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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.  

 
 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 58.100,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Ε. 00.6117.02 ΚΑΙ 15.6162.01 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.. 

(Πίστωση ποσού 18.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 00.6117.02 και πίστωση 

ποσού 870,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 15.6162.01 έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2018. Πίστωση ύψους 33.800,00 ευρώ & 5.230,00 ευρώ θα 

προβλεφθεί και θα διατεθεί από τους ανωτέρω ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  του Ο.Π.Α.Ν. όπως 

αυτός θα προκύψει για το έτος 2019.) 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών  

2. Τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

4. Γενική και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 

ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο 

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας 

(Ο.Π.Α.Ν.) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δώδεκα (12) μήνες 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Προϋπολογισμός: 46.854,84 €  
(προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 58.100,00 €) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ: 00.6117.02 & 15.6162.01 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΣ Φόρος εισοδήματος 20% (για φυσικά πρόσωπα) ή 8%, 

0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 

375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 

κράτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  τον Ο.Π.Α.Ν. & υπολογίζεται 
στο σύνολο της προσφοράς 

Α: ΤΙΜΗ 

 Β: Φ.Π.Α.  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  (Α+Β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Η πα ρούσα τεχνι κή έκ θεση  αφορά στην εκ μέρους τ ου Ο.Π.Α .Ν.  σύναψη σύμβα σης 

υπηρεσιών,  με α νάδ οχο ανά λογων προσόντ ων με αντικ εί μενο τ ην πα ροχή υπηρεσι ών 

ταξιθεσίας  και  έκ δοση ς  εισιτ ηρί ων γι α τις  ανάγκες τ ων πολιτι στι κ ών εγκα τα στά σεων 

που δια χειρί ζεται  ο  Οργανι σμός   Πολι τι σμού  Αθλητι σμού & Νεολαία ς ( Ο.Π.Α.Ν.) .  

 Ο Οργα νι σμός Πολι τι σμού Αθλητι σμού & Νεολαίας τ ου Δήμου Πει ραιά ( Ο.Π.Α .Ν.)  

συστά θηκ ε από τροποποί ηση τ ης συστατι κής  πρ άξ ης του «Α θλητικ ού Οργα νι σμού Δήμου 

Πει ραιά » ( ΦΕ Κ 504/ τ.  Β΄/ 11.07 .1991) όπως τ ροποποιήθηκε με το ΦΕ Κ 1533/τ .  

Β΄/27.06.2011) .  Στ ον  Ο.Π.Α .Ν.  μετα φέρθηκα ν εκ τός  από τ ον  τ ομέα  Αθλητι σμού που ήδη 

περι λα μβα νόταν στους σκοπούς  του,  αρμοδιότητες  που μέχρι  πρότινο ς  α σκ ούσε  η 

λυθεί σα πλέον Κοινωφελής Δημοτι κή Επι χείρηση Πολιτι στικ ής Ανάπτυξ ης Πει ραιά  

(ΚΟΔΕ ΠΑΠ)  κ αι  α φορούν τους  τομείς  Πολιτι σμού και  Παιδ είας .  

 Επιπροσθέτ ως ,  με την  υπ΄ αρ.  505/2011 Α πόφα ση τ ου Δημοτι κού Συμβουλίου τ ου 

Δήμου Πει ραιά,  παραχωρήθηκα ν στ ον Ο.Π.Α.Ν.  για χρήση & εκ μετά λλευση,  ακίνητα τ ου 

Δήμου γι α την εξ υπηρέτ ηση τ ων σκ οπών του Νομικ ού Προσώπου,  που συνοπτικ ά 

αφορούν,  τ ρία (3)  θέατρα ένα εκ τ ων οποί ων είναι  τ ο «Βεάκειο» ,  ένα (1)  Α θλητι κό 

Πολιτι στι κό  Κέντρο κα ι  μι α ( 1)  Δημοτι κή Κινηματογραφι κή Αί θουσα  κα θώς επί σης  & δυο 

αίθουσες της Δημοτικ ής Πινακοθήκ ης Πει ραιά για χρήση,  σύμφωνα με τ ην  υπ΄αρ.  

61/ 2012 Α πόφα ση τ ου Δημοτικ ού Συμβουλίου.  

Ακολούθησε η υπ ’  αρ .  352/ 10 - 07- 2013 Α πόφα ση τ ου Δημοτικ ού Συμβουλίου και  η 

617/15-11-2013 Συμπληρωματι κή της ,  σ ύμφωνα με τις  οποίες  παραχωρήθηκ ε στ ον  

Ο.Π.Α .Ν.  για χρήση και  εκμετά λλευση και  το Δημοτικό Θέατρ ο Πειρ αιά.  

Ο Ο.Π.Α .Ν.  ως υφι στ άμενο προσωπικ ό δι αθέτει  μόνο οκ τ ώ ( 8)  άτ ομα  που 

μετ αφέρθηκα ν από την λυθεί σα Κοι νωφελή Δημοτικ ή Επι χεί ρηση Πολιτι στικ ής 
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Ανάπτυξ ης Πειραιά ( ΚΟΔΕΠΑΠ) ,  επτά (7)  από α υτά ειδικ οτ ήτ ων Δ.Ε.  Δι οικ ητικ ού,  

Γρα μματέων  και  ένα (1)  άτ ομο Υ.Ε .  Γενι κ ών Κα θηκ όντ ων (ΑΜΕ Α) (ΟΕ Υ ΦΕ Κ 191/ τ.  

β΄/04 -02-2013) .  

Σύμφωνα με τα ανωτ έρω η κά λυψ η τ ων  α να γκ ών  μας  κ αθίσταται  αδύνα τ η  δι ότι  

εκτός τ ης υποστελέχωση ς  τ ου Οργανι σμού σε προσωπικ ό,  το  οποί ο  δεν  επαρκεί  και  για 

την κά λυψ η των ανα γκ ών τ ων πολιτι στικ ών εγκα τα στά σεων που δια χει ρίζεται  ο  

Οργα νι σμός ,  το προσωπι κό που α παιτεί ται  για την ταξι θεσία κ αι  την έκδ οση τ ων 

εισι τηρί ων τ ου  Δημοτι κού Θεάτ ρου και  του Θεάτ ρου «Βεά κει ο» ,  δ εν θα α πα σχοληθεί  

κατά πλήρες ωρά ρι ο  αλλά η α πα σχόληση του συνα ρτάτ αι  από το Κα λλ ιτ εχνικ ό 

Πρόγρα μμα των Θεάτ ρων και  ως  εκ τούτου οι  ώρες α λλά  και  οι  ημέρες εργα σίας  

(μηνιαί ες  και  ετ ήσιες)  είναι  μετα βα λλόμενες .( βλέπε άρθρο 1.2)   

  Ο Ο.Π.Α.Ν .  παρά λληλα έχει  κατα βά λλει  α πό την πλευρά  τ ου κάθε δ υνατ ή 

προσπά θεια για τ ην  στελέχωση του Οργα νι σμού και  συγκ εκρι μένα ,  κατόπιν  

εμπερι στατ ωμένης αι τιολογικ ής τ ου έκ θεσης προς το Υπουργεί ο Διοι κητι κής  

Μετα ρρύθμι σης ,  διατηρήθηκα ν στ ον ΟΕ Υ του Ο.Π.Α .Ν.  δέκα έξι  (16) κενές οργανι κές  

θέσεις  ( ΦΕ Κ 3206/τ.β΄/30 - 11- 2012) .  Παρόλα αυτ ά όμως με το  α ρ.  πρωτ.  2 .128/ 2013 

αίτημα τ ου για κά λυψ η άμεσων και  λειτ ουργι κ ών ανα γκ ών (α ρθ.  80 ,  81,  82 ,  90,  91 και  93 

του Ν.  4172/ 2013)  με σει ρά προτεραι ότ ητ ας,  ενήργησε για τ ην  κά λυψ η κάποι ων εξ  

αυτ ών,  όμως μέχρι  κ αι  σήμερα δεν έχει  λά βει  κ άποια ενημέρωση.  Στ ην συνέχεια  

ακολούθησε η εγκύκ λι ος ΔΙΔΑ Δ/Φ.42Α/ 295 τ ου Υπουργεί ου Ε σωτερικών και  Δι οικ ητικ ής 

Ανα συγκ ρότησης  περί  αποστ ολής αιτ ημάτ ων για κά λυψη άμεσων λει τουργι κ ών α να γκ ών 

σε προσωπικ ό,  εί τε  μέσω της πλήρωσης κενών οργα νικ ών θέσεων,  όπου α υτές υπά ρχουν ,  

είτε  μέσω της  ανα σύστα σης θέσεων ή κ λά δων ή  και  τ ης  σύστα σης προσωποπαγών 

θέσεων,  α πό προσωπικ ό που τέθηκ ε σε  δια θεσι μότητ α και  ο  Οργα νι σμός υπέβα λλε  ξα νά 

αίτημα στ ο πλαί σι ο τ ης ανωτ έρω εγκυκ λί ου  (αρ.  πρωτ.  457 & 458/18 - 03- 205) για τ ην 

κάλυψ η κάποι ων έστ ω ειδικοτ ήτ ων που α παι τούνται  για τ ην ομα λή λειτ ουργί α του γι α 

το οποί ο και  για α υτό μέχρι  και  σήμερα δεν έχουμε κα μία ενημέρωση για τ ην εξ έλιξή τ ου .  

Επί σης με τ ην υπ΄  αρ .  44/2015 Απόφ α ση του Δι οικητικού του Συμβουλί ου ο Ο.Π.Α.Ν.  

υπέβα λλε  αί τημα προς  το Δήμο Πει ραιά  γι α  μετα κίνηση προσωπι κ ού σύμφωνα με τι ς 

διατάξεις  τ ου άρθρου 15 τ ου Ν .  4257/2014 (ΥΕ Κ 93 Α΄ ) ,  που όμως αφορά κ αι  αυτ ό σε 

Δι οικητικό προσωπικ ό που έχει  ά μεση ανά γκη ο Ο.Π.Α .Ν. ,  δι ότι  στο Δήμο Πει ραιά  δεν 

υπά ρχει  προσωπικ ό που θα μπορούσε να κ αλύψει  τι ς  ανάγκ ες μας σε  Ταξι θεσία κ αι  

έκδοση ει σιτ ηρί ων .   

  Επί σης,  με τ ην εγκ.4/οικ.2395/26.01 .2016 ΥΠ.Ε Σ.Δ.Α με την οποί α  καλούντα ν οι  

ΟΤΑ να α ποστ εί λουν στο ΥΠ.Ε Σ.Δ.Α.  τα αι τήματά τ ους σε τακτι κό προσωπικό ΠΕ και  ΤΕ 

το Νομικ ό Πρόσωπο απέστ ει λε σχετικ ό αίτ ημα  για τις  κ ενές οργα νικ ές θέσει ς  που 

διαθέτει  στον ΟΕ Υ τ ων παρα πά νω κατ ηγορι ών.  Α πό τις  θέσεις  αυτές  μόνο  η  μία εξ ’  

αυτ ών α φορά τ εχνικ ό  προσωπικ ό,  τ ου οποί ου τα προσόντα σε κ άθ ε περίπτ ωση δεν 

μπορούν να  κ α λύψ ουν το μέγεθος  τ ων εξειδικ ευμένων ανα γκ ών τ ου οργα νι σμού.  
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  Επιπλέον  όπως έχει  κ ρι θεί  και  α πό τ ο VII  Τμήμα τ ου Κλι μακί ου  προληπτικ ού 

ελέγχου δαπανών τ ου Ελεγκ τικού Συνεδρί ου ,  τα δημοτικά νομικά πρόσωπα  δημοσίου 

δικαίου που συστ ήνοντ αι  και  λειτουργούν ,  σύμφωνα με τ ο άρθρο 239 του Δημοτι κού και  

Κοι νοτικού Κώδικα (Ν .3463/2006),  με σκ οπό την οργάνωση και  λειτουργία ορι σμένης 

δημοτικ ής ή κοι νοτικής υπηρεσίας,  οργα νώνονται  με βά ση τ η συστα τική τ ους πράξ η και  

τον κα νονι σμό λειτ ουργ ία ς τους,  με τα οποία καθορί ζεται  μεταξύ  άλλων,  η σύνθεση,  

αρμοδι ότ ητα και  λειτουργία τ ων δι οικ ητικ ών,  οικ ονομικ ών και  ά λλων υπηρεσι ών τ ους 

και  ο αρι θμός των θέσεων του υπηρετούντ ος  σε αυτ ές προσωπικ ού τους και  α σκούν τις  

αρμοδι ότ ητες τ ους ,  σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις  τ ων νόμων κ αι  των κα νονι στικ ών 

διατάξεων,  λα μβά νοντ ας  υπόψη,  τους διαθέσι μους πόρους για τ ην κάλυψ η της εκά στ οτε 

αρμοδι ότ ητας ,  κα θώς κ αι  την α νά γκ η οργάνωσης τ ων πα ρεχόμενων από α υτά υπηρεσι ών 

κατά τ ρόπο ώστε  να  δ ιασφα λί ζεται  η  επάρκεια ,  η  ποι ότητ α και  η  α ποτ ελεσματικ ότ ητα 

τους  και  με γνώμονα τ ην κα λύτ ερη εξυπηρέτ ηση των α να γκ ών τ ων κατοίκ ων τ ου οικ είου  

ΟΤΑ.  Ε πί σης,  με την ίδια πρά ξη έχει  κ ρι θεί  ότι  είναι  δ υνατ ή στ ο βα θμό που αυτ ό 

επιβά λλεται  α πό τις  α ρχές τις  α ναγκαιότητ ας και  αποδ οτικ ό τ ητας ,  η  ανά θεση σε τρίτ ου ς  

ιδιώτ ες φυσι κά η νομι κά  πρόσωπα,  είτε  εργα σι ών,  ειδ ικής φύσεως ,  για τ ην εκτέλεση 

των οποί ων απαι τείτα ι  προσωπικ ό με εξ ειδ ικευμένες γνώσει ς  και  εμπει ρία,  που δεν  

διαθέτει ,  σε κά θε περίπτ ωση,  το  ήδ η υπηρετούν προσωπικ ό,  είτε  εργα σι ών που 

εμπίπτ ουν μεν στα κ αθήκοντα τ ου υπηρετ ούντος προσωπι κού τους ,  το οποί ο όμως 

ενόψει  τ ων εκά στοτε  συγκ εκριμένων συνθηκ ών δ εν  επαρκεί  ή  αδ υνα τ εί  να εκτελέσει .  

  Για όλους τους πα ρα πάνω λόγους,  ο  Οργα νι σμός για να κ α λύψ ει  τις  ανάγκ ες του 

Δημοτικ ού Θεάτ ρου Πει ραιά  και  του Θεάτρου «Β εάκει ο» κ ατ ά την περί οδο της 

λει τουργίας του ,  θα  προχωρήσει  στ ην επι λογή α ναδόχου υπηρεσι ών ταξι θεσί ας και  

έκδοσης ε ισιτηρί ων με Συνοπτι κό  δι αγωνι σμό και  κ ριτήρι ο  κατακ ύρωσης τ ην 

χα μηλότερη τιμή.  

Η Υπηρεσία μας από έρευνα  αγο ράς που δι ενήργησε α λλά κ αι  έχοντα ς υπόψη,  τους 

διαγωνι σμούς  που έχουν δι ενεργηθεί  έως και  σήμερα κα θώς και  τ ην  εξαιρετικά  δύσκ ολη 

οικονομι κή κατ ά στα ση που έχει  περι έλθει  η χώρα μα ς,  συνέτ αξε τον ενδει κτικ ό 

προϋπολογι σμό τ ων εν λόγω υπηρεσι ών βά σει  τ ης Ε θν ικ ής Συλλογικής Σύμβα σης 

Εργα σίας ,  ο  οποί ος κ ατ’  εφα ρμογή της αρχής της οι κονομικ ότ ητας που επι βά λλει  η 

λει τουργία τ ων Ν .Π.Δ.Δ.  ε ί ναι  συμφερότερος από τ ο κόστ ος προσωπι κού οκτά μηνου 

προσωπικ ού Ι .Δ.Ο.Χ .   όπως  α ποδ εικνύεται  από τα στ οιχεία που παρα θέτονται  σ τον 

παρακάτ ω πί νακα :   
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Προσωπικ ό  Ι .Δ .  Ο.Χ .  Κόστος 8 μηνών  

 

Άρθρο 1 ο   

Ο ανάδ οχος θα παρέχει  τις  υπηρεσίες  Ταξι θεσία ς και  Έκδ οσης Εισιτ ηρί ων  γι α την 

απρόσκ οπτ η λειτουργία των πο λιτι στικ ών χώρων που δια χει ρί ζεται  ο Οργανι σμός   

Πολιτι σμού  Α θλητι σμού & Νεολαίας  ( Ο.Π.Α.Ν .) ,  κατά τ ις  ημερομηνί ες  δι εξα γωγής  

πολιτι στι κ ών και  κα λλιτεχνικ ών εκδηλώσεων .  Οι  χώροι  που ο ανάδ οχος  θα πα ρέχει  τις  

ανωτέρω υπηρεσίες  θα  είναι  το Δημοτικ ό Θέα τρο Πει ραιά και  τ ο Θέατρο «Βεάκ ειο» κα θ’  

όλη τ ην  διά ρκει α τ ης  λειτουργίας  τ ους .  

1.1.  Tα κ α θήκ οντά τ ου προσωπι κού που θα πα ρέχει  τις  υπηρεσίες  Ταξι θεσία ς και  

Έκδοσης  ει σιτ ηρί ων θα  εί ναι  τα κάτ ωθι:  

  Η επι μέλει α και  προετ οιμα σία τ ων χώρων που θα δι οργα νωθούν καλλι τ εχνι κές  

παρα στά σει ς  ή εκδ ηλώσει ς  και  θα υποδεχθούν θεατές .  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8ΜΗΝΩΝ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ ΚΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΠ 

7 ΗΜΕΡΕΣ Χ 24 ΩΡΕΣ = 168 ΩΡΕΣ / 40 ΩΡΕΣ = 4,20 ΑΤΟΜΑ (ΆΡΑ 5)   10 ΜΗΝΕΣ ΔΘΠ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ =  5 * 850,00€ = 4.250,00€ 
   ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΙ ΑΡΓΙΕΣ 22,08+6,08+94,64 = 

122,80€       

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (4 ΑΤΟΜΩΝ) 4.250,00€+122,80€ = 4.372,80€ 
   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 4.372,80/25*20 = 3.498,24€       

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10 ΜΗΝΟΥ = 10*4.372,80+3.498,24= 47.226,24€ 
   ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ = 47.226,24€ * 27% = 12.751,08€       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΝ ΣΤΟ 10ΜΗΝΟ = 47.226,24€ + 12.751,08 = 
59.977,32€       

        

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8ΜΗΝΩΝ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ -ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ 

7 ΗΜΕΡΕΣ Χ 11 ΩΡΕΣ = 77 ΩΡΕΣ / 40 ΩΡΕΣ = 1,93 ΑΤΟΜΑ (ΆΡΑ 2)   3,5 ΜΗΝΕΣ ΒΕΑΚΕΙΟ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ =  2 * 850,00€ = 1.700,00€       

ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΙ ΑΡΓΙΕΣ 22,08+6,08+25,48 = 
53,64€       

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (2 ΑΤΟΜΩΝ) 1.700,00€+53,64€ = 1.753,64€       

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.753,64/25*7 =491,02€       

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 3,5 ΜΗΝΕΣ = 3,5*1.753,64+491,02= 6.628,76€       

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ = 6.628,76€ * 27% = 1.789,77€       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΝ ΣΤΟΥΣ 3,5ΜΗΝΕΣ = 6.628,76€ + 1.789,77 = 
8.418,53€       

    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

68.395,85 
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  Η οργάνωση τ ων κα θι σμάτ ων με τ ην συνεργα σία του προσωπικ ού του Ο.Π.Α .Ν.  για  

την  ορθή τήρηση της τ αξιθεσίας  και  τ oν  κα θορι σμό τ ων θέσεων τ ων επι σήμων.  

  Το προσωπικό του ανα δόχου θα πρέπει  να κα θοδηγε ί  τ ους ει σερχόμενους θεατές  

στις  θέσεις  όπως αναγράφεται  στο ει σι τ ήρι ο τους και  όλοι  οι  θεατές να  

βρί σκονται  σε αυτές πριν τ ην ένα ρξη τ ης εκδ ήλωσης/πα ρά στα σης .  Να μερι μνά για  

την τ ήρηση τ ης ευτα ξ ίας και  την αποφυγή επει σοδί ων που σχετί ζονται  με τι ς  

θέσεις  ελέγχοντας το ε ισιτ ήρι ό τ ους ,  κα θώς επί σης να φροντίζει  για  την α σφα λή 

έξοδ ο τ ους μετά  την  λήξη της  εκδήλωσης  ή  πα ρά στα σης.  

  Το προσωπικ ό που θα  είνα ι  υπεύθυνο για  τ ην  έκδ οση τ ων ει σιτ ηρί ων έχει  την  

ευθύνη για τ ην α ρι θμητικ ώς ορθή έκδ οση τους ,  έτ σι  ώστ ε να  αντι στ οιχούν  

πλήρως  με τις  υπά ρχουσες θέσεις  τ ου χώρου,  κατά την ένα ρξ η της εκδήλωσης,  ή 

παρά στα σης .   

  Σε περίπτωση που προκύψει  α νάγκη εκκένωσης του χώρου,  το προσωπικ ό τ ου 

Αναδ όχου οφεί λει  να  οδηγήσει  τ ους  θεα τές  στ ις  εξ όδ ους  κι νδύνου.  

  Σε  περί πτ ωση οποιου δήποτ ε α πρόβλεπτου γεγονότ ος που δ εν μπορεί  να   

διευθετ ηθεί  ή δεν είναι  στ ην αρμοδιότητ ά του ,   το προσωπικό τ ου Α ναδ όχου 

οφεί λει  να ενημερώνει  α μελλητί  τ ο προσωπι κό του Ο.Π.Α.Ν.  καθώς και  το  

προσωπικ ό που εί ναι  υπεύθυνο για  τ ην  φύλαξ η τ ων χώρων.   

  Ο Α νάδ οχος θα  πρέπει  να έχει  κα θημερι νή  πα ρουσία ,  να συνεργάζετ αι  με τ ο 

προσωπικ ό του Ο.Π.Α.Ν.  και  τον Κα λλιτ εχνικ ό Δι ευθυντ ή του Δημοτ ικού Θεάτ ρου  

και  να ενημερώνετ αι  για το πρόγρα μμα  των εκδηλώσεων ή πα ρα στά σεων  έτ σι  

ώστε  να ρυθμί ζονται  λεπτ ομερώς τα σχετι κά θέμα τ α  για  την εύρυθμη υλοποί ηση 

αυτ ών .  Στην συνέχεια  ο Ανάδ οχος οφεί λει  να  δίνει  τι ς  ανα γκαί ες  οδηγίες  στ ο  

προσωπικ ό του ,  το οπ οίο και  πρέπει  να έχει  λάβει  γνώση τ ων α παιτ ήσεων και  τ ου  

χρονοδια γρά μματος τ ων Κα λλιτ εχνικ ών εκδ ηλώσεων .   

1.2 .Όσον α φορά τ ο απα σχολ ούμενο προσωπι κό για τις  υ πηρεσίες  Ταξι θεσίας και  

Έκδοσης  Ει σιτ ηρί ων,  θα εί ναι :  

 

α)  Όσο α φορά  τ ην  ταξι θεσία  τ ου Δημοτικ ού Θεάτρου Πει ραιά  από 01/01 έως  30/ 06 και   

από 01/ 09 έως  31/ 12:  

Δη μοτικό Θέατρ ο Πειραιά  

1  Ημέρες εργασίας  
Ημερή σιες  ώρες  

Απασχόλησης  
Άτομα  

1.1  
Δευτέρα  

κατά περί πτ ωση  
6,5  ώρες  α νά  άτομο  2  

1 .2  

 

Τρί τη  

 

6,5  ώρες  α νά  άτομο  2  
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β)  Όσο αφορά τ ην τ α ξιθεσί α του Θεάτ ρου «Β εάκει ο» α πό 20/05 έως 31/07 και  από 

25/ 08 έως 30/ 09:  

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ Ε ΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :  

γ)  Όσο αφορά την έκ δοση ει σιτ ηρί ων τ ου Δημοτικ ού Θεά τρου Πει ραιά από 01/01 έως 

30/ 06 και  α πό 01/ 09 έως  31/ 12:  

 

 

δ)  Όσο α φορά  τ ην  έκδ οση ει σιτηρί ων τ ου Θεά τρου «Βεά κειο» α πό 01/07  έως 31/ 07:  

 

1.3  Τετά ρτ η  6,5  ώρες  α νά  άτομο  2  

1 .4  Πέμπτ η  6,5  ώρες  α νά  άτομο  3  

1 .5  Παρα σκευή  6,5  ώρες  α νά  άτομο  3  

1 .6  Σά ββατο  6,5  ώρες  α νά  άτομο  3  

1 .7  

Κυριακ ή  κατά  περίπτ ωση 

και  για  μέχρι  20  

παρα στά σει ς  

6,5  ώρες  α νά  άτομο    2  

«Βεάκειο»  

1  Ημέρες εργασίας  
Ωράριο Απασχ όλησης  

καθη μερ ινά  
Άτομα  

1.1  Δευτέρα  έως  Κυριακ ή  19:30 –  23:00  2 

Δη μοτικό Θέατρ ο Πειραιά  

1 Ημέρες εργασίας  
Ωράριο Απασχ όλησης  

καθη μερ ινά  
Άτομα  

1.1  Δευτέρα  έως  Κυριακ ή  
10:00 –  14:00 και  

17:30- 21:30  
1 

«Βεάκειο»  
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ε)  Για  την έκδ οση τ ων ει σιτ ηρίων  τ ου Δημοτικ ού Θεά τρου  Πει ρα ιά και  τ ου Θεάτ ρου 

«Β εάκει ο» :   

Η απα σχόληση του προσωπι κού δεν θα υπερ βαίνει  τις  σα ρά ντα ώρες (40 ) εβδ ομαδιαί ως  

και  η πα ρουσία του θα κα θορί ζεται  βά σει  των ανα γκ ών τ ων προγρα μματι σμένων 

πολιτι στι κ ών κ αι  κα λλιτεχνικ ών εκδ ηλώσεων και  κ ατόπιν συνεννόηση ς με τον 

Κα λλιτεχνικ ό Δι ευθυντ ή του Δημοτικού Θεάτ ρου Πειραιά  και  τ ον Ο.Π .Α.Ν .  όσον  α φορά τ ο 

Δ .Θ .Π .  και  με τ ον Ο.Π .Α.Ν .  όσον αφορά  τις  εκδηλώσεις  που πρα γματοποι ούνται  στ ο 

Θέατ ρο «Βεάκ ειο»  και  σε  λοιπές εγκ ατα στά σεις  τ ου  Οργα νι σμού .  

Ανα λυτικότερα:   

Το προσωπικ ό τ ου ανα δόχου θα πρέπει  να δι αθέτει  τ ην α πα ραίτητη φυσι κή κατά στα ση,  

αντοχή & ετοι μότ ητα κ αθώς και  το  απαρα ίτητο ήθος ,  πνευματι κή δι αύγεια κ αι  τ ρόπους 

ούτ ως ώστε να αντ απεξέρχεται  πλήρως στ α  καθήκοντά τ ου ,  να παρα μένει  σε δια ρκ ή 

εγρήγορση κα θ΄όλη τη δ ιάρκ εια της υπηρεσία ς του και  να είναι  σε θέση να αντιμετ ωπί σει  

επιτυχώς όλα τ α συμβάντα που μπορεί  να α νακύψ ουν.  Ιδ ιαίτερα όσον α φορά τις  σχέσει ς  

και  επαφές τ ου προσωπι κού που θα πα ρέχει  τις  υπηρεσί ες  τα ξι θεσία ς και  έκδοσης 

εισι τηρί ων,  με το προσωπι κό τ ου  Ο.Π.Α .Ν. ,  ή  οποι ουσδ ήποτε τ ρίτ ους που ει σέρχονται  

στ ους  χώρους  κατ ά  την διά ρκ εια εκτέλεσης  τ ων κα θηκόντ ων τ ους ,  οφεί λει  να 

επιδει κνύει  ευγένει α,  εξυπηρέτ ηση,  προθυμί α & προσοχή,  ευπρέπεια,  προσήνεια και  

διπλωματικ ότητ α στην αντι μετ ώπι ση κά θε  γεγονότ ος ή κ α τά στ ασης.  Απα γορεύεται  

κατηγορηματικά η α ποδοχή φι λοδωρημάτ ων ή οποι ονδήποτ ε ά λλων αντα λλα γμάτ ων εκ  

μέρους  του προσωπι κού τ ου ανα δόχου σε σχέση με  τις  υπηρεσί ες  που α υτός υποχρεούται  

να πα ρέχει  σύμφωνα  με τ ο πα ρόν.  

Απα γορεύεται  α υστ ηρά  στ ο προσωπικ ό τ ου α ναδόχου να κα τανα λώνει  α λκοολούχα ποτά  

ή οποιαδ ήποτε ά λλη ουσία που μπορεί  να επηρεά σει  δυσμενώς τις  σωματικ ές ή  

πνευματικ ές –  δι ανοητικές λειτ ουργίες  τ ου α νθρώπου,  κα θ΄ όλη τ η διά ρκει α τ ης 

υπηρεσίας του και  πρι ν από αυτήν για τόσο χρονικό διά στ ημα όσο είνα ι  απα ραί τητ ο για  

την πλήρη εξα φά νι ση κάθε επίδρα σης από προηγούμενη κατα νά λωση τ ων πα ραπάνω 

ουσι ών.  Κα θ΄όλη τ η δι άρκει α τ ης υπηρεσί ας η γενικ ή εμφά νι ση και  η συμπεριφορά τ ου 

προσωπικ ού τ ου α ναδόχου οφεί λει  να είνα ι  ευπρεπής  και  άψ ογη.  

 

 

Άρθρο 2 ο   

2.1  Ο Ο.Π.Α.Ν .  έχει  τη δυνατ ότ ητα να ζητ ήσει  από τον Α νάδ οχο τ ροποποί ηση τ ων  ωρών 

παροχής των υπηρεσι ών όπως περιγρά φονται  στ ο άρθρο 1 της  παρούσας Τεχνικής 

1 Ημέρες εργασίας  
Ωράριο Απασχ όλησης  

καθη μερ ινά  
Άτομα  

1.1  Δευτέρα  έως  Παρα σκευή  10:00 –  14:00  1 
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Περιγρα φής σύμφωνα  με τις  προκύπτουσες  ανά γκες α νά λογα  με  το χρονοδιάγρα μμα  

εκδηλώσεων ή/κ αι  πα ρα στά σεων,  πρ ογρα μμάτων όπως αυτό θα διαμορφώνεται  κά θε 

φορά και  κατ όπι ν ενημέρωσης του α ναδ όχου από τ ον Ο.Π .Α.Ν. ,  με  τ ον οποί ο θα συζητεί  

για κά θε ζήτ ημα και  την επί λυση κά θε προβλήματ ος που θα  ανακύπτει ,  με  τ ην 

προϋπόθεση ότι  δεν θα προκ ύψει  υπέρβα ση της συμβατικ ής α ξ ί ας και  τ ου γενικ ού 

συνόλου τ ων ωρών που έχουν συμφωνηθεί .   

Το προσωπικό του α ναδόχου θα συνεργάζετ αι  με το  προσωπικ ό τ ου  Ο .Π.Α.Ν .  γι α τ ην 

επί λυση τυχόν προβλημάτ ων που θα προκ ύψ ουν.  

2.2  Οι υπηρεσίες  θα εκτελούνται  κά τ ω από τις  οδηγίες  και  τ ην  επί βλεψ η τ ων κατά  

τόπους υπευθύνων και  θα  εί ναι  υποχρεωτικ ές για το  α πα σχολούμενο προσωπικ ό.   

 

Οι συμμετέχ οντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται όπως επισκεφ θούν τους χ ώρ ους  

του Δη μοτικού Θ εάτρου Πειρ αιά και του θεάτρ ου «Βεάκειο» ,  που διαχ ειρίζεται ο 

Ο.Π.Α.Ν. ,  ώστε επιτό που  να λάβουν γνώση όλων των χ ώρ ων ,  που υπάγονται στο 

Διαγωνισμό και με την υποβολή τη ς προσφορ άς τους θεωρ είται ότι ανεπιφ ύλακτα 

έλαβαν πλήρη  γνώση  αυτών.  

Πειραιάς, 18/06/2018 
 

Συντάχθηκε 
 

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης του Ο.Π.Α.Ν. 

 

 Ο Τμηματάρχης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
 

Μπαφίτη Γεωργία 

 
 

Μπαφίτη Γεωργία 

 
 

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)» 

ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ ΚΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΡ. 

ΗΜΕΡΩΝ 
  

Μ.Ο. 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΩΡΩΝ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΑΤΟΜΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                   

ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ" 
ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΚΥΡΙΑΚΗ 

7   112 3 40.76   01/01-30/06    
01/09-31/12 

  

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΚΥΡΙΑΚΗ 

7   56 1 40.76   01/01-30/06    
01/09-31/12 

  

ΩΡΕΣ Χ 30,5 ΗΜΕΡΕΣ /176 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Χ 
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Χ 22ΗΜΕΡΕΣ 

      168                                                                                                                                                                                                                                     3,729.54 10 ΜΗΝΕΣ 37,295.40 

                ΣΥΝΟΛΟ  37,295.40 

          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (~14%) 4,640.08 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ        
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

Πειραιάς, 18/06/2018 
  

 
 
«Τεχνική έκθεση υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις 
ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.» 
CPV: 92320000-0 
Αρ. Τεχνικής Έκθεσης:  1378/2018 
 
Προϋπολογισμός: 58.100,00 € 
(Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 46.854,84 €) 
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              ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΟ 41,935.48 

              ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΜΙΚΤΟ (ΦΠΑ 
24%) 52,000.00 

  
        

  

"ΒΕΑΚΕΙΟ" ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                   

ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ "ΒΕΑΚΕΙΟ" 
ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΚΥΡΙΑΚΗ 

7     2 40.76   20/05-31/07    
25/08-30/09 

  

ΩΡΕΣ Χ 30,5ΗΜΕΡΕΣ /176 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Χ 
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Χ 22ΗΜΕΡΕΣ 

            1,087.78 3,5 ΜΗΝΕΣ 3,807.24 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

5     1 40.76   
01/07-31/07     

  

ΩΡΕΣ Χ 25ΗΜΕΡΕΣ /176 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Χ 
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Χ 22ΗΜΕΡΕΣ 

            509.50 1 ΜΗΝΑΣ 509.50 

                ΣΥΝΟΛΟ  4,316.74 

          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (~14%) 602.62 

              ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΟ 4,919.36 

              ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΜΙΚΤΟ (ΦΠΑ 
24%) 6,100.00 

          

          

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58,100.00 

 
  
Η απα σχόληση τ ου προσωπι κού δεν θα υπερβαίνει  τις  σαράντα ώρες  (40 ) εβδ ομαδιαί ως  και  η πα ρουσία τ ου θα δι α μορφώνεται  βά σει  τ ων αναγκ ών 
των προγρα μματι σμένων πολι τι στικ ών και  κ αλλιτ εχνικ ών εκδ ηλώσεων και  κ ατόπιν συνε ννόησης με τον Κα λλιτεχνι κό Διευθυντή του Δημοτικ ού 
Θεάτ ρου Πειραιά και  τ ον  Ο.Π .Α .Ν.  όσο αφορά  το Δ .Θ .Π .  και  με  τον  Ο.Π.Α .Ν.  γι α τι ς  εκδ ηλώσεις  που πραγμα τοποι ούνται  στο θέα τρο «Βεά κ ειο» .  
Ο υπολογι σμός τ ου κ όστ ους έχει  γί νει  βά σει  της Ε θνική ς Συλλογικ ής Σύμβα σης Ε ργα σίας ( ΕΓΣΣΕ) σύμφωνα με τ ο  Νόμο 4046/2012 και  την Π.Υ.Σ.  
6/28-2- 2012 και  τ ην  ερμηνευτική εγκ ύκ λιο 4601/304/ 12 - 3-2012.  Στο ποσό αυτό συμπερι λα μβάνεται  πα ρα κρά τ ηση φόρου κα θώς και  διάφορα 
έξοδα ,  όπως μετακί νηση προσωπι κού.  

Συντά χθηκε  
 

Η Προϊ στα μένη τ ου Α υτοτελούς  
Τμήματ ος  Προγρα μματι σμού και  

Οργά νωσης  τ ου Ο.Π.Α .Ν.  

 

 Ο Τμηματ άρχης  
Οικ ονομικ ών Υπηρεσι ών  
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                                           Πειρ αιάς,  18/06/2018  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Μπα φίτη Γεωργία  

 
 

Μπα φίτη Γεωργία  

 
 

Μαργα ρίτης Κωνσταντί νος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρ θρο  1 ο  :  Αν τικείμεν ο  

Ο α νάδοχος θα α να λά βει  την  Ταξι θεσία τ ου Δημοτικ ού Θεάτ ρου Πειραιά και  τ ου Θεά τρου 

«Β εάκει ο» κατά τ ην θερινή περί οδο λειτουργίας τ ου κα θώς κ αι  την έκ δοση των 

εισι τηρί ων τ ων εκδηλώσ εων/παρα στά σεων τ ων θεάτρων.   

 

Άρθρο 2 ο  :  Τρ όπος  εκτέλεσης  

Ο ανάδ οχος,  θα  πα ρέχει  τις  υπηρεσί ες  του  ως εξής :  

  Έχοντα ς πρα γματ οποιήσει  αυτ οψία  στους χώρους του Δημοτικ ού Θεά τρου  κ αι  του 

Θεάτ ρου «Βεάκει ο» και  έχοντα ς λά βει  γνώση α υτ ών.   

  Έχοντα ς προϋπολογί σει  και  κοστολογήσει  τ ο σύνολο τ ων παρεχόμενων υπηρεσι ών  

που περιγρά φονται  στ ην τεχνική έκ θεση .  Υποχρεούται  δε να λα μβά νει  υπόψ η του 

οποιεσδ ήποτε  παρα τηρήσεις  σχετικ ά με  τ ην  εκτέλεση τ ων κα θηκόντ ων τ ου .  

  Σε στενή και  αδιά κοπη συν εργα σία με την ανα θέτ ουσα α ρχή και  τους εκά στοτε 

υπευθύνους.  

  Με επι μέλεια  και  φροντίδα,  ώστε να  εμποδ ίζει  πράξεις  ή  πα ρα λείψεις ,  που θα 

μπορούσαν να έχουν α ποτ έλεσμα  αντί θετο με  το  συμφέρον τ ου Ο.Π.Α.Ν. .  

 
Άρ θρο  3 ο  :  Ισχύουσες  διατάξ εις  

Η α νά θεση  τ ων υπηρεσι ών θα  γί νει  σύμφωνα  με  τις  δι ατάξ εις:  

1 .  Του  Ν .3463/2006 «Κύρωση τ ου Κώδικα  Δήμων κ αι  Κοινοτ ήτ ων».  

2 .  Του Ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες  Συμβά σεις  Έ ργων,  Προμηθει ών κ αι  Υπηρεσι ών 

(προσα ρμογή στις  Οδ ηγίες  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ) ».  

3 .  Του π.δ .  80/2016 ( Α΄145) “Α νά ληψη υποχρεώσεων από τους Δι ατάκτ ες”  

4 .  Του ν. 4129/ 2013 (Α ’  52)  «Κύρωση του Κώδικ α Ν όμων για  τ ο Ε λεγκτ ικό Συνέδ ριο»  

5 .  του ά ρθρου 26 τ ου ν .4024/2011 (Α 226) «Συγκ ρότ ηση συλλογικ ών οργά νων τ ης 

διοίκ ησης  και  ορι σμός  των μελών τους  με κ λήρωση»  

6 .  Του ν. 4013/2011 ( Α’  204) «Σύστα ση ενι αίας Ανεξά ρτητ ης Α ρχή ς Δημοσί ων 

Συμβά σεων και  Κεντ ρι κού Ηλεκτ ρονικ ού Μ ητ ρώου Δημοσί ων Συμβά σεων…»,   

7 .  Του ν. 3861/2010 (Α ’  112) «Ενί σχυση της  διαφάνειας με τ ην υποχρεωτι κή 

ανά ρτηση νόμων κ αι  πράξεων τ ων κυβερνητικ ών,  δι οικ ητικ ών και  

αυτοδι οικ ητικ ών οργάνων στ ο διαδίκτ υο "Πρόγρα μμ α Διαύγει α"  και  άλλες  

διατάξεις” ,  

8 .  Του ν. 4270/ 2014 (Α'  143) «Αρχές δ ημοσι ονομι κής δια χεί ρι σης και  εποπτεί ας  

(ενσωμάτ ωση της Οδηγία ς 2011/85/ΕΕ )  –  δημόσι ο λογι στι κό και  ά λλες 

διατάξεις» ,  
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9.  Του ν. 4250/2014 ( Α'  74)  «Δι οικητικές  Απλουστεύσεις  -  Κατα ργήσεις ,  

Συγχωνεύσει ς  Νομικ ών Προσώπων και  Υπηρεσι ών τ ου Δημοσίου Τομέα -

Τροποποί ηση Διατάξ εων του π.δ .  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές ρυθμί σεις» κα ι  

ειδικότ ερα τ ις  διατάξει ς  τ ου  ά ρθρου 1    

 

 

Άρ θρο 4 ο  :  Συμβατικά στοιχεία  

1.  Η υπογρα φεί σα  Σύμβα ση  

2 .  Η δι ακήρυξη  

3 .  Η γενική κ αι  ειδι κ ή συγγρα φή υποχρεώσεων  

4 .  Η τ εχνικ ή έκ θεση και  ο  ενδεικτι κός  προϋπολογι σμός   

5 .  Η υποβληθεί σα  Οικ ονομικ ή και  Τεχνικ ή Προσφορά  τ ου αναδόχου  

 

Άρ θρο 5 ο  :  Χρ όνος  εκτέλεσης  του έργου  

Ο συμβα τικός χρόνος  εκτέλεσης  τ ων υπηρεσι ών  ορί ζεται  σε  δώδεκα  (12)  μήνες .   
 
 

Άρ θρο   6 ο  :  Αν αθεώρ ηση τιμών  

Οι τι μές δ εν  υπόκ ειντ αι  σε κα μία α να θεώρηση για  οποι οδ ήποτε  λόγο ή αιτί α,  α λλά  

παραμένουν στα θερές  και  α μετάβλητ ες.    

 

Άρ θρο 7 ο  :  Τρόπος  πληρωμής –  Κρ ατήσεις  

7.1   Ο ανάδ οχος θα α μεί βεται  ένα ντι  τ ων πα ρεχόμενων υπηρεσι ών κάθε μήνα  

σύμφων α με τις  εκ τελεσθεί σες εργα σίες  του  προηγούμενου μήνα,  με τ ην προσκ όμι ση 

τιμολογίου,  τ ην έκδ οση και  υποβολή τ ων σχετι κ ών φορολογικ ών στοι χεί ων και  

δικαιολογητικ ών κ αι  μετά α πό τ ην  βεβαί ωση κα λής εκτέλεσης  τ ων υπηρεσι ών α πό το  

αρμόδι ο  όργανο του Ο.Π.Α .Ν.  

7.2  Η προσφερθεί σα α μοι βή εί ναι  δεσμευτικ ή για τον α νάδ οχο μέχρι  την ορι στι κή 

ολοκ λήρωση τ ης  πα ρεχόμενης υπηρεσίας .  Α ποκλείεται  δε οποιαδ ήποτε αναθεώρηση τ ης 

συμφωνηθεί σα ς αμοιβής και  οποιαδήποτε αξί ωση τ ου α ναδόχου πέραν του α ντιτί μου της 

υπηρεσίας  που θα  πα ρέχ ει  γι α όσο χρόνο δια ρκεί  η  σύμβα ση.  

7.3  Σημει ώνεται  ότι  η κα θα ρή αξί α των πα ρα στατικ ών υπόκειται  σε  παρα κρά τηση 

φόρου ει σοδήματ ος  βά σει  τ ου  Ν.  4172/ 2013  κ αθώς και  τ ων λοιπών νόμι μων κρα τήσεων.  

 

Άρ θρο 8 ο :Ποινικές  ρ ήτρ ες  

8.1  Η Πα ροχή Υπηρεσι ών Ταξι θεσία ς και  έκδ οσης  ει σιτ ηρί ων  θα γίνεται  με τα 

ορι ζόμενα στ ην πα ρούσα τ εχνικ ή έκ θεση ,  με  όσα  θα περι ληφθούν στ η σύμβα ση,  με τις  

επί  μέρους  εντολές -  οδ ηγί ες  τ ης  αρμόδι ας επιτ ροπής  και  με  τις  δι ατάξει ς  περί  

προμηθει ών του δ ημοσίου.  

8.2   Στις  περι πτ ώσει ς  κατ ά τις  οποίες  ο Ο .Π .Α.Ν .  κρίνει  ότι  δεν τηρούνται  οι  όροι  τ ης 

σύμβα σης έχει  τ ο δικα ίωμα να επι βά λλει  προφορικ ές & έγγρα φες  συστά σεις .  Εά ν πα ρά 

ταύτα ο ανάδ οχος εξακ ολουθεί  να μην τ ηρεί  τ ους όρους της σύμβα σης μπορεί  να κι νηθεί  
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η διαδικα σί α κ ήρυξης του σε έκ πτ ωτ ο σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες διατάξ εις  κα θώς 

και  κατά πτ ωσης τ ης εγγυητι κής  επι στολής τ ου.  Η α πόφα ση τ ου α ρμόδι ου  οργάνου τ ου 

Ο.Π.Α .Ν. ,  με  βά ση την οποία ο α νάδ οχος  κ ηρύσσεται  έκ πτ ωτος κ αι  η οποία  πρέπει  να  

είναι  αιτι ολογημένη,  κ οινοποιείται  στ ον  α νάδ οχο με απόδειξ η  πα ρα λ αβής.  

 

Άρ θρο 9 ο  :  Αν ωτέρ α βία  

Ως ανωτέρα  βία θεωρείται  κά θε απρόβλεπτ ο και  τυχαί ο γεγονός που είναι  αδύνατ ο να 

προβλεφθεί  έστ ω και  εάν  για  την πρόβλεψη και  α ποτροπή τ ης επέλευσης τ ου 

καταβλήθηκε υπερβολική επι μέλεια και  επι δείχθηκε η ανά λογη σύνεση.  Ε νδεικ τι κά 

γεγονότα  α νωτέρας  βί ας εί ναι :  εξαι ρετικά κ αι  απρόβλεπτα  φυσικά  γεγονότα,  θεομηνία,  

πυρκα γιά που οφεί λεται  σε φυσικ ό γεγονός ή σε περι στ ά σεις  για τις  οποίες  ο  

εντ ολοδ όχος ή ο εντολέα ς είναι  ανυπαίτ ιοι ,  αιφνιδια στι κή α περγία προσωπικ ού,  

πόλεμος,  ατύχημα ,  αι φνίδια  α σθένεια τ ου  προσωπι κού του εντολοδ όχου κ .α .  στ η 

περίπτ ωση κατά τ ην οποία υπά ρξει  λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφεί λει  να  

ειδοποι ήσει  α μελλητί  τον εντολέα και  να  καταβά λει  κά θε δυνατή προσπά θει α σε 

συνεργα σία με  το  ά λλο μέρος γι α να  υπερβεί  τις  συνέπει ες  κ αι  τ α προβλήμα τα που 

ανέκ υψα ν λόγω τ ης  ανωτέρα ς βίας .  

Ο όρος  περί  ανωτέρας βίας  εφαρμόζεται  ανά λογα  και  για  τ ον  εντολέα προσαρμοζόμενος  
ανά λογα .  
 
 

Άρ θρο 10 ο  :  Υποχρ εώ σεις  αναδόχου  

10.1  Κα θ’ όλη τ η διάρκ εια εκτέλεσης του έργου,  ο  Ανάδ οχος θα πρέπ ει  να  συνεργά ζετ αι  

στενά με τ ο Ν ομι κό Πρόσωπο κ αι  κυρί ως με  τους κατά τ όπους υπεύθυνους που θα τ ου 

γνωστ οποιηθούν α πό τ ον Ο.Π.Α.Ν . ,  υποχρεούτ αι  δε να λα μβάνει  υπόψη τ ου οποιεσδ ήποτ ε 

παρατηρήσεις  τ ου  σχετ ικά με  τ ην  εκ τέλεση του έργου.  

10.2  Ο Α νάδ οχος  υποχρεούται  να πα ρέχει  τις  υπηρεσίες  τ ου σύμφωνα  με τι ς 

προδια γραφές που περιγρά φονται  στ η τεχνική έκ θεση  κ αι  αποτελούν  ανα πόσπα στ ο 

μέρος της  παρούσας.  

10.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούτ αι  να τηρεί  τους ι σχύοντες νόμους,  δια τάγμα τ α,  υπουργικές 

αποφά σει ς  ή α στυνομι κές διατάξει ς  περ ί  υγεί ας και  ασφά λει ας τ ων εργαζομένων για όλο 

το α πα σχολούμενο προσωπικ ό στ ην α νατι θέμενη υπηρεσία κ αι  είναι  αποκ λει στι κά και  

μόνος υπεύθυνος ποινι κά και  αστικά για κ άθε  ατύχημα που ήθελε συμβεί  στο προσωπικ ό 

του .  Ο  Ανά δοχος υποχρεούται  να έχει  α σφα λί σει  το α πα σχολούμενο,  για την πα ροχή 

υπηρεσίας,  προσωπικ ό με πλήρη κ οινωνι κή α σφά λι ση και  να  τηρεί  όλους τ ους 

ελληνι κούς νόμους τους σχετικ ούς με τ ην  υπηρεσί α  (εργατ ική νομοθεσία)  και  τις  

διατάξεις  για ακ ρι βές  ωράρι ο εργασίας,  κ οι νωνικ ών πα ροχών,  α ποζημι ώσεων,  φόρων 

κλπ.  κ αι  ευθύνεται  δε  μόνη και  αποκ λει στι κά ένα ντι  τ ων Ε λληνι κών Α ρχών γι α την 

τήρηση κά θε  υποχρέωσης  που προκύπτει  α πό τα παραπά νω .  

10.4  Σε περίπτ ωση οποια σδ ήποτε παράβα σης ή ζημίας που προκ ληθεί  σε  τρίτους α πό 

το απα σχολούμενο από αυτόν προσωπικό,  υποχ ρεούται  μόνος αυτ ός προς αποκα τά στα σή 

της.  
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10.5  Ο Α νάδ οχος είναι  αποκ λει στι κά υπεύθυνος  για κ άθε ζημία ή βλά βη που θα  

προκ ληθεί  α πό εργατικ ό ή μη ατύχημα στ ο προσωπικ ό που απα σχολεί  για τ ην υλοποί ηση 

του συμβατικ ού έργου.  

10.6  Το απα σχολούμενο προσωπικό θα πρέπει  να  τυγχά νει  και  της έγκ ρι σης τ ου 

Ο.Π.Α .Ν. .  Ειδι κότ ερα  ο  Ο.Π.Α.Ν.  έχει  τ ο δι κα ίωμα να ζητ ήσει  εφόσον κ ρί νει  α να γκαί ο 

αντικατ ά στα ση α υτ ού.  

10.7   Σε περίπτ ωση α σθένει ας ή ά λλης  εκτ ός προγρά μματος α νάγκης  αντ ικατά στα σης 

του προσωπικ ού,  αυτ ή θα  γί νετ αι  μόνο από προσωπ ικ ό του Αναδ όχου.  

10.8  Ο ανάδ οχος στα πλαί σι α των υποχρεώσεων τ ου,  οφεί λει  εγκαίρως να ενημερώνει 

τον Ο.Π.Α .Ν.  για προβλήματα που προκύπτουν σχετι κά με τις  υπηρεσίες  που πα ρέχει  και  

να δια τυπώνει  τις  προτάσεις  του.  Ρητά  διευκρινί ζεται  ότι  αποφά σεις  σε  ειδι κά θέ ματα 

συνεργα σίας κ αι  σε ενδεχόμενα θέμα τα δ ημοσι ότ ητας και  συνα φή λοιπά ζητ ήματα,  

λα μβάνει  μόνο η  Πρόεδρος τ ου Ο.Π.Α.Ν .  ως  εκπρόσωπος τ ου Νομι κού Προσώπου.  Στις  

αποφά σει ς  α υτές προσαρμόζει  ο  α νάδ οχος τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  τ ου .  Η 

εκπλήρωση τ ων υποχρεώ σεων του α να δόχου υπόκειται  στ α περί  εχεμύθειας  

προβλεπόμενα.  Ειδι κότερα ,  ο  α νάδ οχος και  το προσωπικ ό του δεν δικαι ούνται  να 

γνωστ οποιήσουν προς τρίτ ους  πληροφορίες  που θα  αποκτ ήσουν στο πλαί σιο  εκτ έλεσης  

των υπηρεσι ών «Ταξι θεσί ας κ αι  έκ δοσης ει σι τηρί ων γι α τις  α νά γκες τ ων πολιτι στικ ών 

εγκα τα στά σεων που δ ιαχει ρί ζεται  ο  Οργα νι σμός  Πολιτι σμού  Α θλητι σμού & Ν εολαί ας 

(Ο.Π.Α.Ν.) » εκτ ός  από τ α θέματα  που ρητά  προβλέπει  η  κεί μενη νομοθεσί α.  

 
Άρ θρο 11 ο  :Γ εν ικοί  όρ οι  κ αι  πρ οϋποθέσεις  
 
11.1   Το πά σης φύσεως κ α ι  ειδικότ ητ ας έμμι σθο προσωπικ ό για τ ην εκτέλεση του 

έργου αμείβεται  και  α σφα λί ζεται  α ποκ λει στι κά από τ ον α νάδ οχο.  Σημει ώνεται  ρητά ότι  

απαγορεύεται  η α πα σχόληση ανα σφά λι στ ου προσωπικ ού.  Σε περί πτ ωση α πα σχόλησης 

αλλοδα πών θα πρέπει  αυτοί  να κα τέχουν νόμιμη άδεια εργα σίας ,  η  οποία θα θεωρείτ αι  

από τις  α ρμόδι ες  υπηρεσί ες .  

11.2   Ο α νάδοχος  δεν  μπορεί  να  υποκ ατα στα θεί  στ η σύμβα ση ή για κάποι ο μέρος α υτ ής 

από ά λλο φυσικ ό ή νομικ ό πρόσωπο που δι αθέτει  τα α παιτ ούμενα προσόντα .  Για την 

υποκατά στ α ση α ναδόχου ι σχύουν όσα  προβλέποντα ι  στο ά ρθρο 195 του Ν.4412/ 2016.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 
(1)  Αν τικείμενο υπηρ εσιών  

 
Το α ντικείμενο υπηρεσιών  τ ου Α ναδ όχου περι λα μβάνει  γενικά υπηρεσίες  για τ ην τ ήρηση 

της ευταξί ας ( σχετι κά με τ ις  θέσει ς)  στ ους  χώρους τ ων Εκδ ηλώσεων/Πα ρα στ ά σε ων που 

θα πα ρουσιάζονται  στ ο Δημοτικ ό Θέατ ρο Πειραιά  και  στ ο Θέατ ρο «Βεά κει ο» και  τ ην  

έκδοση τ ων ει σιτ ηρ ί ων ανά λογα με το Κα λλιτεχνικ ό Πρόγρα μμα τ ων παρα π ά νω 

πολιτι στι κ ών εγκατα στ άσεων.  

Ως χώρος συμβατικ ής εργα σί ας κ αι  ά μεσης πα ροχής υπηρεσι ών του α νάδοχου  ορίζεται  τ ο 

Δημοτικ ό Θέατ ρο Πει ραιά  και  το  Θέατ ρο «Βεά κειο» ή  όπου αλλού υποδ είξει  η 

ανα θέτ ουσα  α ρχή.  

 

(2)  Ισχύουσες  διατάξ εις  
 
Η εκτέλεση τ ου έργου διέπετ αι  από τι ς  πα ρακ άτω διατ άξεις :  

(α)  Το Ν.3463/ 2006 «Κύρωση τ ου Κώδι κα Δήμων και  Κοινοτ ήτ ων»,  όπως τ ρο ποποιήθηκε  

και  ι σχύει .  

(β)  Το Ν .  4412/ 2016 «Δημόσιες  Συμβά σεις  Έ ργων,  Προμηθει ών και  Υπηρεσι ών 

(προσα ρμογή στις  Οδ ηγί ες  2014/ 24/  ΕΕ κα ι  2014/ 25/ΕΕ) »,  όπως τροποποιήθηκ ε και  

ισχύει .  

(γ)  Το  ΠΔ 80/2016 «Ανάληψ η υποχρεώσεων α πό τ ους  Διατά κτες»  

(δ)  Το Ν.  3852/2 010 «Νέα Αρχιτ εκτ ονικ ή τ ης Αυτοδι οίκ ησης και  της Α ποκ εντ ρωμένης 

Δι οίκησης  – Κα λλικ ράτ ης».  

(ε)  Του Ν .3979/2011 ( ΦΕ Κ Α'  138/16 -06-2011) για τ ην ηλεκτ ρονικ ή δια κυβέρνηση και  

άλλες διατάξει ς ,  όπως τροποποιήθηκε  και  ι σχύει .  

 
(3)  Αμοιβή –  κρ ατήσεις  
 
Ο Α νάδ οχος  α μεί βεται  σύμφωνα με την α νά λυση της  α μοι βής τ ου ,  όπως προκύπτει  από 

την Οικ ονομι κή τ ου Προσφορά και  τις  πι στ οποιούμενες από την Υπηρεσία εργα σίες  που 

έχουν πα ρα σχεθεί  α νά μήνα και  α φού του αφαιρεθούν οι  νόμιμες κ ρατήσει ς  φόρων που 

του α να λογούν .  

Για την πλη ρωμή του ο Ανάδ οχος συντά σσει  και  υποβά λλει  μηνιαί ο Τι μολόγιο το οποίο  

παρα λα μβά νετ αι  από το Λογι στήρι ο του Ο.Π.Α .Ν.  και  πι στ οποιεί  την εκτέλεση τ ων 

ανά λογων εργα σι ών .  Το τι μολόγι ο περι λα μβά νει :  

i .  Το  είδ ος  τ ων εργα σι ών.  

i i .  Το  πληρωτέο ποσό  

i i i .  Τον  α να λο γούν Φ.Π.Α.  
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Με την κατ ά θεση του τιμολογίου ο Ανάδ οχος  υποχρεούτ αι  να προσκομί σει  τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά  για  την  εί σπραξ η του:  

i .  Αποδει κτικ ό Φορολογικής Ενημερότ ητα ς  εν  ισχύ  

i i .  Α ποδεικτι κό  Α σφα λι στικ ής  ενημερότ ητας  εν ι σχύ  

Ο Α νάδοχος υποχρεούται  ακ όμ α να προσκομί σει  κ ατ'  αίτ ηση του εργοδότ η και  

οποιοδ ήποτε ά λλο δι καιολογητικ ό απαιτείτ αι  από την Ε λληνικ ή νομοθεσία για την  

πληρωμή τ ης  απαί τησης.  

 

Διευκ ρινί ζετ αι  ότι :  

(α)  Ο Ανάδ οχος είναι  πλήρως και  αποκ λει στικ ά υπεύθυνος για  όλες τι ς  ει σφορές ,  

οφει λές ,  τ έλη και  ά λλες  πληρωμές στον Ενιαί ο  Φορέα Κοινωνικής Α σφάλι σης  (Ε ΦΚΑ) .   

(β)  Η συμβατικ ή α μοι βή του Αναδ όχου περι λα μβάνει  όλες τι ς  δαπά νες (όπως λειτουργικά  

έξοδα ,  έξ οδα μετακι νήσεων,  πρόσθετα ειδικά  και  γενικά έξ οδα κ αι  κάθε δαπάνη μη ρητά  

κατονομα ζόμενη εδ ώ και  στα  λοι πά άρθρα της πα ρούσας Ε.Σ .Υ.  και  τ ων λοι πών 

συμβατικ ών τευχών,  α ναγκαία όμως για την  εκτέλεση της σύμβα σης και  τ ην επιτυχή 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και  το εργολα βικ ό του κέρδ ος μέχρι  την ολοκ λήρωση 

των υπηρεσι ών.   

 
(4)  Νόμισμα  
 
Τα  τι μολόγι α του Α ναδόχου για τ ην α μοι βή τ ου κα θώς και  οι  πληρωμές που θα 

διεκπεραι ώνονται  α πό τον Ο.Π .Α.Ν .  θα εί ναι  σε Ε ΥΡΩ και  σύμφωνα με την εκά στ οτε  

ισχύουσα  νομοθεσία.  

 
(5)  Τρ όπος  πληρω μής  του αν αδόχου  
 
Ο προσδιορι σμός τ ου πληρωτ έου ποσού θα γί νεται  ως ποσοστ ό  επί  τ ου συνολικού ποσού 

που έχει  προσφέρει  ο  Ανάδ οχος στ ην Οι κονομι κή του προσφορά και  θα κ ατα βά λλεται   

μηνιαί ως ,  λα μβάνοντα ς υπόψ η τι ς  υπηρεσίες  που έχουν εκτελεσθεί  τον προηγούμενο 

μήνα και  σε συμφωνία με τ ην παρούσα τεχνικ ή έκ θεση.  Η πληρωμή θα πρα γματ οποιείτ αι  

με τ ην προσκ όμι ση τι μολογίου,  τ ην έκδοση και  υποβολή τ ων σχετικ ών φορολογικ ών 

στ οι χεί ων και  δι καιολογητικ ών και  μετά από την βεβαί ωση κ αλής εκτέλεσης  τ ων 

υπηρεσιών από το  α ρμόδιο  όργανο του Ο.Π.Α.Ν.  

 
(6)  Ποινικές  ρ ήτρ ες -  έκ πτωση -  ανω τέρ α βία  
 
6.1  Σημαντικ ότα τη παράβα ση της σύμβα σης εί ναι  η μη τ ήρηση τ ων εργα σι ών όπως α υτές  

περιγρά φονται  στην τ εχνική έκθεση και  α ποτυπώνονται  στην υπογρα φεί σα Σύμβα ση.  Η 

μη τήρηση της  συγκεκριμένης υποχρέωσης τ ου Αναδ όχου θεωρείτ αι  ουσι ώδης 

πλημμέλει α που πρέπει  άμ εσα να α ρθεί  σύμφωνα με τις  σχετι κές διατάξ εις .  Η 

συστηματι κή υπαίτιος εκ μέρους του μη τ ήρηση τ ης υποχρέωσης  τ ου αυτής  εί ναι  λόγος 

έκπτ ωσης  αυτ ού σύμφωνα με  τι ς  σχετικές  νομοθετικές δι ατάξει ς .  

6.2  Α ν οι  υπηρεσίες  παρα σχεθούν α πό υπα ιτιότ ητα του αναδ όχου μ ετ ά τη λήξη τ ης  

διάρκ ειας της  σύμβα σης,  και  μέχρι  λήξ ης  του χρόνου τ ης πα ράτα σης που χορηγήθηκε  
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είναι  δυνατ όν να επι βά λλονται  ει ς  βά ρος  του ποινι κές ρήτ ρες ,  με αιτ ιολογημένη 

απόφα ση της  α να θέτ ουσας  α ρχής.  

Οι ποινικ ές  ρήτ ρες  υπολογί ζονται  ως  εξ ής:  

α) για κα θυστ έρηση που περι ορί ζεται  σε χρονικό διά στ ημα που δεν  υπερβαί νει  το 50%  

της προβλεπόμενης  συνολι κής διά ρκ ει ας της σύμβα σης  ή σε περίπτ ωση 

τμηματικ ών/ενδια μέσων προθεσμι ών τ ης α ντίστ οι χης προθεσμί ας,  επι βά λλεται  ποινικ ή 

ρήτ ρα 2 ,5% επί  τ ης συμβατικ ής αξία ς χωρίς  ΦΠΑ τ ων υπηρεσι ών που πα ρα σχέθηκα ν 

εκπρόθεσμα,  

β) γι α κα θυστέρηση που υπερβαίνει  τ ο 50% επι βά λλεται  ποινικ ή ρήτρα 5% χωρί ς  ΦΠΑ  

επί  της συμβατι κής α ξί ας τ ων υπηρεσι ών που παρα σχέθηκ αν εκ πρόθεσμα ,  

γ) οι  ποι νικές ρήτρες γ ια υπέρβα ση τ ων τ μηματικ ών προθε σμι ών εί ναι  ανεξάρτητ ες α πό 

τις  επιβα λλόμενες  γι α υπέρβα ση τ ης συνολικ ής δι άρκειας  τ ης σύμβασης και  δ ύνανται  να 

ανακα λούνται  με αι τιολογημένη α πόφα ση της ανα θέτ ουσας α ρχής ,  αν οι  υπηρεσίες  που 

αφορούν στι ς  ως άνω τ μηματι κές προθεσμίες  πα ρα σχεθούν μέσα στ η συνολικ ή της  

διάρκ εια και  τις  εγκ εκ ρι μένες πα ρα τά σεις  α υτής και  με τ ην προϋπόθεση ότι  τ ο σύνολο 

της  σύμβα σης έχει  εκτ ελεστ εί  πλήρως.  

Το ποσό τ ων ποινικ ών ρητ ρών α φαι ρείτ αι/συμψηφί ζετ αι  από/με τ ην α μοι βή τ ου 

αναδ όχου.  

Η επιβολή ποινικ ών ρητ ρών δεν στερεί  α π ό τ ην αναθέτ ουσα α ρχή τ ο δι καί ωμα να 

κηρύξει  τ ον  α νάδοχο έκπτ ωτ ο.  

 

(7)  Γεν ικ ά καθήκοντα,  ευθύνες ,  υποχρ εώσεις του Αν αδόχου  
 
7.1  Ο Ανάδ οχος δεσμεύεται  ρητά και  α μετ άκ λητα να εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  τ ου ,  

όπως αυτ ές προσδιορίζονται  στ α Συμβατικ ά Τεύχη,  με επιδ εξιότητα ,  επιμέλεια και  

επα γγελμα τικ ή κ ρί ση,  και  α να λα μβάνει  όλες  τ ις  ευθύνες  που α πορρέουν α πό τ η  Σύμβα ση.  

7.2   Αν ο Α νάδ οχος  κ ληθεί  από τ ον  Ο.Π.Α .Ν.  να  παρέμβει  σε  υπόθεση μετ αξύ αυτ ού 

(του Ο.Π.Α .Ν.)  κ αι  τρίτ ου,  υποχρεώνετ αι  να ενεργήσει  σύμφωνα με τη Σύμβα σ η.  Ε άν από 

τη σύμβα ση δ εν  συνάγεται  ο τ ρόπος δρά σης  του ,  α πευθύνεται  στον  εργοδότ η ζητ ώντ ας 

σχετι κές  οδ ηγίες .  

 
(8)  Αν άληψ η ευθύν ης  από τον  Αν άδοχο  

 

8.1   Ο Α νάδοχος α να λα μβά νει  τ ην  υποχρέωση κα ι  λα μβά νει  όλα τ α α ναγκαία  μέτ ρα 

προκει μένου να απα λλάσσει  τον εργοδ ότη κα ι  τους υπα λλήλους του από κά θε ευθύνη, 

όσον α φορά  σε οποι εσδ ήποτ ε διεκδικήσει ς  ή ευθύνες μπορεί  να α νακ ύψουν από 

ατύχημα  ή  θά νατ ο προσωπι κού του Α ναδ όχου.  

8.2  Απα γορεύεται  στ ον Ανάδοχο να εκχωρήσει  σε τ ρίτ ους μέρος ή το σύνολο τ ων 

δικαιωμά τ ων και  τ ων υπο χρεώσεων τ ου που απορρέουν α πό τη  σύμβα ση,  εκτ ός τ ων 

περιπτ ώσεων νόμι μης  υπεργολα βίας .  Για τις  περιπτ ώσεις  αυτ ές ενημερώνεται  ο 

Ο.Π.Α .Ν. .  
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8.3   Κα θ'  όλη τ η διά ρκ εια ι σχύος τ ης σύμβα σης ,  α λλά και  μετά  τη λήξ η ή  λύση α υτ ής,  

ο  Α νάδοχος (και  οι  προστ εθέντ ες τ ου)  αν α λα μβάνει  τ ην  υποχρέωση να μη 

γνωστ οποιήσει  σε τ ρίτ ους ( συμπερι λα μβα νομένων τ ων εκ προσώπων του ελληνικού και  

διεθνούς τύπου) ,  χωρίς  τ ην προηγούμενη έγγρα φη συγκ ατά θεση του εργοδότ η,  

οποιαδ ήποτε έγγραφα  ή πληροφορίες  που θα περιέλθουν σε  γνώση τ ου κατά την 

εκτέλεση τ ων υπηρεσι ών κ αι  τ ην  εκπλήρωση των υποχρεώσεων τ ους .  

 
(9)  Φορολογικ ές υποχρεώσεις Αν αδόχου  
 
Ο Ανάδ οχος υποχρεούται  να εκπληρώνει  τι ς  κατά τις  κεί μενες δια τάξεις  φορολογι κές 

του  υποχρεώσει ς  και  ενδεικτι κά:  

(α)  τ ην υποχρέωση εγγρα φής στ ην α ρμόδι α Δ ημόσια  Οι κονομικ ή Υπηρεσία  ( Δ.Ο.Υ .)  και  

υποβολής τ ων ανα γκαί ων δ ηλώσεων φορολογίας ε ισοδ ήματος,  Φ.Π.Α . ,  κ λπ. ,  

(β)  την  τήρηση βι βλί ων σύμφωνα με τ ην  Ε λληνική φορολογική νομοθεσί α  

(γ)  την  πληρωμή φόρου ει σοδ ήματος ή  ά λλων φόρων ή  τελών και  την  

(δ)  εκπλήρωση τ ων υποχρεώσεων του για τ ην κατ αβολή τ ων εργοδοτικ ών ει σφορών 

των εργα ζομένων τ ου .  

Προκει μένου να αποφευχθεί  η δι πλή φορολογία τ ου ει σοδ ήματ ος  τυχόν αλλοδα πών 

επι χει ρήσεων τ ου Αναδ όχου,  α υτός ανα λα μβά νει  να προσκομί σει  στον Ε ργοδότη όλα τα  

σχετι κά δικ αιολογητι κά έγγρα φα,  που α παιτούνται  α πό τις  αρμόδι ες  ελληνικές  

Δημόσιες  Υπηρεσί ες .  

 

(10)  Ασφαλιστικ ές  υποχρ εώσεις του Αναδόχου για το  Πρ οσω πικό του  
 
Ο Ανάδ οχος υποχρεούτ αι  να εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν α πό τ ην 

κείμενη για την κ οινωνι κή α σφά λ ι ση νομοθεσία  γι α τ ο προσωπικό τ ου,  που θα  

απα σχολήσει  γι α τ ην εκτέλεση τ ης  σύμβα σης.  

 
(11)  Δημοσιοποίηση -  Ανακ οινώσεις  στον Τύπο  
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται  να προβαί νει ,  χωρίς  την προηγούμενη έγγραφη 

συγκα τά θεση του εργοδ ότ η,  ά μεσα ή έμμεσα ,  σε δημόσιες  ή δια του Τύπου 

ανακ οινώσει ς  σχετικά  με  τ η σύμβα ση ή  με  την  αναθέτ ουσα  α ρχή.  

 
(12)  Αλληλογραφία του Αν αδόχου με τον Ε ρ γοδότη  
 
Τα έγγραφα που θα  ανταλλά σσονται  μεταξύ  τ ου Ανα δόχου και  του  Ε ργοδότη θα πρέπει  

να α ποστ έλλονται  κα τ'  αρχήν με fax  ή  μέσω ηλεκτ ρον ικού τ α χυδ ρομείου,  τα δ ε 

πρωτ ότυπα αυτ ών να  αποστέλλονται  με συστημένο τα χυδ ρομεί ο ή  με υπηρεσί α 

ταχυμετα φορών κ αι  να  εί ναι  συντ ετα γμένα στ ην Ε λληνικ ή γλώσσα .  

 
(13)  Διαφ ορ ές –  διαφ ωνίες – Συμβατικ ά τεύχη  
 
13.1  Δια φωνί ες ,  δι ενέξεις  και  διαφορές που θα  ανακ ύψουν κ ατά τ ην  εκτέλεση τ ης  

Σύμβα σης δεν δικαι ολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου ά ρνηση πα ροχής τ ων 

υπηρεσιών και  εκτ έλεσης τ ων κα θηκ όντ ων του όπως α υτά προβλέπονται  στη Σύμβα ση,  
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εκτός αν τούτο ρητ ώς προβλέπεται  από τ ο Νόμο ή την σύμβα ση.  Α ν παρότι  δ εν 

υφί στα ται  τέτοι ο δικ αίωμα ,  ο Ανάδ οχος α ρνηθεί  τ ην εκτέλεση της  σύμβα σης,   ο   

Ο.Π.Α .Ν.   μπορεί   να  κηρύξει  τον   Ανάδ οχο έκ πτ ωτο εφ’   όσον προηγουμένως τ ον  

καλέσει  εξωδίκ ως 15 ημέρες πρι ν να κατ αθέσει  τις  απόψεις  του,  κατά τις  σχετικές  

διατάξεις  τ ου  νόμου.  

13.2  Τα συμβατι κά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται .  Σε  περί πτ ωση που υπάρξουν 

αντικ ρουόμενες δια τάξ εις  ή όροι  στ α συμβατι κά τεύχη,  υπερι σχύουν τα α να γραφόμενα 

στ ο ισχυρότερο κά θε  φορά,  κα τά τη σει ρά προτεραιότ ητα ς που ορί ζεται  στ ην  

Διακ ήρυξ η και  την  Ε.Σ .Υ  της πα ρούσα ς .  

13.3  Λά θη ή  πα ρα λεί ψεις  τ ων συμβατικ ών τευχών μπορεί  να δι ορθώνονται  πρι ν τ ην  

υπογρα φή της  σύμβασης,  αν τούτο δεν  αντι βαίνει  σε δι άτ αξη νόμου,  στην  

δικαιολογημένη εμπι στ οσύνη τ ων δια γωνι ζομένων και  στην υποχρέωση τ ου Ο.Π.Α .Ν.  να  

μην μετα βά λλει  μονομερώς τ ους όρους τ ης που έλα βα ν υπόψη τ ους  οι  διαγωνι ζόμενοι  

για την δ ια μόρφωση τη  προσφοράς  τους.  

 
(14)  Ανω τέρ α Βία  
 
14.1  Αν κατά τ ην εκ τέλεση της σύμβα σης επισυμβούν γεγονότ α ή  περι στ ατικά  

«α νώτερης βία ς»,  τα οποία σα φώς κ αι  αποδεδειγμένα βρί σκ ονται  υπεράνω τ ου ελέγχου 

και  της  ευθύνης των συμβα λλομένων,  κα θένα  εκ των μερών δικαι ούται  να ανα στεί λει  

την εκ πλήρωση τ ων συμβατικ ών τ ου υποχρεώσεων,  εφόσον α υτ ά τα γεγονότα  ή  

περι στατικ ά παρεμποδ ίζουν  την εκπλήρωση τους .  Το παρα πά νω δι καίωμα  υφί στατ αι  

μόνο στις  περι πτ ώσει ς  που οι  συνέπ ειες  τ ων περι στατικ ών α υτ ών δ εν ρυθμί ζονται  από 

το Ν όμο,  ή  τ η σύμβα ση .  

14.2  Η μη εκ πλήρωση τ ων συμβατικ ών υποχρεώσεων κ ατά τ η διάρκεια τ ης ανα στολής ,  

δεν δ ημιουργεί  δι καί ωμα ή αξί ωση υπέρ ή κ ατά του ετ έρου τ ων συμβα λλομένων.  Δεν 

ανα στέλλεται  η εκπλήρωση υποχρεώ σεων ή  η καταβολή αμοιβών,  που κατέστ ησα ν 

απαιτ ητές  πρι ν  από τ ην επέλευση τ ων άνω γεγονότ ων ή  περι στ ατικ ών.  

14.3  Ο Ανά δοχος που επικ αλείται  ανωτ έρα βία υποχρεούτ αι ,  μέσα σε  είκοσι  (20) 

ημέρες α πό τ ότε που συνέβησαν τα περι στα τικά που συνι στούν τ ην α νωτέρα βί α,  να  

ανα φέρει  εγγρά φως α υτά και  να προσκ ομί σει  στ ην α να θέτουσα α ρχή τα α πα ραίτ ητα 

αποδ εικτικ ά στ οι χεία .  

 

(15)  Ε πίλυση διαφ ορ ών -Εφαρ μοστέο δίκ αιο  

Ο Α νάδ οχος  και  η  Α ναθέτουσα Α ρχή  θα  προσπα θούν να ρυθμί ζουν  φι λι κά κ άθε 

διαφορά ,  που τυχόν θα  προκύψ ει  στι ς  μετ αξύ τους σχέσει ς  κατά τη δ ιάρκει α της ι σχύος 

της Σύμβα σης.  Ε πί  δι αφωνία ς,  κά θε δια φορά θα λύεται  από τα  αρμόδια ελληνικά  

δικα στήρια .  

 
(16)  Γλώ σσα επικοιν ωνίας  
 
Η Σύμβα ση θα συντ αχθεί  στ ην  Ε λληνι κή γλώσσα .  

Όλες οι  επι κοι νωνί ες  ( προφορικές και  γρα πτές)  μεταξ ύ τ ου Αναδ όχου και  του Ε ργοδότη 
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ή άλλων ελληνικ ών αρχών ή φορέων θα γίνονται  στην Ε λληνικ ή γλώσσα .  Οπουδήποτ ε 

και  οποτεδήποτε κατ ά τη διάρκεια ι σχύος της Σύμβα σης α πα ιτηθεί  ερμηνεία ή 

μετ άφρα ση από ή/και  προς τα Ε λληνικά ,  αυτ ές θα εξα σφα λίζονται  α πό τ ον Αν άδ οχο κ αι  

με  κ όστος που θα βα ρύνει  τον ί διο .  

Σε  κά θε  περί πτ ωση α μφι σβητ ήσεων ή  δια φορών,  τ ο Ε λληνι κό κεί μενο κατι σχύει  τ ων 

εγγρά φων σε  α λλοδα πή γλώσσα.  

Πειρ αιάς 18/06/2018 
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