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ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: «Σσνεργείο 

Μαγειρείοσ Μαθητικής Εστίας 2017» 
 

Aρηζµ. Μειέηες :   7 /2017  
 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με ηελ παξνχζα µειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο 
«πλεξγείν Μαγεηξείνπ Μαζεηηθήο Δζηίαο 2017» γηα ην  ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
11-09-2017 εσο θαη 30-06-2018 κε έλαλ (1) κάγεηξα θαη έλαλ (1) εξγάηε 
καγεηξείνπ κε θχξηα πξνζφληα.  
Α. Γηα ηνπο Μαγείξνπο: Πηπρίν ή Γίπισκα ή Βεβαίσζε ζπνπδψλ, εηδηθφηεηαο 

Μαγεηξηθήο Σέρλεο, αληίζηνηρν ησλ ΙΔΚ ή Δ. Δ. . θαη κε αληίζηνηρε 

πξνυπεξεζία ζε θνξέα ή εηαηξεία καδηθήο εζηίαζεο  γηα δχν έηε ηνπιάρηζηνλ 

θαη 

Β. Γηα ηνπο Δξγάηεο - ηξηεο Μαγεηξείνπ, ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε 

πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε αλάινγε εξγαζία. 

θνπφο ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ µαγεηξείνπ ηεο 

Μαζεηηθήο Δζηίαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζίηηζε ησλ µαζεηψλ πνπ 

δηαµέλνπλ ζηε µαζεηηθή εζηία αιιά θαη ησλ αηφµσλ πνπ θαηά θαηξνχο 

θηινμελνχληαη ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. 

Σέινο φινη νη πξναλαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην βηβιηάξην 

Τγείαο ηνπο. 
Οη παξερφµελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηε Μαζεηηθήο Δζηία Κφληηζαο 
νξίδνληαη νη παξαθάησ: 

 

Για ηοςρ Μαγείποςρ 
Πξνπαξαζθεπή –  Παξαζθεπή θαη ζεξβίξηζµα θαγεηνχ 

 

 Για ηο επγαηικό πποζωπικό 

 Πξνπαξαζθεπή - παξαζθεπή θαη ζεξβίξηζκα θαγεηνχ 

 Eπηκειεκέvν πιχζηκν ιαραληθψλ, θξνχησλ, πνπιεξηθψλ, θξεάησλ, ςαξηψλ 

θ.ι.π. 

 Eπηκειεκέvν θαζαξηζκφ πξντφλησλ θαη δηαθφξσλ άιισλ πιηθψλ (νζπξίσλ, 

ιαραληθψλ, δπκαξηθψλ,θ.ι.π. ) 

 Άξηζην πιχζηκν ησλ δίζθσλ, πηάησλ, πνηεξηψλ, καραηξηψλ, πηξνπληψλ, 

θνπηαιηψλ, θ.ι.π. κε ηα ρέξηα ή ζην πιπληήξην. 

 Άξηζην πιχζηκν κε ηα ρέξηα φισλ ησλ ζπζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ 

ηνπ καγεηξείνπ. 

 Δπηκειεκέλε θαζαξηφηεηα ηεο επηθάλεηαο ησλ ηξαπεδηψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ. 

 Άξηζην θαζαξηζκφ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ καγεηξείνπ. 

 Κάζε άιιε εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ θαη δελ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

 Μεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ κέζα ζε λάηινλ ζαθνχιεο απφ ην καγεηξείν 

ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο Φηιηαηψλ  
 Η θαζαξηφηεηα ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ µαγεηξείνπ (θαζεµεξηλά)  

 
 
      
Η παξνρή Τπεξεζηψλ Μαγεηξείνπ µπνξεί λα γίλεη απφ εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ 
ε νπνία ιεηηνπξγεί λνµίµσο.   
Η παξνρή Τπεξεζηψλ Μαγεηξείνπ ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ηε δηελέξγεηα 
ζςνοπηικού διαγωνιζµού, µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 



θαηαθχξσζεο πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςει τιμήσ, 
ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 35.960,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. 24%.  
 
 
 
 

 Φηιηάηεο 27-04-2017 

Θεσξήζεθε πληάρζεθε 

Η Πξντζηάκελε  

 σηήξηνο Υξήζηνπ 

Όιγα Γεκεξηδή            Σνπ. Μεραληθφο Σ.Δ. 
        Ποι. Μεταληθός Τ.Δ. 
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ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: 

«σνεργείο Μαγειρείοσ Μαθητικής 
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Aρηζµ. Μειέηες : 7/2017                                
 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Ηκέρες Δίδος ωρώλ   ΜΗΝΔΣ  

Γεσηέρα - Παραζθεσή 

 

Ώρες /βάρδηα Αηοκα /Βάρδηα 

Μήλες 

ζσλοιηθής 

απαζτόιεζες 

εργαηώλ 

  Σύλοιο εκερώλ    264 Πρωηλές (7,00- 15,00) 8 1 10 

 Απογεσκαηηλές  

(13,00 – 21,00) 
8 1 10 

     

ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΣΟ( ΧΩΡΙ Φ.Π.Α) 29.000,00 

 ΦΠΑ 24%   6.960,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 35.960,00 

 
Η αλαθεξφµελε ηηµή δηαµνξθψζεθε µεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηµήµα ζηηο 
ηξέρνπζεο ηηµέο εµπνξίνπ .   
Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 29.000,00 εςπώ ζςν Φ.Π.Α. 

24% (6.960 εςπώ) δειαδή ζςνολικά 35.960,00 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 
 

 Φηιηάηεο 27-04-2017 

Θεσξήζεθε πληάρζεθε 

Η Πξντζηάκελε  

 

 

 

σηήξηνο Υξήζηνπ 

Όιγα Γεκεξηδή            Σνπ. Μεραληθφο Σ.Δ.  
         Ποι. Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ:       

Aρηζµ. Μειέηες :7/2017                               « σνεργείο Μαγειρείοσ μαθητικής 

Εστίας 2017» 
 
 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 
Άπθπο 1ο :   Ανηικείµενο ζςγγπαθήρ  
Με ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο «πλεξγείν 
Μαγεηξείνπ Μαζεηηθήο Δζηίαο 2017» ζε εηαηξία πνπ ζα έρεη ηελ λφµηµε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο.  
Οη ππεξεζίεο απηέο απνζθνπνχλ ζηελ ζσζηή ζίηηζε ησλ µαζεηψλ πνπ δηαµέλνπλ 
ζηε µαζεηηθή εζηία αιιά θαη φισλ φζσλ θηινμελνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

 

Άπθπο 2ο :   Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο:    
α. του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειϊν και υπηρεςιϊν». 

 

β.  του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ 

Διοίκηςησ Πρόγραμμα Καλλικράτησ» 

 

 

Άπθπο 3ο :   ςµβαηικά ζηοισεία  
Σα ζπµβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Σερληθή πεξηγξαθή – µειέηε 
    β. Ο Πξνυπνινγηζµφο ηεο µειέηεο 
    γ. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
 δ. Έληππν ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο 

 

Άπθπο 4ο :   Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος  
      Η παξνρή  ηνπ πξνζσπηθνχ καγεηξείνπ ηεο καζεηηθήο εζηίαο ζα γίλεη απφ  

11/9/2017 εσο θαη 30/06/2018 .  

      Η εν λόγω ςπηπεζία δεν θα παπέσεηαι καηά ηοςρ καλοκαιπινούρ μήνερ 

(Ιούλιο – Αύγοςζηο) καθώρ και για 15 μέπερ ζηιρ διακοπέρ ηων 

Υπιζηοςγέννων  και ηος Πάζσα, εκηόρ εάν ζηιρ πεπιόδοςρ αςηέρ 

ππαγμαηοποιούνηαι θιλοξενίερ, οπόηε ο ανάδοσορ οθείλει να παπέσει ηιρ 

πποβλεπόμενερ ςπηπεζίερ ηος κανονικά, με αμοιβή πος θα καηαβάλλεηαι 

ανάλογα με ηιρ ημέπερ επγαζίαρ ηος  καηά ηοςρ μήνερ (Ιούλιο- Αύγοςζηο 

και διακοπών Υπιζηοςγέννων –Πάζσα).Διαθοπεηικά εάν δεν θα 

ππαγμαηοποιηθούν θιλοξενίερ ζηιρ άνωθεν πεπιόδοςρ, ο ανάδοσορ  θα 

αμειθηεί αναλογικά, για ηην πεπίοδο ηων δέκα μηνών πος θα 

ππαγμαηοποιηθεί η επγαζία και όσι για δώδεκα μήνερ.    

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη έκπεηξν θαη ηθαλφ εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ απφ Δεςηέπα έσο θαη Παπαζκεςή ήηνη γηα 5 (πέληε) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα κε έλα (1) Μάγεηξα θαη έλαλ (1) εξγάηε Μαγεηξείνπ γηα 8 ψξεο 

εκεξεζίσο, απφ 11-09-2017  κέρξη 30/06/2018  



Όηαλ ππάξρεη αλάγθε ζε πεξίπησζε θηινμεληψλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

κε κία (1) αθφκε εξγάηξηα γεληθψλ θαζεθφλησλ φπνπ ρξεηαζηεί 

 

Σα ΡΔΠΟ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηα θαιχπηεη ν αλάδνρνο κε άιια δηθά ηνπ 

άηνκα. 
Το προζωπικό πρέπει να είναι ζε άριζηη ζσνεργαζία με ηο προζωπικό ηης Μαθηηικής 

Εζηίας   Φιλιαηών  και σπό ηην εποπηεία και ηις οδηγίες ηοσ Προϊζηαμένοσ ηης Μαθηηικής 
Εζηίας.  

Σν πξνζσπηθφ  καγεηξείνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ παξνρή ηνπ πξσηλνχ θαη 2 
γεπκάησλ ηελ εµέξα, µεζεµεξηαλνχ θαη βξαδηλνχ απφ  ∆επηέξα έσο Πέµπηε, ηελ 
Παξαζθεπή πξσηλφ θαη µεζεµεξηαλφ θαη φηαλ ππάξρνπλ θηινμελίεο, επηά µέξεο 
(∆επηέξα –  Κπξηαθή) 

 
Άπθπο 5ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος Πποζδιοπιζµόρ επγαζίαρ ηος 

αναδόσος µε ηιρ ενηολέρ από ηη Μαθηηική εζηία ηος ∆ήµος 
 
Οη παξερφµελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηε Μαζεηηθή εζηία Φηιηαηψλ 
νξίδνληαη νη παξαθάησ: 

 

Για ηοςρ Μαγείποςρ 

Πξνπαξαζθεπή –  Παξαζθεπή θαη ζεξβίξηζµα θαγεηνχ 

 

Για ηο επγαηικό πποζωπικό  
1. Δπηµειεµέλν πιχζηµν ιαραληθψλ, θξνχησλ, πνπιεξηθψλ, θξεάησλ, ςαξηψλ 

θ.ι.π   
2. Δπηµειεµέλν θαζαξηζµφ πξντφλησλ θαη δηαθφξσλ άιισλ πιηθψλ (φζπξησλ, 

ιαραληθψλ, δπµαξηθψλ θ.ι.π   
3. Άξηζην πιχζηµν ησλ δίζθσλ ,πηάησλ, εξγαιείσλ, θαη ζπζθεπψλ ηνπ 

µαγεηξείνπ   
4. Άξηζην πιχζηµν µε ην ρέξη φισλ ησλ ζπζθεπψλ, εξγαιείσλ, θαη ζπζθεπψλ 

ηνπ µαγεηξείνπ   
5. Δπηµειεµέλε θαζαξηφηεηα ηεο επηθάλεηαο ησλ ηξαπεδηψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ   
6. Άξηζην θαζαξηζµφ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ µαγεηξείνπ   
7. Κάζε άιιε εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε µε ηε Παξαζθεπή γεπµάησλ θαη δελ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ   
8. Μεηαθνξά ησλ απνξξηµµάησλ µέζα ζε λάηινλ ζαθνχιεο απφ ην µαγεηξείν 

ζην ζεµείν ηνπνζέηεζεο ησλ απνξξηµµάησλ ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο Φηιηαηψλ  
9. Η θαζαξηφηεηα ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ µαγεηξείνπ (θαζεµεξηλά)  

 

Άπθπο 6ο :   Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  
Δίλαη ππνρξεσµέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ µέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 
θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέµελεο εξγαζίαο. 
 

Άπθπο 7ο :   Μεθοδολογία εκηέλεζηρ επγαζίαρ 

Α)Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, 

ζηνιέο εξγαζίαο νκνηφκνξθεο θαζψο θαη ππνδήκαηα 

Β) Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ φηαλ πξνζέξρεηαη θαη αλαρσξεί ζα ππνγξάθεη ζε 

εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηε γξακκαηεία. 

Γ). Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία, ηελ αλαγγειία 

έλαξμεο εξγαζίαο ζηνλ ΟΑΔΓ, ηελ Βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ζεσξεκέλν πξφγξακκα εξγαζίαο απφ ηελ επηζεψξεζε 

εξγαζίαο, ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Κάζε εξγαηηθή δηαθνξά πνπ απνξξέεη απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζην ρψξν 

καο είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο ν αλάδνρνο. 

Οη εξγαδφκελνη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηα 

βηβιηάξηα πγείαο ζηε Γξακκαηεία ηεο Δζηίαο. 

ην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο. 

 

 

 

 

 



Άπθπο 8ο :   Ανωηέπα βία  
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην 
λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηµέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, 
ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 
εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 
πφιεµνο, αηχρεµα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη αµειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 
ζπλεξγαζία µε ην άιιν µέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήµαηα πνπ 
αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.  
Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξµφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 
πξνζαξµνδφµελνο αλάινγα. 

 

Άπθπο 9ο :   Αναθεώπηζη ηιµών  
Οη ηηµέο δελ ππφθεηληαη ζε θαµία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 
παξαµέλνπλ ζηαζεξέο θαη αµεηάβιεηεο . 

 

Άπθπο 10ο :   Σπόπορ πληπωµήρ  
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε αµνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη 
ζε 35.960,00 επξψ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, µείνλ ην πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηνπ πνζνχ απηνχ, γηα ην δηάζηεµα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή 
ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρνπ θαη αλάινγα µε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.  
ην πνζφ ηεο αµνηβήο ζπµπεξηιαµβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη 
θαη βάξε. Η αµνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θαµία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη 
αηηία θαη παξαµέλεη ζηαζεξή θαη αµεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
εληνιήο. 

 

Άπθπο 11ο :   Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ  
Ο εληνινδφρνο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη µε φινπο 
αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζµνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, δήµσλ 
θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εµέξα ηεο δεµνπξαζίαο. 

 

Άπθπο 12ο :   Επίλςζη διαθοπών  
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εµθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξµνγή ηεο ζχµβαζεο, επηιχνληαη 
ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα πξνζθνκίζεη 

θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν λα πιεξνθνξεί άκεζα ηελ 

Γηεχζπλζε ηεο Δζηίαο γηα θάζε αιιαγή πξνζσπηθνχ πνπ ζα γίλεηαη, κε ζρεηηθή 

επηζηνιή ηεο. 

1.2. ηελ Μαζεηηθή Δζηία  Φηιηαηψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ φηαλ 

πξνζέξρεηαη θαη αλαρσξεί ζα ππνγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη θαη ζα 

ειέγρεηαη απφ ηε γξακκαηεία. 

1.3. Η ππνρξέσζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, 

νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. 

1.4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, θάζε δεκία ή 

βιάβε πνπ εμαηηίαο ηνπ ή ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί , ζα ζπκβεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

 

 Φηιηάηεο 27/04/2017 

Θεσξήζεθε πληάρζεθε 

  Η Πξντζηάκελε  
 
 
         Όιγα Γεκερηδή                                                             Σωηήρηος Χρήζηοσ  
      Ποι. Μεταληθός Τ.Δ.                                                     Τοπ. Μεταληθός Τ.Δ. 


