
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΘΥΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΚΥΘΗΡΑ» 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 167.493,00  (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - 

ΕΤΠΑ.) και εθνικούς πόρους μέσω του 

ΠΔΕ» 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο1: Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει του όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από τον 

Ανάδοχο η προμήθεια που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια για την υλοποίηση της 

πράξης: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΚΥΘΗΡΑ» και συγκεκριμένα την προμήθεια και την 

εγκατάσταση μη μόνιμου, βοηθητικού εξοπλισμού για την αυτόνομη πρόσβαση των 

ΑμεΑ στη θάλασσα, δηλαδή την η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με 

κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες του Δ. Κυθήρων. Η 

εγκατάσταση των υποδομών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις παραλίες Αγ. 

Πελαγία, Διακόφτι και Παλαιόπολη, σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη. 

 

Ο προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην Τεχνική Μελέτη. 

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας θα ανέρχεται σε 4 (τέσσερεις) 

μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 167.493,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αποτελείται από εφτά διαφορετικά είδη ως εξής:  

Α/Α 1: Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα, με προϋπολογισμό 100.950,00 € πλέον 13% ΦΠΑ  

Α/Α 2: Ντουζιέρα για ΑμεΑ, με προϋπολογισμό 1.350,00 € πλέον 13% ΦΠΑ  

Α/Α 3: Μη μόνιμος, λυόμενος, ξύλινος διάδρομος παραλίας κατάλληλος για 

πρόσβαση ΑμεΑ, με προϋπολογισμό 11.700,00 € πλέον 24% ΦΠΑ  

Α/Α 4: Μη μόνιμος, φορητός, χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα) προδιαγραφών 

ΑμεΑ, με προϋπολογισμό 10.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ  



 

 

Α/Α 5: Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδητήριο προδιαγραφών ΑμεA, με 

προϋπολογισμό 13.500,00 € πλέον 24% ΦΠΑ  

Α/Α 6: Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα), με προϋπολογισμό 3.000,00 € 

πλέον 24% ΦΠΑ  

Α/Α 7: Σκίαση, με προϋπολογισμό 3.150,00 € πλέον 24% ΦΠΑ  

 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα ενημερώνεται εγκαίρως από τον 

προμηθευτή για την ημερομηνία και ώρα που πρόκειται να παραδώσει τα υλικά να 

μπορεί να παραστεί.  

 

Άρθρο 2: Ισχύουσες Διατάξεις  

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 του Κανονισμού 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 

που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση 

των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 

541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 της υπ' αρ. Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018)  

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 

3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων”». 

 την με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και α/α ΟΠΣ 

2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών». 



 

 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 

του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 

την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 

χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4334/2015,  τον ν. 4472/2017 και ισχύει. 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 



 

 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 την Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ 

και ΤΣ με αρ. πρωτ. 8787/2903/Α3/20.12.2018 (ΑΔΑ: 9ΟΝΗ465ΧΙ8-7Ν5) 

για την ένταξη της πράξης «Προσβάσιμα Κύθηρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034921 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014- 2020». 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 

Άρθρο 3: Συμβατικά Τεύχη – Σειρά ισχύος 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

2. Η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….) 

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

4. Η από 20/03/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων με τα 

παραρτήματά της. 

5. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της   

6. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Tο 

κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, αφού 

ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί.  

 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις  

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι 

προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής 

σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς το 

ΦΠΑ). Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται εγγύηση καλής 



 

 

εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας κατώτερης 

ή ίσης του ποσού των 20.000,00€ πλέον του ΦΠΑ. 

Άρθρο 6: Πρόοδος εργασιών - Κυρώσεις καθυστέρησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που 

αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς 

για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα 

κάθε ομάδας, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα μελέτη.  

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν 

τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής 

σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την ολική παραλαβή των 

ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

την ποιότητα και καταλληλότητά τους. 

 

Άρθρο 7: Χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις αναδόχου 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Ειδικά κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η 

καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

άμεση αντικατάσταση αυτών.  

Ο εξοπλισμός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών έναντι 

αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του 

κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα 

βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 

δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει 

υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 



 

 

 

 

 

Άρθρο 9: Προσφορά 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για επί μέρους είδη του 

προϋπολογισμού. Δεκτές θα γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο της 

προμήθειας. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος υλικού για 

ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 10: Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών - Δείγματα 

Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει 

η σχετική νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11: Ατυχήματα - Ζημιές 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά 

ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ 

Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

 

Άρθρο 12: Μελέτη συνθηκών της προμήθειας 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου κατά το διαγωνισμό είναι ότι 

είχε λάβει υπόψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες, τις απαιτούμενες για κάθε 

μέσο μεταφορές, τη διάθεση – διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια 

εξεύρεσης εργατικών χειρών, την εξασφάλιση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις 

καιρικές συνθήκες, και οιασδήποτε άλλες τοπικές – ειδικές και γενικές συνθήκες, τα 

προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν, που µε οποιοδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν το κόστος και ότι η προμήθεια αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τη 

σύμβαση µε την οποία ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται. 

 

Άρθρο 13: Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία βλάστησης 

1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για 

τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από 

αυτόν. σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης 

λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του 

αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των 

έργων που βρίσκονται κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται οι ζημιές 

σε αυτό ή αυτά, ή η διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζημιές που προξενήθηκαν από 

αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη 

περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου. 

3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν 

καλλιεργηθεί στην περιοχή όπου εκτελείται το έργο  και ευθύνεται για κάθε κοπή 



 

 

δένδρου, θάμνων, και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση του έργου. 

4. Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζημιώνονται, 

μετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία, σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου. 

 

Άρθρο 14: Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλεια 

κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα µε το νόμο, λαμβάνει 

μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς 

και στην παροχή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς. Διαταγές της Υπηρεσίας για την 

εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο 

ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων 

βοηθειών. 

 

 
ΚΗΘΥΡΑ, .../.../...   ΚΗΘΥΡΑ, .../.../... 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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