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ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη 

Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΙΑ 
 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή 98 ΣΜΥΔΘ 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο 11.800€ 

Κξηηήξην Αλάζεζεο 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά ε νπνία 
πξνζδηνξίδεηαη κόλν βάζεη ηεο 
ρακειόηεξεο ηηκήο 

Ηκεξνκελία & ώξα ιήμεο 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

10 Απξηιίνπ 2018       10:50 

Ηκεξνκελία & ώξα 
δηελέξγεηαο  

10 Απξηιίνπ 2018       11:00 

Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο ΑΔ 737/2  (θσδ.:2017Δ73720000) 

Σόπνο Γηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Δπηρεηξήζεσλ 98 ΣΜΥΔΘ 
ηξδν «ΜΑΡΙΝΔΛΛΗ» Καιινλή Λέζβνπ 

  

Παξαηήξεζε: Αλ ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ 
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. ππεξεζηαθνί ιόγνη, 
θιπ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα ώξα ηξεηο εκέξεο κεηά από ηελ αξρηθή εκεξνκελία 
δηαγσληζκνύ. Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν Γηαγσληζκόο αλαβάιιεηαη γηα ηελ 
πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ώξα. Ζ σο άλσ αλαθεξόκελε 
αλαβνιή απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ, δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε 
αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ. 
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ΠΡΟ : 98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
 ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
                Πίλαθαο Απνδεθηώλ 4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
                 Σει.(Δζση.) 2304 
ΚΟΙΝ. :  Φ.600.163/25/857 
 .247 
 Καιινλή, 29  Μαξ 18 
  
ΘΔΜΑ:   πκβάζεηο – Γηαγσληζκνί 
 
ΥΔΣ.: α. Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α΄ 251) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ 
ΔΓ». 

  
β. Ν.2292/95 (ΦΔΚ Α΄ 35) «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 

γ. Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 

δ. Ν.4270/14 (ΦΔΚ Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 

ε. Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ». 
 

ζη. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07 απόθαζε θ. ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β΄ 2300) «Πεξί 
Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο 
ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ πνπ εμαξηώληαη από 
απηέο» 

 
1. Έρνληαο ππόςε: 

 
α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο θαη (ζη) ζρεηηθώλ 

 
β. ηελ ππ’ αξηζκ. Φ.814.1/61/804582/.1060/21 Μαξ 18/ΓΔ/Γ2/1α απόθαζε 

αλάιεςε ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 60ΑΗ6-ΖΗΝ 
 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε  

 
πλνπηηθό  Μεηνδνηηθό Γηαγσληζµό ππ’ αξηζµ 03/18 µε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη 
κόλν βάζεη ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη 
Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ» (CPV:45222200-1), πνπ 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνύζαο, εθηηκώκελεο αμίαο 
(11.800€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λόκηκσλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ. 
 

2. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ - θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ε Σξίηε 
10 Απξηιίνπ θαη ώξα 10:50. Πξνζθνξέο  πνπ  ζα θαηαηεζνύλ µεηά ηελ 
πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία θαη ώξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 
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επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο. 
 

3. Σόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Αίζνπζα Δπηρεηξήζεσλ 98 ΣΜΥΔΘ, 
ηξδν «ΜΑΡΗΝΔΛΛΖ» Καιινλή Λέζβνπ. 
 

4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύµθσλα µε ηα Παξαξηήκαηα «Α», 
«Β», «Γ» θαη «Γ» ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην 
µέξνο απηήο. 

 
5. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ παξαθαιείηαη γηα ηε δεµν-

ζίεπζε ηεο ππόςε δηαθήξπμεο ην ζπληνµόηεξν δπλαηόλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ, 
ώζηε λα επηηεπρζεί ν επηδησθόµελνο αληαγσληζµόο. 

 
 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«A» Γεληθνί Όξνη πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ ππ’ αξηζµ. 3/2018 
«Β» Πίλαθαο ηνπ ππό Δθηέιεζε Έξγνπ  
«Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
«Γ» Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθώλ 
«Δ» ρέδην ύκβαζεο 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ,  Αθαδεκίαο 6, ΣΚ: 10671, 210 
3387104, θαμ 210 3622320,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ, Π. Κνπληνπξηώηνπ 71, Μπηηιήλε, ΣΚ: 81100, θαμ 
22510 23275  email: chamber@les.forthnet.gr 
Γήκνο Λέζβνπ,   Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Μπηηιήλε, ΣΚ: 81 100 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΒΟΤ, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΣΜΖΜΑ Α.Δ., Βνπξλάδσλ 10, Μπηηιήλε, Σ.Κ. 81100, ηει. 
2251046677 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΑΓΔΝ/ΓΜΥ - ΓΟΗ 
98 ΑΓΣΔ/ΓΜΥ – ΓΟΗ 
98 ΚΣΔΘ 
98 ΣΜΥΔΘ 
ΣΟΚΔΓΠ 
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98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
29  Μαξ 18 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A» ΣΖ 
Φ.600.163/25/857/.247   
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 03/2018 
 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 
1. Ζ  παξνύζα  ζπγγξαθή  ππνρξεώζεσλ  αθνξά  ζπλνπηηθό κεηνδνηηθό 
δηαγσληζµό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, 
Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ» 
(CPV:45222200-1), πνπ  αλαιπηηθά  πεξηγξάθεηαη  ζην  Παξάξηεκα  «Γ»  ηεο 
παξνύζαο, εθηηκώκελεο αμίαο έληεθα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ (11.800,00€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λόκηκσλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ. 
 

2. Ζ αλάδεημε ζα γίλεη ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Κξηηήξην 
θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε 
νπνία πξνζδηνξίδεηαη κόλν βάζεη ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο. 

 
3. Ζ ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ δελ είλαη επηηξεπηή. 
 
4. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαηξεηή ζε επηκέξνπο εξγαζίεο θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εμ’ νινθιήξνπ από έλαλ αλάδνρν. 

 
Άξζξν 2ν 

Γηελέξγεηα Γηαγσληζµνύ 
 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αίζνπζα Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 98 ΣΜΥΔΘ 
ζην ηξδν «ΛΓΟΤ (ΠΕ) ΜΑΡΗΝΔΛΛΖ ΗΩΑΝΝΖ», ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ 
νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε σο ζπλνπηηθόο µεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο µε έγγξαθεο 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αζθξάγηζηεο δελ 
γίλνληαη απνδεθηέο. 
 

Άξζξν 3ν 
Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο αλαδόρνπο γηα εθαηόλ νγδόληα 
(180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζµνύ, θαζώο θαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ απνδέρζεθαλ, εγγξάθσο, λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.   
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Άξζξν 4ν 

Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 
 

1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη ππνβάιινληαη ή 
απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηε Μνλάδα, έγθαηξα θαη κέρξη ηελ 
εκεξνκελία θαη ηελ ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ, µέζα ζε ζθξαγηζµέλν 
θάθειν. Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα, ζα 
επηζηξάθνπλ ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ ή λα αμηνινγεζνύλ αληηζηνίρσο. 
 

2. ην εμσηεξηθό µέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

 

α.      Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (98 ΣΜΥΔΘ). 

 

γ. Ο αξηζµόο ηεο δηαθήξπμεο (03/18). 

 

δ. Ζ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ. 

 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά µε ηελ 
πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο: 

 

α. ε ρσξηζηό ζθξαγηζµέλν θάθειν µέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, µε ηελ 
έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» ηνπνζεηνύληαη όια ηα νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε,  θαηά 
ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, όπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεµα «Γ». 

 

β. Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε έηεξν θάθειν 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» όπσο ζην 
Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο Πξνζζήθεο «1». 

 

γ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό θάθειν, επίζεο, 
µέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπσο ην 
ππόδεηγµα νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηεο Πξνζζήθεο «2». 

 

4. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζαθείο, πιήξεηο, λα µελ 
θέξνπλ αιινηώζεηο θαη δηνξζώζεηο. 

 
Άξζξν 5ν 

Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά 

 

1. Ζ νηθνλνµηθή πξνζθνξά δίλεηαη ζε επξώ, µε ηελ πξνζθεξόµελε ηηµή λα 
αληηπξνζσπεύεη ηελ θαζαξή αμία αλά µνλάδα ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ. 
Κξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζµεηηθώο. 
Δπηπξόζζεηα ζηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ήηνη 
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3,12432%, ηηο νπνίεο επηβαξύλεηαη ν αλάδνρνο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ. Πιένλ 
ησλ παξαπάλσ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ηα δηθαηώκαηα ππέξ 
ΠΟΔΜΓΤΓΑ θαη ΣΠΔΓΔ, όπσο ηζρύνπλ (ηζρύνληα πνζνζηά 0,6% θαη 1% επί 
ηεο θαζαξήο αμίαο), θαζώο θαη ην ραξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ/ΥΑΡΣ πνπ αλαινγεί 
επί απηώλ θαη λα πξνζθνκίδεη γηα ηελ πιεξσκή ηνπο, πέξαλ ησλ ινηπώλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά θαηάζεζεο ησλ ελ ιόγσ 
δηθαησκάησλ. 

 

2. Δάλ ζην δηαγσληζµό νη πξνζθεξόµελεο ηηµέο είλαη ππεξβνιηθά ραµειέο 
ζα εμεηάδνληαη ιεπηνµεξώο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απόθαζεο 
θαηαθύξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δεηήζεη 
από ηνπο ζπµµεηέρνληεο ζηνηρεία  απαξαίηεηα  γηα  ηελ  ηεθµεξίσζε  ησλ  
πξνζθεξνµέλσλ  ηηµώλ,  νη  δε αλάδνρνη ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ απηά.  

 

3. Δάλ νη πξνζθεξόµελεο ηηµέο είλαη ηζόηηµεο, ν αλάδνρνο επηιέγεηαη µε 
θιήξσζε µεηαμύ απηώλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηµεο πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζην άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 6ν 

Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ζε δεµόζηα ζπλεδξίαζε θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θαη  ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/16, ηελ 
εµεξνµελία θαη ώξα πνπ ζα νξίδεηαη από ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζµνύ. 

 

2. Όζνη δηθαηνύληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξώλ, ιαµβάλνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπµµεηερόλησλ ζην 
δηαγσληζµό. 

 

Άξζξν 7ν 

Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ – Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ιαµβάλνληαη ππόςε ηα αλαθεξόµελα 
ζην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16 θαη ε ζπµµόξθσζε µε ηηο Σερληθέο Απαηηήζεηο 
όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεµα «Γ». 

 

Άξζξν 8ν 

Πξόζθιεζε γηα Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ 

 
1. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 

εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα , ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη  ε θαηαθύξσζε 
(πξνζσξηλό αλάδνρν), λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξσηόηππα ή 
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λ.4250/2014 (Α΄74) ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη από ηελ ΔΓΓ, ηελ 
νξηδόκελε από ηελ πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα. πγθεθξηκέλα ππνβάιινληαη 
ηα εμήο: 
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 α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα 
θάπνην από ηα αθόινπζα αδηθήκαηα : 
 
  (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 
ηεο 11.11.2008 ζ.42). 
 
  (2) Γσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997), ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.  
 

(3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α 48).  
 

(4) Σξνκνθξαηηθά  εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο.  
 

(5) Ννκηκνπνίεζε  εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή  
ρξεκαηνδόηεζε  ηεο  ηξνκνθξαηίαο,  όπσο  απηέο  νξίδνληαη  ζην  άξζξν   1   ηεο 
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ  θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ.3691/2008. 
 

(6) Παηδηθή εξγαζία  θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, 
όπσο   νξίδνληαη   ζην   άξζξν   2   ηεο   Οδεγίαο   2011/36/ΔΔ  ηνπ   Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, ε νπνία ελζσκαηώζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013. 
 

(7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, αλαθνξηθά 
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.  
 

β. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.  
 

γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο  ελεκεξόηεηαο  (θύξηαο θαη  επηθνπξηθήο). 
Απηή ζα  αθνξά όινπο  ηνπο απαζρνινύκελνπο  κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ  επηρείξεζή  ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ εξγνδόηε)  θαη  όρη  κόλν  ηνπο  
εξγαδόκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

 
2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλό 
πάξνρν ππεξεζηώλ λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξώζεη εληόο πέληε (5) 
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εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθόζνλ 
αηηηνινγείηαη απηό επαξθώο θαη θαη' αλώηαην όξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ 
εκέξεο. 

 
3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζεί όηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθύιαμε 
ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, εθόζνλ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε 
θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ 
αλάζεζεο όπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππόςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηώλεηαη. 

 
4. Αλ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα ηα απαηηνύκελα πξσηόηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθώλ, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, εθόζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθύξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 
όπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη. 

 
5. Αλ από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλύεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη, κε 
ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, εθόζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη κε ηελ 
επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηεο παξνύζαο, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο όπσο 
είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  
 

6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε 
ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ από ηελ ΔΓΓ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 98 ΣΜΥΔΘ 
γηα ηε ιήςε απόθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ σο 
εθπηώηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο. 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, επηθπξώλνληαη κε 
ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξόληνο. 
 

7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλώζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. 
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Άξζξν 9ν 

Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο 

 

1. ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθύξσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιαµβάλεη, ηε ζπµθσλία ηεο 
θαηαθύξσζεο µε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ πξνζεζµία ππνγξαθήο ηεο 
ζύµβαζεο. 

 

Άξζξν 10ν 

Κήξπμε Πξνµεζεπηή σο Δθπηώηνπ – Υξόλνο Φόξησζεο – Κπξώζεηο – 
Δμαηξέζεηο 

 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο θήξπμεο αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ, πεξηπηώζεηο µε 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ µέζα ζηα ρξνληθά όξηα θαη µε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε 
ζύµβαζε, θπξώζεηο γηα εθπξόζεζµε θόξησζε – παξάδνζε, απόξξηςε 
ζπµβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε, εμαηξέζεηο θιπ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόµελα 
ζηα άξζξα 203, 204, 206,207, 213 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 11ν 

Σξόπνο Πιεξσµήο 

 

1. Ζ πιεξσµή ηνπ αλαδόρνπ ζε πνζνζηό 100% ζα γίλεη από ην Ε΄ΔΛΓΑΠ 
ζε βάξνο ηεο δηαηεζείζαο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ µλεµνλεύεηαη  ζηελ  
παξάγξαθν  1(β) ηεο  δηαθήξπμεο, µε  βάζε  ηα  παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

α. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθώλ. 

 

β. Πξσηόηππν ηηµνιόγην όπνπ ζα αλαγξάθεη «πιεξσκή επί 
πηζηώζεη». 

 

δ. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεµεξόηεηαο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

 

ε. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεµεξόηεηαο. 

 

ζη. Γλσζηνπνίεζε κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 
ηνπ δηθαηνύρνπ ζε κνξθή ΗΒΑΝ, πνπ ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν (απιή 
θσηνηππία) ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηεο Σξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξείηαη 
ν ινγαξηαζκόο ή από βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο απηήο όηαλ δελ εθδίδεηαη βηβιηάξην. 

 

δ. Κάζε άιιν ηπρόλ απαηηνύµελν δηθαηνινγεηηθό εμόθιεζεο. 

 

2. Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήµαηνο πνζνζηνύ 3% (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο) ζύµθσλα µε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 
 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

Άξζξν 12ν 

Λνηπνί Όξνη 

 

1. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύµθσλεο µε ηα παξαπάλσ απνξξίπηνληαη. 

 

2. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  

 

 

 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Σερληθή Πξνζθνξά Δηαηξείαο (Τπόδεηγµα) 

«2» Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά Δηαηξείαο (Τπόδεηγµα) 

 
 

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
29 Μαξ 18 

 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600.163/25/857/.247    
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
Ολνκαζία έξγνπ - CPV: «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ 
Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΙΑ»- 
CPV:45222200-1 

Δηαηξεία:   

Α/Α Α/Α 
Γηαθύξεμεο 

Πεξηγξαθή 
Δξγαζίαο 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Παξαηεξήζεηο 

1 03/2018 «Καηαζθεπή 
Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, 

Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη 
Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα 

ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ» 

Καη’απνθνπή  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  
 

 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, 
Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ» ζα 
ηεξήζσ: 

   

 α. ηα θαζνξηδόκελα ζηνλ Ν.4412/2016 Άξζξα: 

    

  (1) 138 «Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ» 

 

  (2) 139 «Γηεύζπλζε έξγνπ από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ» 

 

  (3) 140 «Τπνρξεώζεηο κειώλ αλαδόρνπ θνηλνπξαμίαο» 

   

 β. ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ηνπ ππόςε έξγνπ, όπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ» ηεο δηαθήξπμεο 3/2018 ηνπ 98 ΣΜΥΔΘ. 

 

Γηα ηελ Δηαηξεία , 

(ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο Δηαηξίαο θαη ππνγξαθή) 

 
 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
29 Μαξ 18 

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600.163/25/857/.247     

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη 
Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΙΑ - CPV: 45222200-1 

Δηαηξεία:  

 

 

Γηα ηελ Δηαηξεία, 

(ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο Δηαηξίαο θαη ππνγξαθή) 

 

 
 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  

 
  

Α/Α 
Α/Α 

Γηαθύξεμεο 

Πεξηγξαθή 
Δξγαζίαο 

 
Πνζόηεηα 

Καζαξή 
Αμία 

ΦΠΑ 
(%) 

Πνζό 
ΦΠΑ 

πλνιηθή 
Αμία 

Παξ/ζεηο 

1 03/2018 

Καηαζθεπή 
Απνζηξαγγηζηηθνύ 
Καλαιηνύ, Σνηρίνπ 
Αληηζηήξημεο θαη 
Αλαβαζκίδαο ζηε 
Νέα Πηέξπγα ηνπ 

ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ 

1  17    

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
29 Μαξ 18 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600.163/25/857/.247      
 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΣΟΤ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΔΡΓΑΙΑ Πνζόηεηα 

1 

Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ 
Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη 
Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ 

ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ 

1 

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

 
 

98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
29  Μαξ 18 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ 
Φ.600.163/25/857/.247      

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 
 1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ 
Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ 
ΜΟΡΗΑ» απαηηνύληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 
   

α. Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ θαλαιίνπ: 
 

Θα θαηαζθεπαζηεί απνζηξαγγηζηηθό θαλάιη νγδόληα (80) κέηξσλ 
κε ρξήζε γεσπθάζκαηνο.  
 
  β. Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο: 

 

Θα θαηαζθεπαζηεί ιηζόθηηζην ηνηρίν ύςνπο ελόο (1) κέηξνπ κε 
ζεκέιην θαη ζελάδ κπεηνύ. 

 
  γ. Καηαζθεπή αλαβαζκίδαο. 
 

Θα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα δηακνξθσζεί αλαβαζκίδα ζε όιν ην 
κήθνο ηνπ ρώξνπ (εθζθαθή – θόξησζε πιηθώλ – απνκάθξπλζε).  

 
 2.  Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα 
είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δζληθήο θαη 
Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
 3. Ζ πξόνδνο θαη θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα ειέγρεηαη από ηνλ Αμθό 
επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ πνπ ζα νξηζζεί από ην 98 ΣΜΥΔΘ θαη ε πξνζσξηλή θαη 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή. 
 
 4. Τιηθά ηα νπνία έρνπλ νπνηαδήπνηε αηέιεηα ή δπζιεηηνπξγία ζα 
απνξξίπηνληαη θαη ν αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο ρσξίο 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ ππεξεζία. 
 
 5. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, έγγξαθε εγγύεζε θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 
 

 

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

 6. Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα 
Αμθνύ ηνπ Έξγνπ. 
 

 
 

 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  
  

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
29 Μαξ 18 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ 
Φ.600.163/25/857/.247      

  
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 

Τπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη έιαβαλ γλώζε 
ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ηνπο 
νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

Γεληθνί   όξνη 
δηαγσληζµνύ, 

Άξζξν 4 

2. 

 Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 
άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016 

 (Οδεγίεο πκπιήξσζεο, όπσο Καηεπζπληήξηα Οδεγία 
15/Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) 

Γεληθνί όξνη 
δηαγσληζµνύ, 

Άξζξν 4 

3. 

Τπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη: 
 

(1) Γε ζα ρξεζηµνπνηήζνπλ ζαλ άµεζν ή έµµεζν 
αληηπξόζσπν ηνπο, µόληµν ή ζε εθεδξεία Αμησµαηηθό ησλ ηξηώλ 
θιάδσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάµεσλ, εθόζνλ δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηνλ ρξόλν απνζηξαηείαο ηνπο, ππαγνξεπµέλνπ 
απηνύ, από ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 
(2) Γελ  έρεη  απνθιεηζζεί  ε  ζπµµεηνρή  ηνπο  ζε 

δηαγσληζµό θαη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο 
θαηά  ηελ  παξνρή  πιεξνθνξηώλ  πνπ  δεηνύληαη  από  ηελ 
Τπεξεζία. 

 
 
 
 

Γεληθνί όξνη 
δηαγσληζµνύ, 

Άξζξν 4 

4. 
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, εθόζνλ παξίζηαηαη 
ζην δηαγσληζµό αληηπξόζσπνο. 

Γεληθνί όξνη 
δηαγσληζµνύ, 

Άξζξν 4 

   
   

 
 

 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  
  

Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΡΕΕ66-Μ4Ω
18PROC002885096 2018-03-29



 

 

Σν παξόλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 
ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ηζόηεηα, Αιιειεγγύε, Πξνζηαζία 
Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 
 

 

 
 
 98 ΣΑΓΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
 ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
 29  Μαξ 18 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ΣΖ  
Φ.600.163/25/857/.247       

 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
 96 ΣΑΓΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 
 ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΗ   

 
ΤΜΒΑΖ  ΔΡΓΟΤ 

(ΥΔΓΗΟ) 
 

ΤΜΒΑΗ : ………………………………………………………………………… 
(………………..€) 
 
ΔΡΓΟ : «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη 
Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ» 
 
 ηελ Καιινλή ζήκεξα ηελ ………….. ηνπ έηνπο ……εκέξα ………… θαη ώξα 
……….. ζην γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 98 ΣΜΥΔΘ πνπ εδξεύεη ζην ζηξαηόπεδν 
«Λγνπ (ΠΕ) Μαξηλέιιε Ησάλλε» νη ζπκβαιιόκελνη :   
 
  α. Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο, Γθηεο ηνπ 98 ΣΜΥΔΘ, 
ελεξγώληαο ζαλ εθπξόζσπνο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 
ηνπ Ν.1418/84, 26 Π.Γ. 609/85, 2 Π.Γ. 378/87 θαη 30 ηνπ Ν.3669/2008 
απνθαινύκελνο ζην εμήο ΄΄Δξγνδόηεο΄΄. 
 
  β.   O ………………………., …………….., ΑΦΜ …………. Γηεύζπλζε 
…………………….., , ηει: ……………………, ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 
΄΄Αλάδνρνο΄΄, 
 
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ: 
 
 1. Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηνπ, έρνληαο 
ππόςε ηνπ ηελ ππ’αξηζκ. Φ.814.1/61/804582/.1060/21 Μαξ 18/ΓΔ/Γ2/1α 
δηαηαγή, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο έληεθα ρηιηάδσλ 
νθηαθνζίσλ επξώ (11.800,00€) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  «Καηαζθεπή 
Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα 
Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ» θαζώο θαη  ηελ ππ’αξηζκ. 
Φ.814/………………………………98 ΣΜΥΔΘ/4ν Γξ. δηαηαγή κε ηελ νπνία 
θαηαθπξώζεθε ζην κεηνδόηε ν δηαγσληζκόο πνπ   δηελεξγήζεθε ζηηο ……………. 
 

Αλαζέηεη 
 

ζην δεύηεξν ζπκβαιιόκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ ππόςε έξγνπ. 
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 2. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ζύκθσλα κε ηε ζπλαθή λνκνζεζία. 
 
 3. Οη ζπκβαιιόκελνη ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ επίζεο ηα 
παξαθάησ:   
 

Άξζξν 1ν 
Τπνρξεώζεηο 

 
  1. Ο Δξγνδόηεο αλαζέηεη ην έξγν «Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ 
Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ 
ΜΟΡΗΑ» εληόο ηνπ πνζνύ ησλ ………………………………………….. 
(…………….€). 
 
  2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα: 
 
         α. Δθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο 
θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1418/84, ησλ Π.Γ. 609/85,Ν.3669/2008 θαη 118/2007 θαη 
ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα Αμθνύ.   
 
         β. Λάβεη ππόςε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη λα 
ηεξήζεη  όινπο ηνπο λόκνπο, Π.Γ., ΤΑ, ΚΤΑ , εγθπθιίνπο, πεξηβαιινληνινγηθνύο 
θαλνληζκνύο θαζώο επίζεο θαη ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο παξνύζεο. 
 
   γ.   Οξίζεη εμεηδηθεπκέλν κεραληθό, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο 
γηα ηε ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνύκελε ππνπαξάγξαθν. 
 
  3. Ο Αλάδνρνο είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ, θαη νθείιεη λα εθηειέζεη απηέο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
επηβιέπνληα Αμθνύ. 
  
  4. Ο Δξγνδόηεο θαη Αμθόο επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ δελ θέξνπλ θακία 
επζύλε:  
 
   α.  Γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ηξαπκαηηζκό, πηζαλή λνκηθή απαίηεζε 
ή θαηαγγειία από κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αλαδόρνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ. 
 
   β.  Γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαζηώλ, εξγαδνκέλσλ, 
ηξίησλ θαη πεξηβάιινληνο. 
 
       5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα: 
 
   α.  Παξίζηαηαη ν ίδηνο, ε δηα λνκίκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηνλ 
ηόπν εξγαζίαο. 
    
   β.   Να παξαδώζεη ην έξγν κέρξη ηελ ………….. 2018. 
 
   γ. Δλεκεξώλεη ηνλ Δξγνδόηε γηα ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ. 
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Άξζξν 2ν 
Υξόλνο Έλαξμεο - Πέξαηνο πκβαηηθώλ Τπνρξεώζεσλ 

 
    1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ……………. 
 
 2. Ηζρύο ζύκβαζεο γηα έλα έηνο (ρξόλνο εγγύεζεο) από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δε δύλαηαη λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ηεο 
εκεξνκελίαο παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 
 

Άξζξν 3ν 
Πνηληθέο ξήηξεο-Κήξπμε ηνπ Αλαδόρνπ σο έθπησηνπ-Κπξώζεηο 

  
 1.  Γηα θάζε παξάβαζε όξσλ ή όξνπ ηεο ζπκβάζεσο, ν Αλάδνρνο θαη’ 
αξρήλ ζα ππόθεηηαη ζε έγγξαθε παξαηήξεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε επηβνιή 
εθπηώζεσο επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ζηεξηδόκελε ζε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηνπ Ξ κεηά από πξόηαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιακβάλεη ηελ 
εξγνιαβία. ε πεξηπηώζεηο ζπλερίζεσο ησλ παξαβάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ 
Αλαδόρνπ, ε Τπεξεζία θξίλεη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ θήξπμε ηνπ σο εθπηώηνπ, 
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζπλερίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αλάζεζε ζε 
άιινλ Αλάδνρν θαη κε θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηνπ  αξρηθνύ Αλαδόρνπ ηεο ηπρόλ 
επηπιένλ δηαθνξάο ηηκήο, ε νπνία εηζπξάηηεηαη είηε από όζα ηπρόλ ηνπ νθείιεη ην 
Γεκόζην, είηε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε πεξί Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 
ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθώζεσο ηνπ Αλαδόρνπ, πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο εθηειέζεσο θαη παξαδόζεσο ηεο εξγνιαβίαο ή ησλ επί 
κέξνπο εξγαζηώλ, ζύκθσλα πξνο ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο, εθαξκόδνληαη θαη’ 
αλαινγία ηα εηο ηα άξζξα 32 θαη 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 
 2.  Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο 
θαησηέξσ πεξηπηώζεηο, πέξα ηεο κε εγθαίξνπ παξαδόζεσο ηνπ έξγνπ θαη κε 
νθεηιόκελεο ζε αλσηέξα βία : 
 
  α. Δάλ εθηηκεζεί από ηελ ππεξεζία όηη ε πξόνδνο εθηειέζεσο ηεο 
εξγνιαβίαο ηπγράλεη ηόζν βξαδεία, ώζηε ν Αλάδνρνο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηελ 
νινθιεξώζεη, εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ ζύκβαζε ρξνληθώλ πιαηζίσλ. 
 
  β. Δάλ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πησρεύζεσο ή παύζεη ηηο 
πιεξσκέο ηνπ. 
 
  γ. Δάλ κεηαβιεζεί ην θαηαζηαηηθό, ή ε εηαηξηθή κνξθή ηεο 
επηρεηξήζεσο ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
  δ. Δθ’ όζνλ ε εξγνιαβία δελ ηθαλνπνηεί ηηο από ηελ ζύκβαζε θαη ηηο 
Σερληθέο Πεξηγξαθέο, θαζνξηδόκελεο απαηηήζεηο θη είλαη εθηόο ησλ από ηελ 
ζύκβαζε πξνβιεπόκελσλ νξίσλ. 
 
  ε. Δάλ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ή ησλ 
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επηκέξνπο εξγαζηώλ ή δειώζεη αδπλακία εθηειέζεσο ησλ, γηα ιόγνπο πνπ  δελ 
νθείινληαη ζε αλσηέξα βία. 
 
 3.  Ζ έθπησζε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ ζπκβαηηθνύ έξγνπ ή ην κέξνο απηνύ, 
όπσο απηό παξαιακβάλεηαη θάζε θνξά ην νπνίν επεξεάδεηαη από ηηο αλσηέξσ 
πεξηπηώζεηο. 
 
 4.  Ο Δξγνδόηεο έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζε ζύλνιν ή κεξηθά θαζπζηεξήζεη 
έλεθα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ιόγσλ αλσηέξαο βίαο γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα 
ππεξβαίλνλ ηηο είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηεο ζπκθσλεκέλεο 
εκεξνκελίαο εθηειέζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο ηεο ζπκβάζεσο. Ο 
Δξγνδόηεο δηθαηνύηαη επίζεο λα ελεξγήζεη σο αλσηέξσ κε ηηο ίδηεο γηα ηνλ 
Αλάδνρν ζπλέπεηεο, εάλ θαηά ηνλ ρξόλν επειεύζεσο ηνπ γεγνλόηνο αλσηέξαο 
βίαο, είλαη αληηθεηκεληθώο βέβαην, όηη ν Αλάδνρνο δελ ζα κπνξέζεη λα θέξεη ζε 
πέξαο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο εληόο δηκήλνπ από ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
παξαδόζεσο. 
 
 5.  ε πεξίπησζε θεξύμεσο ηνπ Αλάδνρνπ ζε θαηάζηαζε πησρεύζεσο θαη 
παύζεσο ησλ πιεξσκώλ ή δεκηνπξγίαο λένπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ Δξγνδόηε. ε πεξίπησζε επηβνιήο 
πξνζηίκνπ ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο, ην πνζνζηό ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο 
ηειηθήο ηηκήο θάζε εληνιήο αλαζέζεσο εξγαζηώλ. 
 
    6.  Γελ επηβάιινληαη θπξώζεηο ζηνλ Αλάδνρν, εθόζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία εθηειέζεσο ηνπ 
έξγνπ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν. Ζ απόδεημε ηεο αλώηεξεο βίαο βαξύλεη ηνλ 
Αλάδνρν. Ωο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  
 
  α.  Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
  β.  Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγαζηήξην ηνπ 
Αλαδόρνπ. 
 
  γ.   Πιεκκύξα.  
 
  δ.   εηζκόο  
 
  ε.   Πόιεκνο  
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί αξκόδηα θαη εθόζνλ απηή επηδξά ζηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ ίδην ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ πξνκεζεπηή 
δεπηεξεπόλησλ εμαξηεκάησλ ή πξώησλ πιώλ  
 
  δ.  Δκπνξηθόο απνθιεηζκόο κεηαθνξώλ (Γηεζλνύο Γηθηύνπ)  
 
  ε.  Δκπνξηθόο απνθιεηζκόο εηζαγσγήο (EMBARGO) 
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   Σα παξαπάλσ γεγνλόηα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ εγγξάθσο ζηελ 
ππεξεζία κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 3 εκεξώλ από ηελ εθδήισζή ηνπο, ελώ 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαξθνύλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα 
πξνζεζκία, ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ηνπο θαη λα βεβαησζνύλ από αξκόδηα Κξαηηθή 
Αξρή. Ζ δηαθνπή ηεο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο, ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ, δελ πεξηέρεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. 
 

Άξζξν 4ν 
Σερληθή Πεξηγξαθή 

 
 1.  θνπόο : 
 
  θνπόο ηεο παξνύζεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ε «Καηαζθεπή 
Απνζηξαγγηζηηθνύ Καλαιηνύ, Σνηρίνπ Αληηζηήξημεο θαη Αλαβαζκίδαο ζηε Νέα 
Πηέξπγα ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΗΑ». Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηνύληαη νη 
παξαθάησ εξγαζίεο: 
   

α. Καηαζθεπή Απνζηξαγγηζηηθνύ θαλαιίνπ: 
 

Θα θαηαζθεπαζηεί απνζηξαγγηζηηθό θαλάιη νγδόληα (80) κέηξσλ 
κε ρξήζε γεσπθάζκαηνο.  
 
  β. Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο: 

 

Θα θαηαζθεπαζηεί ιηζόθηηζην ηνηρίν ύςνπο ελόο (1) κέηξνπ κε 
ζεκέιην θαη ζελάδ κπεηνύ. 

 
  γ. Καηαζθεπή αλαβαζκίδαο. 
 

Θα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα δηακνξθσζεί αλαβαζκίδα ζε όιν ην 
κήθνο ηνπ ρώξνπ (εθζθαθή – θόξησζε πιηθώλ – απνκάθξπλζε).  

 
 2.  Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα 
είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δζληθήο θαη 
Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
 3. Ζ πξόνδνο θαη θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα ειέγρεηαη από ηνλ Αμθό 
επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ πνπ ζα νξηζζεί από ην 98 ΣΜΥΔΘ θαη ε πξνζσξηλή θαη 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή. 
 
 4. Τιηθά ηα νπνία έρνπλ νπνηαδήπνηε αηέιεηα ή δπζιεηηνπξγία ζα 
απνξξίπηνληαη θαη ν αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο ρσξίο 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ ππεξεζία 
 

 5. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, έγγξαθε εγγύεζε θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 
 

 6. Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα 
Αμθνύ ηνπ Έξγνπ. 
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Άξζξν 5ν 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
 1. Απνθιείεηαη ν Αλάδνρνο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε νιηθά ή κεξηθά, ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
 2. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο ιύλεηαη, εθ' 
όζνλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, από ηα 
δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκόο, κε εθαξκνγή ηνπ 
Διιεληθνύ Γηθαίνπ. 
 
 3. Ο Αλάδνρνο δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ελππνγξάθσο ησλ γεληθώλ -
εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ, ηνπο νπνίνπο ζα ηεξεί θαη εθαξκόδεη επαθξηβώο. 
 
 4. Ζ παξνύζα ζύκβαζε θαηηζρύεη από θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν 
ζηεξίδεηαη (Γηαθεξύμεηο, όξνπο ζπκθσληώλ, πξνζθνξώλ θηι.), εθηόο από 
πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 
    
 5. Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Σαθηηθό Υξεκαηηθό 
Έληαικα (ΣΥΔ) από Ε΄ ΔΛΓΑΠ, απεπζείαο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ 
Αλαδόρνπ κέρξη 31 Γεθ 18 θαη ππόθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο 
πξνβιεπόκελνπο ηερλννηθνλνκηθνύο ειέγρνπο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ρσξίο λα 
θέξεη θακία επζύλε ν Δξγνδόηεο. 
 
 6. Σν παξαπάλσ έξγν ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο 3,12432% επί ηεο θαζαξήο 
αμίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΔ 3%). Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ν αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα απνδώζεη ηα δηθαηώκαηα ππέξ 
ΠΟΔΜΓΤΓΑ θαη ΣΠΔΓΔ, όπσο ηζρύνπλ (ηζρύνληα πνζνζηά 0,6% θαη 1% επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο), θαζώο θαη ην Υαξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ/ΥΑΡΣ πνπ αλαινγεί επί 
απηώλ θαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. 
 
 7. Με ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ εθηέιεζεο έξγνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 
  
 8. Γηα όια απηά ζπληάρζεθε ε παξνύζα ύκβαζε ζηα Γξαθεία ηνπ 98 
ΣΜΥΔΘ θαη αθνύ αλαγλώζζεθε, ππνγξάθεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο εηο 
ηξηπινύλ, από ηα νπνία ηα 2 θαηαηέζεθαλ ζην αξρείν ηνπ 98 ΣΜΥΔΘ, γηα λα 
ελζσκαησζνύλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ Έξγνπ θαη ην ηξίην ην έιαβε 
ν δεύηεξνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο.  
 

Οη πκβαιιόκελνη 
                  -Ο-                                         -Ο- 

Δξγνδόηεο                                   Αλάδνρνο 
 

 Αλρεο (ΜΥ) Κνπηζνπξαδήο Ησάλλεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
Τπιγόο (ΜΥ) Σόθαινο Μηραήι  
       Αμθόο 4νπ Γξαθείνπ  
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