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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αφορά στην προµήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού της ειδικότητας σιδερά για την 
εκτέλεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές υποδοµές, π.χ. αντλιοστάσια, 
κλπ., σε όλες τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο 
ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου.  
 
Οι συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν µπορούν να καταγραφούν εκ των 
προτέρων διότι θα αφορούν στα προβλήµατα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία 
ο ∆ήµος ενηµερώνεται είτε από παράπονα και αιτήµατα δηµοτών είτε από τις Υπηρεσίες του. 
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα ανωτέρω προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 9.920 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
• Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση την τιµή, άρθρο 86, καθώς και  

• Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006). 
 
Το CPV της παρεχόµενης υπηρεσίας είναι 45000000-7 «Κατασκευαστικές Εργασίες». 
 
Η σκοπιµότητα υλοποίησης της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 120/2017 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Οι ενδεικτικές συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν, είναι, ενδεικτικά και όχι 
εξαντλητικά: συντήρηση – επισκευή - εγκατάσταση - επέκταση µεταλλικών περιφράξεων, 
συρµατοπλεγµάτων, θυρών, καπακιών φρεατίων, στεγάστρων και λοιπών µεταλλικών κατασκευών.  
 
Για τα τυχόν αναγκαία υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών π.χ. κάποιο ειδικό 
εξάρτηµα όπως µεντεσέδες, γάντζοι, λαµαρίνες κλπ. θα παρέχονται από τον ∆ήµο. 
 
Για τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει τα αναγκαία εργαλεία, 
ηλεκτρικά και µη. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και να έχει τον κατάλληλο 
εξοπλισµό. 
 
Πριν την έναρξη έκαστης εργασίας θα δίδεται γραπτή εντολή από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
που Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (στο οποίο ανήκει το γραφείο Συντηρήσεων και 
Μικροεπισκευών του ∆ήµου) στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής χώρος όπου απαιτείται να 
γίνουν οι εργασίες, το είδος των εργασιών και το σύνολο των απαιτούµενων ηµεροµισθίων.  
 
Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς τα ανωτέρω, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα 
πιστοποιείται. 
 
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν µε άριστο τρόπο και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της 
τέχνης. 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το 
οποίο πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και ασφαλισµένο και να έχει εµπειρία στις 
εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει.  
 
Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει µέριµνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του 



προσωπικού και την ασφάλεια των εργαλείων που θα χρησιµοποιήσει. 
 
Το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορούν την παρούσα σύµβαση θα ελεγχθούν από 
την Επιτροπή Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
 
 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Τεχνίτης Ηµέρα 50 100  5.000 
2 Βοηθός 

(Ειδικευµένος 
Εργάτης) 

Ηµέρα 40 75  3.000 

    ΣΥΝΟΛΟ  8.000 
    ΦΠΑ 24%  1.920 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.920 

 
Ολογράφως:  
Εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
 
∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του βεβαίωση 
επιµελητηρίου ή έναρξη επιτηδεύµατος από την Εφορία, από την οποία προκύπτει ότι ασκεί 
επάγγελµα σχετικό µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών. 
 
 
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ   
 
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και υποδείξεις της.   
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές 
της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 
  
 
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
  
Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια 
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως 
είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, 
τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή 
του εγγράφου της σύµβασης.   
 
Ο δ/ντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή 
εκπρόσωπος του αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την 
τοποθέτησή του. 
 
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης, τη 
νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 



 
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή 
διεύθυνσή του. 
 
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται 
υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται 
στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά 
της. 
 
Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου 
σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υπηρεσίας. 
 
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. 
 
Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως αντικλήτου ότι 
αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. 
 
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. 
 
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. 
 
Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία. 
 
Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί 
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί 
ακατάλληλος. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο 
αντίκλητο. 
 
 
4. ΤΙΜΗ 
 
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται: 
• η αξία των ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτών, µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ, 

επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, 
• "το κόστος" των τυχόν αναλωσίµων, π.χ. δίσκοι κοπής, ηλεκτρόδια συγκόλλησης, κλπ, των 

εργαλείων και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται, 
• κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, 
• κάθε φόρος και υπέρ τρίτου κράτηση, 
• κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιµοποιουµένων 

εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και µεταφορά τους επί τόπου των εργασιών, 
• κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού, 
• κάθε έξοδο και κόστος µετακίνησης του συνεργείου στο σηµείο παροχής της εργασίας. 
 
 
5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου θα τηρείται  
καθηµερινά  ηµερολόγιο.  
 
Στο ηµερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις εκτελούµενες εργασίες.  
 
Το ηµερολόγιο υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον εκπρόσωπο του αναδόχου. 
 
  
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 



 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε 
ενέργειες του αναδόχου συµπεριλαµβανοµένης της µη σωστής εφαρµογής των προγραµµάτων 
λειτουργίας, των εγκεκριµένων µελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισµού, βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
 
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης. 
 
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των 
συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 
και αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων κλπ. που απασχολεί για 
τη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος 
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες. 
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του 
προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία του, στις εγκαταστάσεις 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). 
 
 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

 
Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρµοδίου που 
θα ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των εργασιών. 
 
Η προφορική εντολή της Υπηρεσίας καταχωρείται στο Ηµερολόγιο και ο ανάδοχος οφείλει να 
ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από την προφορική εντολή. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν Τεχνική Περιγραφή, 
Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών ότι µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, 
ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 
αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
και τις κείµενες διατάξεις. 
 
Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή 
εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία 
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους. 
 
Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν 
στην παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι 
οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των 
προβλεποµένων. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισµό που έχει εγκατασταθεί και το 



προσωπικό του. 
 
Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισµού, του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν 
ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν. 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 
εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που 
εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία. 
 
Γενικά είναι υπεύθυνος να λαµβάνει όλα τα µέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν 
ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη 
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ανεξάρτητα από την 
αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. 
 
Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για 
την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 
 
Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε µε δικά της συνεργεία είτε µε τρίτους, σε βάρος και 
για λογαριασµό του αναδόχου. 
 
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο ανάδοχος 
ενηµερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για µερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε µέρους σε 
χώρους της σύµβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωµένος 
εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα µε την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι 
εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειµένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν 
δηµιουργηθεί για τρίτους, να αποµονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειµένα και 
δηµιουργούν κινδύνους. 
 
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε 
ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. 
 
Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, 
αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού. 
 
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) 
στην Υπηρεσία. 
 
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τµήµα του οδοστρώµατος, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα Τροχαίας προκειµένου να ρυθµίσει την 
κυκλοφορία µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενηµερώσει και την Υπηρεσία. 
 
Ο ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής, 
ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες. 
 
 
8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (διατάξεις 
περί ΙΚΑ, κλπ). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε 



ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε 
διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ, κλπ). 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση 
των ελέγχων. 
 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 
  
 
9. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και 
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ 
αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό ή από τα εργαλεία που απασχολούνται για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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