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Ι ΣYMBAΣΙΙ EPΓAΣΙΑΣ oPΕMEΝoY )ΦoNoY

Στo B6λo Φμερα 29lfin0l2 oι κ&τωΘι αυμβαλλ6μεvoι:
Αφεv6g ηq λοτικτlq Mη Κερδooκouπκξg.iταφiαq μ επωvυμiα (ΓΙ.ΙΣTjΤoΥTo EPΓΑΣΙΑΣ TΗΣ

ΓΣEΕΣ 1πiπεεε1,- μ εερo,πfν Aην;, Eμ. 
.Mλ6κη 

71A, 10681, ΑΦM 090162753, Δ.o.Y. Δ.

Αθηνcbν (oε περφερεiα"o ε"ιπεοb τo Παρ&ρημΙι τoυ ΙΝE/[ΣEE Θεooαλiαq, Λ6ριoα, Τζαβ6λα 4, T'K.

4τ2i2, νoμiμοg εΦooωπoliμε\ηζ, καλoυμθvη εφεξηg oηv παρotioα <<o Eρyoδ6ττ1φ>

Και
Aφετ6ρoυ η τoυ κd,τoικog B6λoυ, oδ6q

T.K.3i446, ΑΦM: ΔoY B' B6λoυ, καλo6μνoy'η εφεξη€ ση παρorioα <(o

Ωφελo6μενog>αφoιi 6λαβαv υπ61η 6τι:

1. To ΙNE _ ΓΣEE oυμψτ61ει oτo Πρξραμμα <Ανdι,:cωξη ΑνΘρ<Ι>πινoτ Δυναμικoιi> Aξoνα6

πρoτεραωηταg 8 <Διευκ6λυνoη.Πρ6oβαoηq oηv Απαο16ληαη - Δημιoυρ1tα Θ6oεων απαo16ληoηq oε

.o-*6 επiπεδo βoω πρovραμμd,των κoιvωφελoliq εργαoiαq πoυ συγχρηματoδoτoδrrιαι απ6 τo EΚT>

αιiμφωνα μ τo d,ρθρo ε.g λi. j9qοr2ot 1 (ΦEiζ 1.7oiΝ5'.8-2011), εφεξηg τo Πρξραμμα, ι1ε ην ιδι6ητα
τoυ Δικαιoδχoυ και ωζ εκ τoδτoυ απoκτ& ην διoητα τoυ εηoδ6η μα τξ αv&γκεq υλoπoiηοηg τoυ

Πρηρ&μματoq.
z. τo μvημ6vω αυνεgyαoiαq τoυ ΝE ΓΣEE ωq Δικαιori1oυ και τoυ Δ{μoυ B6λoυ ωg oυμπρατrovcα

φoρ6α, onδ 
'o 

oπoiο απoδεuοrιiεται η ανdγκη κ&λυ1ηq τωv θ6oεων εηαoiαq πoυ δημroυηofvrαι γ1α ην
υλoπoiηαη τoυ Πρoγρ&μμΙιτoζ.
3 ' To γεγoν6q 6τι o οφειoο1λo5 61ει λ&βει γvιboη και απoδ61εται ρητ& και ανεπιφriλαlcτα τoυg 6ρoυq

και τη.πρoδnδθ6oε,6 *"oξηi .o,., o.δ πρ6γραμμα, καΘcbq και ην πρoκηρυξη Κox 5.s03 /0tl20ι2.
Συμφωνoliν, αι,lνoμoλoγo6ν και απoδ61ovται απ6 κoινoδ τα εξη6:

i.. O Egyoδoηq πρooλαμβανει ην tΙε συμβαgl-εξαρηβηg εργ.αoiαg

oριoμ6νoυ p6vδυ πλf1ρoυξ ατιαo16ληαη5, σgcι πλαioια τoυ Πρoγρ&μμΙιτdζ. lΙ δι&ρκεlα ηq συμβασηq

αυμφωνεiταi *oug s μηνεξ απ6μεη ην 29/|0t20L2. Σ{μφωνα }Ιε τo Πρηραμμα η απαo16\σrι τoυ

εηαζ6μεvoυ θα εivαi o.,,iγηf γι.ι τo ανωτ€ρω αναφερ6μεvo 1ρovικ6 διαoημα. μη δυν&,pιεvoυ τσ1)

εηoboη να πρoβεi o",1u μ. *oιoνδηπoτε τρoπo ανανθωof1 ηq oιiτε και σΙ] χoρ1iΤηση oπoιoυδηπoτε

.λou6 αδεξ πρoβλεπ6μεη qσ"1ι6 τ|ζδ,,τξε'. ηg ερyατικηq νoμoθεoiαg η ι,Δλη τηγη,

2.- τ; o.',,-.jιμ*δ απαo1oiηoηq τoυ οφειbομ,o., 6πωq προlαlτπει απ6 τo μvημ6vιo oυνεηαoiαq 61ει

ωq ακoλoιiθωg: Aπoκo.-b"η oστιKoυ κoi περ,oc,rικo0 περιβολλovτoq - Χδρol προoivoυ Δημoυ

Bδλoυ.
3.- T6πoq παρo1ηq ηg εργαoiαg oρζorπαι τα διoικr1τικ& 6ρια τoυ Δ{μαυ B6λου.

4.. α ωiεq απαoχοiηηq τoυ Ωφελoιiμενoυ oρζovεαι α6μφωνα μ τo Πρηραμμα oε 8 iυρεg και γlα
πθr.τε (5) ηερεq η, }ρδoμoδα, α6μφωνα lΙε τo πρξραμμα ερyαoiαq πoυ Θα κατατεΘεi oην αρμ6δια

Eπιθεcbρηατ1 Egyαotαq ηq.6δραq τoυ Eηoδ6η η 6πω9 αυτ6 θα τρoπoπoιεiται κ&Θε φoρ6 oτα πλαiαια

υλoπoiηαηq τoυ πρηidμι-"oq bι rbρεg εvαρξηq και ληξηg ηg ημεησiαg εργαoξ.ηg ερyαζoβηq Θα

oρζovεαι μoνoμερcbglnb.'o, Eρyoδ6η ανd,ληα μ τη κd,Θε φoρd, αv&γκεζ τoυ αιlμπρ6,ττovεog φoρ6α.

7 ' olηωφελoυβoq/η υπoxρεo,ιiται vα εκτελεi ην ανατεθειμ"θvη oε αυτ6ν/ην εηαoiα μ κd.θε αν&λoγτ1

εzπβλεlα *o. **,,δηoiα'ηρcbvεαq τι6 διδ6μεvεq oε αυτ6ν/η oδηγiεq και aπoλ€g ηg διoiκr1oηq τoυ

Συpιπρ&τcovrα Φoρ6α. ξ
s...E&ν o/η ωφελo,ι1μενodη γrα λξoυq αoθεvεiαq η 6,λλo οoβαρ6 και 6κεακro^κcbλυμα, αδυνατεi να

πρoo6λθει oηv εηαoiα ηq, εiναι υπo1ρεωμiνodη ν9 εlδoπolεi 1ωρξ 1ρoνoτριβη και β oπoιοδηπoτε

τ,ρoπo τoν ερyoδ6η καθrbq και τoν αυμρ&τεovrα φoρθα.
9,. Aδικαιoλ6γηη απoυoiα π€ραν τωv πfirεε ( 5 ) αυνε1cbν ημερcbν Θεωρεiται,Pζ καταT.yελiα ηq
εηααιακηg σχ6σrlζ εκ βρoυq τoυ Ωφελoδμεvoυ. Απ6δεζη ηq αoθεvεiαg γivεται με zπoτoπoητικ6

γιατρo6 τoυ αoφαλιoτικo6 φoρ6α πoυ εivαι αoφαλιoμtενo{η o/η ωφελoΦμεν.o;i

10. Tα oτoι1εiα πoυ ιi1oυν δηiωθεi μxρι Φμρα απ6 τoν Ωφελoιiφνo, καθrbq και 6πoια αλλαTη o, αυτd

η και 6πoια bηλroθoιiν-o"o μ6λλou, ηραιiνται oε ειδικ6 αρ1εio Tια ην εΦτηρ6ηαη τoυ πρηρ6μματζ.
it. t'η. ην παρo6oα olτ1 ωφελo6μνo{η ανα1νωρζει και απoδ61εται ρητ&, και ανεznφ6λακrα τo

δικαiωμα τoυ Eρyoδ6η vα ηρεi αρ1εio ευαioθητωv δεδoμ€νων κατ& τoυq oριoμo6q τoυ ν, 2472/|997'

oπω9 τ,1oικηεvειακi1 κατ6,οτααη, A.Φ'M κλπ, τα oπoiα εiναι απαραiτητα Τια η λεπoυρyiα ηζ σχ6σrlζ

εηααiαξ. o/η ωφελoδ μ"ενoEτ1 oε oπoιoδηπoτε 1ρ6νo 61ει δικαirυμα να αιτεiται ην πρ6oβαη στov

πρooωτπκ6 ηq φ6κελo/αρ1εio πoυ ηρεi o Eργoδ6ηq γι αυτηv.

li' Pητcbq αuμφωνεiται 6τι κ&θε εκ μ6ρoυq τoυ/ηg Eηαζ6μεvoυ/ηq παρ&βαστ] oπoιoυδηπoτε απζ τoυ-c

6ρoυq.ηi παρorioαq Φμβαoηq και τoυ κανo.noμoΦ τoυ Eρ'.οδ6η και τoυ Συμπρd,ττo1πα σEoν oπoiο o

ωφελb6μενoq. παρ61ει τη υπr1ρεoiεζ τoυ, Γ,'iir:.'"'.u τωr' ... w αυτcbν oυμφωνoυμivων ωζ oυαnrδri:ν,



.λndf}Hjuoικειoθεληζ τoδτoυ απoxιbρηoη και συνεπιφ6ρει ηv λfαη ηq oυμβααηq εκ βρουg τoυ

Ι3' Tρoπoπoiηoη των 6ρων και αυμφωuri:ν ηq παρolioαq αυμβαoηg δrivαται να γiνει μ6νov εyyρdφωg,τoυ εyyρd,φoυ oυμφωνoυμ€voυ ωζ τr5πoυ συστατ1κor1 και απoδειnzιiεται μ6voν μ'ε 6γγραφoυπoγεyραμμεvo απ6 τov Eρyoδ6η, απt**ειoμεvoυ κ&θε d,λλoυ βooυ απ6δεζη9 και αυτoυ τoυ 6ρκoυ'

]i;*J'x,iJ",xi 
Φμβααη λ$εται oπoτεδηπoτε κατ6τcιν πρoηγoυμfvηq *"oγγuλ,ξ εv6q απ6 τα μρη γlα

15. o Eρyoδ6ηq δυν&μι τoυ αρ. 89 τoυ N. 3996/1 1 δεν εxει γπop6ωoη εφαρμoηg καπoια6 ΣΣE ρητ&απoκλειoμηζ και ηξ EΓΣΣE. o καταβαλλ6μvoq oυvoλικ6q μioΘ6q "o, 
i:φ.λ.ιiμεvoυ καθoρζεταιδυν&μι τoυ αρ. 89 τoδ N. 3996/1Ι oτo πoo6 των 25 ευρcil ημερηoirοq και δεv δυναrπαι να ξεπερv& τoπoo6 τωv 625 aηω μηΨiω5 Κατ, εφαρμoγη ηg διατζη6 τoυ αρ.. 89 παρ. 3 τoυ Ν. 3996/11 ρητιiαυμφωνεiται 

"", 
*::.ι*1ειταζ 6τι o Eργoδ6ηg 6εv €xει.υioxll6.,oη ,o 

"o,λρd,λλ". 
oπoιαδηπoτε d,λληπαρoγi| oτov ωφελoliμεvo ωζ εκ τo6τoυ oτoν ανδτ6ρω καταβαλλ6μεvo ουνoλικ6 μιoθ6 περil,αμβ&νεταικαι καθε απαiηoη 

::.1ΙΨφiζεται κd,Θε απαiηη για πρooαδξηαη η αποζημiωη τoυ εργαζoβνoυκαι ειδικ6τερα λ6γω: α. oikoγεvειακcbν βαρci:ν, ρ' ,λπ.,ωq η πρoδτηρεoiαξ, γ. απoζημiωoηg για εηαoiακατ6 τη Kυριακ€g 11 τξ Αηi,g η για πρo-oαδξηoη δωρω, απ6 ην oαo .,uη, δ' υπερωριακηgαπαo16ληη' i ,"::j1:1γ: 
:: :γδoμα,αδεiαξ. .λε,io εoρτιbν Xριoτoυγ6wων και Πdo1α oτ.εzπδ6ματo9 χoρTlγoυμεvoυ η 1oρηητ6oυ απ6 onoλδηooτε ληo και αιτiα, αυμτεριλαμβαvoμiνων και

Τ9, t.i"ηg φ6oεω9 Θεoτnομiνωv η θεoπoθηooμ.6νωv oιαoδηπoτε φ)oεωg εzπδoμ&τωv.16. Pητιi αυμφωνεiται 63, απαγoρεliεται η υπερωρ1Ιικ[ απαα16ληoη τoυ/ηg ωφελo6μrεηζ στovαυ1,πρ6ττoντα φoρ€α Σε δwφoρετικη περiτπ,oη λ,ε.μiα.υπop6λη',φιo,o,o. για τo ΙΝE/ΙΣEE απ6τυγ6ν υπΕ,ρβαοη ωραρtoυ.
17. oι αoφαλιατικξ ειoφoρ€q (εηoδ6η και εηαζoβvoυ) ατo αriνoΜ τoυq θα καλυφΘol5v απ6ειδικ6 πpoypαμμα Απαο16ληoηq τoυoΑEΔ] α6μφωνα μ "o 

oρ. 89 παρ. 2 τoυ Ν. 3996/201l, και ταπρoβλεπ6μεvα σεo &ρΘρo 5 η6 υπ αριΘμ 1.513 /aικ'3949/14-ι-iou κ.'V.Α;;;; iooημo Δια1εiριηg,Aξιoλqrηοηg, Παρακoλo6Ψηξ *o..εl,ryou-Δlαδικααiα Eφαρμoπs ηξ πρd,ξηζ: κΔημιoυρyfα θ6αεωναπαo16ληoηE αε τoπικ6 sπiπεδo μ6αω πioyραμμmων *o'λφ,,λot,q'χφλiρi,,'λ πλαiaιo τoυ ΕΣΠΑ2a07-20] 3 Σ
18' Ρητιi αυμφωνε{ται.-και σιJνoμoληεiται δ* η.ζ παρorioη 6τι η καταfuλi ηq αμoιβηq γiνεται μκατd,θεoη στoν τραπεζικ6 λoγαριαoμ6 τoυ. oρooΙαμρλ6με,oυ, τoν oπoio Θα ηρεi oην EμπoριηΤρ&πεζα. o 1ρ6vog καταβoληg τωv απoδo1rbν.τoυ ωφελoffiou θα πραγματo,,o.εi,α,, μτμαiog και σε

Ω}]|ilaμε η ρoη 1.1ηματoδoηoεωg ioυ Πρηρ&μματo6 oυμφωvα.με τξ.oμo,o.g 
"ed.;";;

19. H για oπoιoδηπoτε λ6γo και αιτ(α διακο:η ηξ χρηματoδ6ηαηq τoυ πραyρdμματoζ αυvιoτ&, oπoυδαio
}yojg*,ελiαg ηg παρoιioαg αζημi,ωg γ, "o, 

iρyoδοη.
20. Σδμφωνα με τoυξ 6ρoυ9 ηi "ρo"ηφ?ι 3xω. αναμ6ρφωaη τωv rπνd,κωv β&o.. ελfo1αυvoμιμ6ηταq η κατ, 6voταοη ελεγ1oυ-τoυ ej.b,π..λou *,.nαγεται ανακατdταξη τωv υπoγηφiοlv,εκτελεiται υπ0χρε(ι)τικ6. απ6 τo-Δικαιo61o, ενcb o,,ol,:o,ται oι υπoψηφιoι πoυ δεv δικαιolivεαιπρ6oληψη9 β6oει ηg ν6αq κατdταξηg. oι απoλυ6μεvo. ι,μρa,3y, τη απoδo166 πoυ πρoβΜπo\ηαι γ1ατην απαa16ληΦ τoυs €ωg ηv ημ6ρα ηq απ6λυη si,, χωριso"δ-ε,i.Jε απoζημiι:oη απ6 ηv αιτiα αυη'Για ην βεβαiωoη των παραπ&νλ Jρ.,.*o, *μφ,*δo.,/ιvε η παρoδoα'α6μβαη, η oπoiα νπaγρ6.φεταιoε τθooερα (4) πρωτ6τυπα κα1o καθ6vαq απ6 τoυg,,μρ"ιι"δoυq λαμβαvει τo θvα απ6 αυτd,.

ΙNE/ΓΣEE
oι αυμβαλλ6μεvoι

o/η ωφελoδμεvoy'η


