Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Γ 
                                                    
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     Αρ. Μελέτης :  52/2019 
ΝΠΔΔ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   
 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ "                   

 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1-4) 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο έργου 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση της υπηρεσίας «Δαπάνες Πολιτιστικών 
Εκδρομών Επιτυχόντων Μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα 
αναθέσει την προαναφερόμενη εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισμό 
και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. 
 
Συγκεκριμένα η εκτέλεση της υπηρεσίας περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι για 
κάθε ένα από τα δύο γκρουπ: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  Αθήνα – Άμστερνταμ  – Αθήνα 
(συμπεριλαμβανομένων φόρων αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων).  
• Μεταφορά από τη Γλυφάδα  για  το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με επιστροφή. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. 
• Διαμονή σε τεσσάρων έως πέντε αστέρων ξενοδοχείο (συμ/νου δημοτικού φόρου 
και άλλων κρατήσεων).  
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά και τέσσερα (4) δείπνα.   
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
 
Άρθρο 2ο Προσδιορισμός της εργασίας του ανάδοχου 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τουριστικό λεωφορείο για την μεταφορά των 
μελών του κάθε γκρουπ, με ανάλογα  δρομολόγια και σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
εκδρομής, καθώς και συνοδό για κάθε αποστολή από και προς το ξενοδοχείο και 
σύμβαση για την εγκατάστασή τους σε Ξενοδοχείο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι 
συνεπής στην ώρα προσέλευσης (σύμφωνα με το πρόγραμμα) και να μην υπάρχει 
καθυστέρηση στην ώρα προσέλευσης του τουριστικού λεωφορείου. 
 
Άρθρο 3ο Τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενου εξοπλισμού  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τουλάχιστον: ένα (1) λεωφορείο τελευταίας 
τριετίας για κάθε γκρουπ για την μετάβαση από την Γλυφάδα προς το Αεροδρόμιο και 
την επιστροφή από αυτό και ένα (1) λεωφορείο τελευταίας τριετίας για τις εκεί 
μετακινήσεις και θα πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως οι άδειες κυκλοφορίας. 
Πρέπει να διαθέτει επίσης συνοδό. 
 
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη των αυτοκινήτων που δεν 
προξενήθηκε εξαιτίας των επιβατών για κάθε καθυστέρηση δρομολογίων και για την 
συμπεριφορά των οδηγών. 
 



3. Τα υπό μίσθωση τουριστικά λεωφορεία θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη 
τεχνικής, καθαριότητας και ανέσεως ταξιδίου, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών (ΚΤΕΟ) και της Τουριστικής Υπηρεσίας και θα είναι 
τουλάχιστον ασφαλισμένα με το κατώτερο ποσό ασφάλισης. 
 
4. Το Ξενοδοχείο να είναι Τεσσάρων έως Πέντε Αστέρων, με κλιματισμό. Τα 
ξενοδοχεία θα είναι κοντά σε πολιτιστικούς και ιστορικούς τόπους και πλησίον σε 
Νοσοκομείο. Το ξενοδοχείο υποχρεούται να διαθέτει ιατρό, του οποίου τα έξοδα σε 
περίπτωση ασθένειας μελών του γκρουπ θα βαρύνει τον ανάδοχο. Το ξενοδοχείο 
επίσης υποχρεούνται να προσφέρει πρωινού τύπου: πλήρες continental. 
 

Άρθρο 4ο Δαπάνη του έργου 

Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσόν των 69.638,40 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 
24%). 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 5-8) 

Άρθρο 5ο Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

5.1 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 
παρούσας  και των  ειδικών συνθηκών του έργου . 

5.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών του . 

5.3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού να διαθέτουν το 100% του απαιτούμενου ελάχιστου εξοπλισμού και 
υπηρεσιών σε είδος και ποσότητα . 

5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της υπηρεσίας του Κ.Α.Π.ΠΑ. του 
Δήμου Γλυφάδας προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη 
συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση 
της εργασίας του. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) με τις 
ισχύουσες Αστυνομικές διατάξεις . 

5.6 Το πάσης φύσεως και  ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά 
ότι  απαγορεύεται  η  απασχόληση  ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

5.7 Οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική 
άδεια οδηγήσεως (τουλάχιστον Δ’ κατηγορίας) και τριετή προϋπηρεσία  τουλάχιστον. 

Άρθρο 6ο Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

6.1 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή 



του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 
διακοπή. 

 6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος 
αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, 
μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.ΠΑ. 

6.3 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα 
προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του . Θα πρέπει να προσκομίσει 
εντός 15 ημερών μετά της υπογραφής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι 
ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που 
τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της 
σύμβασης .  

6.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο εφόσον απαιτηθεί , 
κατά Κυριακές και Αργίες και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από 
το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας. 

6.5 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς ,ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψη ότι με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που 
αφορούν: 

 - την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού , 

 - το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού, για την      
διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του,  

 - την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές 
εισφορές των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή 
έξοδα με την απασχόλησή του, 

- τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, 
λάστιχα, συντήρηση, κλπ). 

- την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα 
συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ , τέλη κυκλοφορίας). 

- την αμοιβή των ξενοδοχείων για διαμονή και πλήρη διατροφή. 

Άρθρο 7ο Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 

7.1 Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται  με 
βάση συγκεντρωτική πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

7.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 
πληρωμή ποσό.  

7.3 Διευκρινίζεται ότι το ύψος των συμβατικών τιμών θα παραμένει σταθερό καθ΄ 
όλη την συμβατική διάρκεια. 

Άρθρο 8ο Ρήτρες 



8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον 
ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά 
του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ημερών, 
διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300 ΕΥΡΩ 
για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Μετά την 
διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 
έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ΄ αναλογία με τις κείμενες 
διατάξεις των Ο.Τ.Α. 

8.3 Το Κ.Α.Π.ΠΑ. διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 
εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς , να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη 
διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του 
εγγράφως. 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 9-10 ) 
Άρθρο 9ο Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της υπηρεσίας είναι: 
α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 
β) Η μελέτη. 
γ) Η παρούσα  γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές .  
δ)  Η προσφορά του ανάδοχου .  
 
Άρθρο 10ο Ισχύουσες  διατάξεις 
Η  εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ} 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
3) Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 
4) Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που 
εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

ΓΛΥΦΑΔΑ 4-10-2019 
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