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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ.
1.1. Στόχος του δήμου Γλυφάδας  είναι η δημιουργία ενός αξιόλογου δικτύου
τοπικής δημόσιας συγκοινωνίας με σκοπό αυτό να αποτελέσει αντίβαρο στην
χρήση του ΙΧ για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κυκλοφορίας
εντός του δήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία ενός
τέτοιου δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας είναι η παροχή υπηρεσιών  δημοτικής
συγκοινωνίας υψηλής ποιότητας. Η υψηλού επιπέδου δημοτική συγκοινωνία, η
οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την ανάδειξη του καταλληλότερου αναδόχου,
αποτελεί  πρωταρχική  προτεραιότητα  του  Δήμου  προκειμένου  για  να
διασφαλίσει την ασφάλεια στη μεταφορά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του
δημότη.
Για  το  λόγο  αυτό  ο  Δήμος  Γλυφάδας  προβαίνει  στην  δημοσίευση  της
προκήρυξης προκειμένου μέσα από την μειοδοτική διαγωνιστική διαδικασία να
αναδειχθεί  ο  καταλληλότερος  ανάδοχος  στην  καλύτερη  για  το  δημόσιο
συμφέρον τιμή. 

1.2.  Ενόψει  των  ανωτέρω,  με  την  παρούσα  μελέτη  επιχειρείται  η
περιγραφή  των  υπηρεσιών  που  θα  αποτελέσουν  το  αντικείμενο  του
διαγωνισμού  και  οι  ειδικότεροι  όροι  εκτέλεσής  της.  Συγκεκριμένα
αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών
για την καλή και  ποιοτική λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του
Δήμου Γλυφάδας , καθώς  στερείται ικανού αριθμού προσωπικού για την
εκτέλεσή τους.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ

Οι εργασίες που θα εκτελούνται θα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Υπηρεσίες Συγκοινωνίας (Οδηγοί)
Οι ως άνω υπηρεσίες  θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο και θα παρασχεθούν
ενδεικτικά από 1 έως 12 άτομα ως άνω, σε δύο (2) βάρδιες σε ημερήσια βάση.
Θα εκτελούνται δύο δρομολόγια :
1) ΑΦΕΤΗΡΙΑ : 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:
2) ΑΦΕΤΗΡΙΑ : 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Για κάθε δρομολόγιο θα χρησιμοποιούνται δύο λεωγορεία και  τα δρομολόγια
θα πραγματοποιούνται από τις 6:00π.μ έως τις 22:00 μ.



Το απαραίτητο  προσωπικό που θα εκτελέσει  το  έργο θα πρέπει  να  κατέχει
δίπλωμα  οδήγησης  Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  καθώς  και  να  πληρεί  όλες  τις
απαραίτητες προυποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για
τους  οδηγούς  μέσων  μαζικής  μεταφοράς  .Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  έχει  τον
απαραίτητο εξοπλισμό (στολές εργασίας ) που θα του παρασχεθούν από τον
ανάδοχο του έργου και  να τον  χρησιμοποιεί καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 

Η  υπηρεσία  έχει  εγγραφεί  στον  ΚΑ  _____________,  έτους  2015  με
πίστωση € _____________.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  το  κατάλληλο

προσωπικό για να καλύπτονται όλες οι ειδικότητες που απαιτούνται
για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης. 

- Πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην Επιχείρηση ονομαστική κατάσταση των ατόμων που
θα  απασχολούνται  στις  υπηρεσίες  της  παρούσας  διακήρυξης.  Η
κατάσταση θα συνοδεύεται από αντίγραφα των ποινικών μητρώων
και  πλήρες  βιογραφικό  σημείωμα  το  οποίο  θα  υποβάλλεται  με
υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου. 

- Το προσωπικό θα είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της
σύμβασης και  μόνο σε  εξαιρετικές περιπτώσεις θα  αντικαθίσταται
από άλλο άτομο, για το οποίο θα ενημερώνεται η Επιχείρηση. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί  ακαταλληλότητα του απασχολούμενου
προσωπικού,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προβαίνει  στην
αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιχείρησης.

- Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο και το
εξειδικευμένο  του  προσωπικό.  Την  πληρωμή  του  προσωπικού
(αποδοχές,  εισφορές  κ.λ.π.)  αναλαμβάνει  εξ  ολοκλήρου  ο
Ανάδοχος.

- Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να τηρεί  απαρέγκλιτα  τις  διατάξεις  της
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι
οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερες  των
προβλεπομένων  από  την  ΣΣΕ,  τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
του κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου
όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχος, χωρίς καμία
προειδοποίηση.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(Π.Δ. 28/80)(Π.Δ. 28/80)
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ 

Αρ. Μελέτης ___/2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο:  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κωδ. Προϋπ/σμου:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Δ. 28/80)(Π.Δ. 28/80)

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εργασία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Προϋπολογισμός: έως €            €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%).
 
Η εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. _______________ με τίτλο«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
, ποσού €        €  (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της
Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2015.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις:

α)Των άρθρ.  257 §  2 & 209 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 22 του ν.
3536/2007, 

β ) Του Π.Δ 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

γ)  Της  υπ’  αριθμ.  35130/739/9.8.2010  (ΦΕΚ  1291  Β’/11.8.2010)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 3° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

α) Η τεχνική περιγραφή
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4° ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια __________ έτος από την υπογραφή,
με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση μη εξάντλησεως του συμβατικού
αντικειμένου, κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Η οριστική παραλαβή  θα γίνεται  τμηματικά μετά την ολοκλήρωση του
ποιοτικού  ελέγχου  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  η  εργασία  είναι
επιμελημένη και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης.

Η πληρωμή της εργασίας θα γίνεται σταδιακά βάσει πιστοποιήσεων που θα
υποβάλλονται και περιλαμβάνουν εκτελεσμένες εργασίες των οποίων έχει
ολοκληρωθεί η τμηματική οριστική παραλαβή.

ΑΡΘΡΟ 6° ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συμβάσεως (χωρίς
Φ.Π.Α).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο
Δημόσιο  και  κατατίθεται  από  μορφή  εγγυητικής  επιστολής
αναγνωρισμένης  τράπεζας  ή  του  ΤΣΜΕΔΕ  ή  γραμματίου  σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΑΡΘΡΟ 7° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1. Ο  ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να χρησιμοποιεί  ειδικευμένο και
έμπειρο εργατικό προσωπικό.

7.2. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της
Επιχείρησης. 

7.3. Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  και  ευθύνη,  να  παίρνει  όλα  τα
αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί
και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

7.4. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε και υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας
της Επιχείρησης προς τις εντολές και  οδηγίες της οποίας  οφείλει
συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται
και η εκτέλεση της εργασίας του.

7.5. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του
έργου  αμείβεται  και  ασφαλίζεται  αποκλειστικά από  τον  ανάδοχο.
Σημειώνεται  ρητά ότι  απαγορεύεται  η  απασχόληση ανασφάλιστου
προσωπικού. 

7.6. Σε  περίπτωση μη  συμμόρφωσης,  η  Επιχείρηση μετά από σχετική
απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  θα  καταγγείλει  μονομερώς
την  σύμβαση  κηρύσσοντας  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  με  ό,τι  αυτό
συνεπάγεται.



ΑΡΘΡΟ 8° ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:
1. Φόρος εισοδήματος 8%.

Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  επίσης  τα  έξοδα  χαρτοσήμανσης  του
συμφωνητικού  της  εργασίας.  Η  κράτηση  υπέρ  ΤΑΔΚΥ  υπόκειται  σε
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%.

ΑΡΘΡΟ 9° ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  εκχωρήσει  μέρος  ή  ολόκληρο  το
αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφόσον ο
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται,
κατά την κρίση του Συμβουλίου, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Έναντι της Επιχείρησης ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε "εις ολόκληρον"
υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ' εξαίρεση, μπορεί με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο
ανάδοχος, ύστερα από αίτηση του.

Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ
μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ' ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο
οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος
να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10° ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 ή προς τις νόμιμες
εντολές και υποδείξεις της Επιχείρησης, καλείται με ειδική πρόσκληση να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη
προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την
αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα ημερών.

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν
τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση
της εργασίας.

Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή.



Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  ανταποκριθεί  εμπρόθεσμα  στην  ανωτέρω  ειδική
πρόσκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ

 






