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« Δθπόλεζε κειεηώλ γηα 
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ >> 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Κ.Α. 

ΦηιόδεκνοΙΙ 

60.7413.0001 

  
€  37.200,00 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ 
Φ.Π.Α.24%) 

ΑΜΟΙΒΗ: 

ΣίηινοΜειέηεο:«Δθπόλεζε κειεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ» 

CPV: 71321000-7 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2021 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:  
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2 

3 

.ΣΔΥΝΙΚΟΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ- ΣΔΥΝΙΚΗΔΚΘΔΗ 

.ΑΜΟΙΒΗΑΝΑΓΟΥΟΤ–ΣΡΟΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

.ΤΓΓΡΑΦΗΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
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« Δθπόλεζε κειεηώλ γηα 
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ  
ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 
 
Γ 
 
Γ 
 
Γ 
 
 
 
 
 
 

ΦηιόδεκνοΙΙ 
 

60.7413.0001 

  
€ 37.200,00 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ 
Φ.Π.Α.24%) 

ΑΜΟΙΒΗ: 

1 .ΣΔΥΝΙΚΟΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ–ΣΔΥΝΙΚΗΔΚΘΔΗ  

Ζ κειέηε απηή αθνξά: 

1.Σελ ζχληαμε κειεηψλ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ. 

2.Σελ ππνβνιή ησλ θαθέισλ κειεηψλ Ππξνπξνζηαζίαο ζην αξκφδην Γξαθείν Ππξαζθάιεηαο 

Σεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα έιεγρν. 

3.Σελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ κειεηψλ,ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο,κέρξη ηελ 

Σειηθή ηνπ έγθξηζε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

Δλδεηθηηθά ζα εθηειεζζνχλ ηδίσο νη θάησζη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο,θαζψο θαη 

Όπνηεο άιιεο απαηηεζνχλ,κέρξη έγθξηζε ησλ κειεηψλ Ππξαζθάιεηαο γηα ηα ήδε 

Λεηηνπξγνχλ ηα ρνιεία ηνπ Γήκνπ: 

Απνηχπσζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κέηξσλ Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο 

(ππξνζβεζηήξσλ,ππξνζβεζηηθψληαζκψλ,ΠπξνζβεζηηθψλΔξκαξίσλ, 

Ππξνζβεζηηθψλ Φσιεψλ,Ππξνζβεζηηθψλ Γηθηχσλ,Δγθαηαζηάζεσλ 

Ππξαλίρλεπζεο),ζε ζρέδηα θαηφςεσλ,πνπ ζα δηαζέζεη  ήΣερληθήΤπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ,εθφζνλ ππάξρνπλ (ήζε ζρέδηα θαηφςεσλ,πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο). 

πκπιήξσζε,κε ππφδεημε πξφζζεησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, 

Όπνπ απαηηείηαη,ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηηο 

ηζρχνπζεοΠπξνζβεζηηθέοΓηαηάμεηο. 

(Όπσο πξνβιέπνληαη ηδίσο ζηελ Κ.Τ.Α. 3021/1986(ΦΔΚΒ 847),γηα ππφδεημε 

Μέηξσλ Ππξνπξνζηαζίαο,ζχκθσλακεηελ7600/1960Δγθχθιην Γηαηαγή ηνπ 

Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο,ππνβνιή αίηεζεο γηα έθδνζε Οηθνδνκηθήο 

Άδεηαο είρε γίλεη πξηλ ηελ 17ε-02-1989,ή ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία απφ ην ΠΓ 

71/1988, άξζξν12Αθαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε13/2013(ΦΔΚΒ΄1586/21-06- 

2013), ππνβνιή αίηεζεο γηα έθδνζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο είρε γίλεη κεηά ηελ 

Ζκεξνκελία απηή). 

4. Σελ παξάζηαζε ζηελ αξρηθή θαη ζε ηπρφλ λέα απηνςία,πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 

Γξαθείν Ππξαζθαιείαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ελεκέξσζε ηνπ 

Τπνβιεζέληα θαθέινπ,κε ηα ηπρφλ πξφζζεηα κέηξα Δλεξγεηηθήο θαη Παζεηηθήο 

Ππξνπξνζηαζίαο,πνπ ζα πξνηείλεη ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. 
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5. Δλεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηα ηπρφλ πξφζζεηα κέηξα 

Δλεξγεηηθήο θαη Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο,πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηελ 

ΠπξνζβεζηηθήΤπεξεζία θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ,ψζηε λα εθδνζεί ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο γηα ην θάζε ρνιηθφ Κηίξην ηνπ Γήκνπ. 

6.Σελ πξνζθφκηζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κηαο πιήξνπο ζεηξάοησλ 

εγθεθξηκέλσλ,απφηελΠ.Τ.ρεδίσλθαηΣεπρψλγηαηελθάζερνιηθήΜνλάδα. 

7 .ΣελχληαμεθαηπαξάδνζεηεοζρεηηθήοΜειέηεοθαηησληεπρψλδεκνπξάηεζεογηαηελ 

πινπνίεζε,ζεκειινληηθφέξγν,ησλπξνβιεπφκελσλζηεκειέηε"κέηξσλθαηκέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο»ζεεπίπεδνκειέηεοΔθαξκνγήο,ζχκθσλακεηηοεγθεθξηκέλεο,απφηελ 

Π.Τ,κειέηεοΠπξνπξνζηαζίαο. 

Ννκνζεηηθόπιαίζην- δηαηάμεηο - απνθάζεηο: 

1.1ΟΝ.4412/2016«ΓεκφζηεοπκβάζεηοΈξγσλ,ΠξνκεζεηψλθαηΤπεξεζηψλ(πξνζαξκνγήζηηο 
νδεγίεο2014/24/ΔΔθαη2014/25/ΔΔ)»φπσοηζρχεη, 

1.2. ΟN.3463/2006«ΓεκνηηθφοθαηΚνηλνηηθφοΚψδηθαο»(ΦΔΚη.Α΄ 114/2006), 

1.3. ΟΝ.3852/2010«ΝέαΑξρηηεθηνληθήηεοΑπηνδηνίθεζεοθαηηεοΑπνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο-ΠξφγξακκαΚαιιηθξάηεο»(ΦΔΚη.Α87/2010). 

1.4ΟΖππ’αξ. 4748/20-02-2018(Β΄ 612)απφθαζεΤπνπξγνχΔζσηεξηθψλ,«Δηδηθφ 

ΠξφγξακκαΔλίζρπζεοΓήκσλ:θνπφο,θξηηήξηαέληαμεο,δηαδηθαζίααμηνιφγεζεοθαζψοθαη 

θάζεάιινζρεηηθφδήηεκα»,φπσοαπηήηξνπνπνηήζεθεκεηελππ΄αξηζ.30204/19.04.2019 

απφθαζε 

1.5 Ζππ’αξ. 29816/2019Πξφζθιεζε(VΗΗΗ)ηνπΤπνπξγείνπΔζσηεξηθψλγηαππνβνιή 

πξφηαζεορξεκαηνδφηεζεοζηνΠξφγξακκα«ΦηιόδεκνοΙΙ»,ζηνλάμνλαπξνηεξαηφηεηαο 

«Κνηλσληθέο θαηπνιηηηζηηθέοππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλδήκσλ»,κεηίηιν 

«Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 

ρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο». 

.6ΟηδηαηάμεηοηνπΚεθαιαίνπΑ΄θαηηνπάξζξνπ4ηνπΚεθαιαίνπΒ΄ηνπΠ.Γ.41/2018 

(Α΄ 80).Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ. 

1 

1 

1 

.7Οηδηαηάμεηοησλάξζξσλ1-4&7ηνπθεθΑ΄ηνπΠΓ71/1988(Α΄ 32) Καλνληζκφο 

ΠπξνπξνζηαζίαοησλΚηηξίσλ. 

.8Ζ16/2015ΠπξνζβεζηηθήΓηάηαμε(Β΄2326)ΜέηξαθαηκέζαΠπξνπξνζηαζίαο 

Δθπαηδεπηεξίσλ. 

Πξνζόληα Μειεηεηή γηα ηελ ύληαμε ησλ Μειεηώλ:Πηπρίν Μειεηεηή 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ (Καηεγνξία09)Β΄Σάμεοθαη άλσ 

Γαπάλε 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.60.7413.0001ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαηά  37.200,00Δπξψ. 

(Οη ακνηβέο ησλ κειεηψλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ €30.000,00 ρσξίο ηνλ ΦΠΑ,ελψ 
πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ24%ΦΠΑ€7.200,00 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ€ 37.200,00). 
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Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί  από ην Πξόγξακκα«ΦηιόδεκνοΙΙ»ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ 

ΚσδηθόοCPV: 71321000-4Τπεξεζίεο εθπόλεζεο ηερληθώλ κειεηώλ γηα 
κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 

ΙΣΟΡΙΚΟΚΑΙΚΟΠΟΣΗΜΔΛΔΣΗ 

θνπόο ηεο κειέηεο–θπζηθό αληηθείκελν: 

χκθσλακεηελππ’αξ.29816/18.04.2019Πξφζθιεζε(VΗΗΗ)ηνπΤπνπξγείνπΔζσηεξηθψλ,νη 

ΓήκνηηεορψξαοθιήζεθαλλαππνβάιινπλπξφηαζερξεκαηνδφηεζεοζηνΠξφγξακκα 

« ΦηιόδεκνοΙΙ»,ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο“Κνηλσληθέοθαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέοθαη 

Γξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ»,κε ηίηιν«Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη 

κέζσλ ππξνπξνζηαζίαοζηηοζρνιηθέοκνλάδεο ηεορώξαο». 

πγθεθξηκέλα,δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο,λα ζπληάμνπλ κειέηεο θαη λα 

Τινπνηήζνπλ κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζηε ρσξηθή 

Σνπο αξκνδηφηεηα. 

Πην αλαιπηηθά,επξφζθιεζε αθνξά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δήκσλ γηα: 

Α.χληαμε λέσλ κειεηψλ ππξνπξνζηαζίαο-ζρεδίσλ θάηνςεο θαη ηερληθψλ πεξηγξαθψλ 

Μνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο, 

Β.Δπηθαηξνπνίεζε παιαηψλ κειεηψλ, 

Γ.χληαμε θαη παξάδνζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

Πξνβιεπφκελσλ ζηε κειέηε κέηξσλ θαη κέζσλ  ππξνπξνζηαζίαο. 

Σν αλψηαην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά θαηεγνξία γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαζνξίδεηαη σο εμήο 

Γηα ηηο αλσηέξσ Α,Βθαη Γ πεξηπηψζεηο δξάζεσλ: 

ΥΟΛΙΚΗΓΟΜΗ ΠΟΟΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

(Α+Β+Γ) 

(κεζπκπεξηιακβαλνκέλνπΦΠΑ) 

1.000€ Νεπηαγσγεία–ΟιηγνζέζηαΓεκνηηθά(Μνλνζέζηα, 

Γηζέζηα,Σξηζέζηα) 

Γεκνηηθά κε ιεηηνπξγηθφηεηα έσο θαη 6/ζέζην 

Γεκνηηθά κε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ7/ζέζηνθαη άλσ, 

Γπκλάζηα-Λχθεηα 

1.500€ 

2.000€ 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(λεπηαγσγεία,δεκνηηθά ζρνιεία)ηνπΓήκνπ Οξρνκελνχ,ν αξηζκφο ζέζεσλ απηψλ, 

Οηζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο(γπκλάζηα-ιχθεηα)ηνπ Γήκνπ 
Ο ρ χ ο μ ε ν ο φ θαη ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο,πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ε θάζε κία απφ απηέο: 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

ΠΟΟ 
ΥΡΗΜ/ΣΗΗ 

Α+Β+Γ 
ΔΚΣΟ ΦΠΑ 

ΥΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΔΓΙΑΔ 
ΦΤΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

Α/Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΔΔΙ 

1 νΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟ 
1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

2ΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
 
ΟΡΧ 
 

ΟΡΧΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
 

AΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 
 

ΔΙΟΝΤΟΤ 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΑΤΛΟΤΠΑΤΛΟΠΑΤΛΟ
ΤΠΑΤΛΟΤ 

 ΚΑΣΡΟΤ 
6 1 1.000 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ 
1 νΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

7 

8 

9 

1 

2 

10 

1.000 

1.000 

2.000 

ΟΥΙ 
 

2 νΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤ 
ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

 

ΟΡΧΟΜΕΝΟ 
1ΟΔΗΜΟΣΙΚΟΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΤ  

2 νΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 12 

5 

2 

5 

2.000 

1500 

1.000 

1.500 

1.500 

1.500 

1.000 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΟΝΤΟ, 

ΓΗΟΝΤΟΤ 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΤΛΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΚΑΣΡΟ 

ΚΑΣΡΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΚΡΑΗΦΝΗΟ 
ΑΚΡΑΗΦΝΗΟΤ 5 

3 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΚΟΚΚΗΝΟ 

ΚΟΚΚΗΝΟΤ 

6 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 
 

NAΙ 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

OXI 

4 

OXI 



 

  

ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
ΥΔΓΙΑΔ 

ΦΤΙΚΗ 

ΠΟΟ 

ΥΡΗΜ/ΣΗΗ 
Α+Β+Γ 

ΥΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

Α/Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΔΔΙ 

ΜΟΡΦΗ 

1 νΓΤΜΝΑΗΟ 
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟ 
17   2.000 ΝΑΙ 

2οΓΤΜΝΑΗΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟ 
18 

19 

20 

21 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΑΚΡΑΗΦΝΗΟΤ 

ΑΚΡΑΗΦΝΗΟ 
 

ΛΤΚΔΗΟ  
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟ 
 

ΛΤΚΔΗΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟ 
ΑΚΡΑΗΦΝΗΟΤ 

  
 

 

ΤΝΟΛΟ,ρσξίο 
ηνλΦΠΑ € 30.000,00 

Με ηελ πξνθήξπμε ζα ζπληαρζεί ε κειέηε γηα ηελ 

Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ 

« 
 

Δπηπιένλησλ παξαδνηέσλ κειεηψλ ζα γίλνπλ θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο,θαζψο θαη ηα 
Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

Τπνζηεξηθηηθά ζηνηρεία: 

ΖΣερληθήΤπεξεζία ζα δηαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν: 

α.Σα ζρέδηα θαηφςεσλ, φςεσλ θαη ηνκψλ ησλ θηηξίσλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ,ζε 
θπζηθή κνξθή(ραξηί),γηα φζεο ρνιηθέοΜνλάδεοΤπάξρνπλ ζην Αξρείν ηεο. 
(Απνηππψλνληα η ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα κε ηελ έλδεημε«ΝΑΙ»). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε ηαπηνπνίεζε–επηθαηξνπνίεζε ησλ 
ρεδίσλ θαηφςεσλ-ηνκψλ-φςεσλ,πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ησλ ζρεδίσλ ησλρνιηθψλ Μνλάδσλ(πνπ απνηππψλνληαη 
ηνλ αλσηέξσ πίλαθα κε ηελ έλδεημε«ΟΥΙ»),ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ,ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή,ε απνηχπσζε,ζε ζρέδηα θαηφςεσλ,ηεο ρνιηθήο 
Μνλάδαο,ζεθιίκαθα1:50ή1:100, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφβαζξν γηα ηελ κειέηε 
Ππξνπξνζηαζίαο,θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ ηνκψλ ή φςεσλ,ηνπνγξαθηθνχ 
Γηαγξάκκαηνο,ζε θαηάιιειε θιίκαθα, (εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο 
Ππξαζθάιεηαο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία). 

β.Σηο Οηθνδνκηθέο Άδεηεοή/θαη ην απνδεηθηηθφ ηεο αξρηθήο έληαμεο ζηελ δηαδηθαζία 
λνκηκνπνίεζεο Απζαίξεησλ. 
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ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ-ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη: 

Η ζύληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο ησλ ρνιείσλ ηνπ 
Γήκνπ Oξρνκελνύ,κεηειηθό επηδησθόκελν απνηέιεζκα ηελ έθδνζε 
Πηζηνπνηεηηθνύ Ππξαζθάιεηαο,αθνύ,ζε άιιε θάζε έξγνπ,(δελ πεξηιακβάλεηαη 
ηελ παξνύζα κειέηε),πινπνηεζνύλ ηα κέηξα Ππξνπξνζηαζίαο θαη γίλεη ε ηειηθή 
απηνςίαηεοΠΤ. 

πλνιηθά ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο θαη ζηάδηα: 

1.χληαμε Σεπρψλ θαη ρεδίσλ Μειεηψλ Ππξνπξνζηαζίαο γηα θάζε ρνιηθή Μνλάδα. 

2 .Καηάζεζε ησλ Μειεηψλ ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη παξαθνινχζεζε,κέρξηηελ 

Σειηθή έγθξηζε ησλ φισλ ησλ Μειεηψλ Ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ ΠΤ,παξάδνζε ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζε θπζηθή κνξθή(1ζεηξά)θαη ζε ειεθηξνληθή 

Δπεμεξγάζηκε κνξθή . 

3 .Μειέηε θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο,πνπ 

Θα πξνθχςνπλ απφ ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΠΟΤ κειέηεο,ζε επίπεδν νξηζηηθήο θαη 

εθαξκνγήο. 

4 .Σεχρε δεκνπξάηεζεο (ΣερληθήΈθζεζε,ΣερληθήΠεξηγξαθή,Σηκνιφγην, 

Πξνυπνινγηζκφο,πγγξαθήΤπνρξεψζεσλΑΤ,ΦΑΤ), παξάδνζε ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζε θπζηθή κνξθή(2ζεηξέο)θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε 

κνξθή. 

 Οξρνκελφο 12/04/2021 
Ο πληάμαο, 

 
 
Γεώργιος τάμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕ 
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Δθπόλεζε κειεηώλ γηα 
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ 
  
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Κ.Α. 

ΦηιόδεκνοΙΙ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 
ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

60.7411.0001 

  . 
€ 37.200,00 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ 
Φ.Π.Α.24%) 

ΑΜΟΙΒΗ: 

2 .ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Γηα ηελ πιεξσκή ησλ κειεηώλ έρεη νξηζηεί Κ.Α.60.7411.0001κε εγγξαθή 
€  37.200,00 ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2021. 

1.1.ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ονξηζκφο ηεο ακνηβήο γίλεηαη γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ηάμεο πηπρίνπ. 

1.2.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔΜΔΛΔΣΔ 

ΜειέηεοΠπξνπξνζηαζίαο, Οξηζηηθή Μειέηε θαη Μειέηε Δθαξκνγήο 

Οη απαηηνχκελεο κειέηεο πνπ ζα ζπληάμεη  ναλάδνρνο,είλαη δύν ζηαδίσλ:Α’ζηαδίνπ 
(ΜειέηεοΠπξαζθάιεηαο)θαηΒ ζηαδίνπ(Οξηζηηθή Μειέηε-Μειέηε Δθαξκνγήο θαη 
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη: 

1.Μειέηεο Ππξνπξνζηαζίαο,εγθεθξηκέλεοαπφ ηελ ΠΤ 

2.ΜειέηεΈξγνπ,ΟξηζηηθήθαηΔθαξκνγήο,κε ηα Σεχρεδεκνπξάηεζεο θαη .Α.Τ.– 

Φ.Α.Τ. 

1.3. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Οηακνηβέοκειεηεηήέρνπλθαζνξηζηείκεηελππ’αξ.29816/18.04.2019     ,  Πξφζθιεζε(VΗΗΗ) 

Σνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Ο  θαζνξηζκφο γίλεηαη γηα ηηο πιήξεηο ακνηβέο θη αθνινχζσο επηκεξίδεηαη ζηα ζηάδηα πνπ 
Αθνξνχλ ηελ θάζε θάζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο(Α’ΦΑΖ=Μειέηεο 
Ππξαζθάιεηαοθαη Β’ΦΑΖ=Οξηζηηθή Μειέηε-ΜειέηεΔθαξκνγήοθαηΣεύρε 
Γεκνπξάηεζεο). 

Ζ κειέηε ρεδίνπΑζθάιεηαο θαη Τγείαο(ΑΤ)θαη ΦαθέινπΑζθάιεηαο θαη Τγείαο(ΦΑΤ) 
Σνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηνΠ.Γ.305/96 θαη 
Σα εθάζηνηε ηζρχνληα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΝ6 ηνπ ΚαλνληζκνχΠ.Α. 
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3 . ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΑΓΙΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 3 .1. 

Ζ θαηαλνκή,θαηάζηάδην,ησλ ακνηβψλ ησλ Μειεηψλ,ζα γίλεη σοαθνινχζσο: 

ηάδηνκειέηεο 

Μειέηεο Ππξαζθάιεηαο,εγθεθξηκέλεοαπφ 
Σελ ΠΤ 

50% 

50% Μειέηε νξηζηηθή–εθαξκνγήο,ηεχρε 
Γεκνπξάηεζεο,ΑΤ,ΦΑΤ 

 Οξρνκελφο 12/04/2021 
Ο πληάμαο, 

 
 
 
            Γεψξγηνο  ηάκνπ 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 
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Δθπόλεζε κειεηώλ γηα 
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Κ.Α. 

ΦηιόδεκνοΙΙ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟΣΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

60.7411.0001 

 . 
€  37.200,00 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ 
Φ.Π.Α.24%) 

ΑΜΟΙΒΗ: 

ΤΓΓΡΑΦΗΤ  ΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (.Τ.) 

« Δθπόλεζε κειεηώλ γηα  πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο γηα  
ηηο  ζρνιηθέο κνλάδεο» 

(αλαηίζεηαη θαηά ην  άξζξν117ηνπΝ.4412/2016) 

ΠίλαθαοΠεξηερνκέλσλ πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ(Τ) 

Άξζξν1:Δηζαγσγή 

Άξζξν2:Δθηέιεζεηεοχκβαζεο 

Άξζξν3:ΠξνζσπηθφηνπΑλαδφρνπ 

Άξζξν4:Ακνηβή - Κξαηήζεηο 

Άξζξν5:Δγγπήζεηο 

Άξζξν6:Πνηληθέοξήηξεο 

Άξζξν7:Δπζχλε 

Άξζξν8: Γεληθάθαζήθνληα,ΔπζχλεοθαηΤπνρξεψζεηοηνπΑλαδφρνπ 

Άξζξν9:ΤπνρξεψζεηοηνπΔξγνδφηε 

Άξζξν10:Γηαθνξέο-Γηαθσλίεο-Αλσηέξαβία 

Άξζξν11:Λχζε- Αλαζηνιή- Λήμε χκβαζεο 

Άξζξν12:Γηθαζηηθή Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

Άξζξν13:Ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη Γιψζζα Δπηθνηλσλίαο 
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Άξζξν1ΔΙΑΓΩΓΗ 

.1Οξηζκνί,πληνκνγξαθίεοθαη Αξρηθά(όπσοεκθαλίδνληαη ζηηοπαξελζέζεηο) 1 

Αλαζέηνπζα Aξρή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Ο ρ χ ο μ ε ν ο ύ  

Κχξηνοηνπέξγνπ(ΚηΔ)είλαη ν Γήκνο Οξρνκελνύ 

Δξγνδφηεο είλαη ν Γήκνο Οξρνκελνύ 

Αλάδνρνο:Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε δεκφζηα ζχκβαζε ή ζχκβαζε 
Καηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 5θαη 9(α)ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016 εκειέηε 
έξγνπ. 

ΠξντζηακέλεΑξρή(Π.Α.):είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ  Οξρνκελνύ 

ΓηεπζχλνπζαΤπεξεζία(Γ.Τ.):εΣερληθήΤπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ορχομενού. 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο:Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε 
χκβαζε Ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

χκβαζε:Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ  πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
Σσλ αληηζπκβαιινκέλσλ,δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ,θαη πεξηιακβάλνληαη 
ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ,ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ 
Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

πκβαηηθάΣεχρε:Σνηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη 
Σνπ αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ,φπσο 
Αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν1.3 ηεο.Τ. 

ΣεχρεΓηαδηθαζίαο:Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο 
πκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο: 

1 
2 
3 

.Πξνθήξπμε καδί κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο 

.πγγξαθήΤπνρξεψζεσλ(.Τ.)καδί κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο 

.Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο Μειέηεο(Φ.Γ..Μ.)-Τπνθάθεινο πξηλ απφ ηελ 
Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ(ΣεχρνοΣερληθψλ Γεδνκέλσλ) 

Σεχρε Πξνζθνξψλ:Σα ηεχρε πνπ παξαιακβάλεη ν Δξγνδφηεο ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο 
Γηαγσληδφκελνποθαηά ην Γηαγσληζκφ: 

1 
2 
.Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο(ΣΔΤΓ) 
.Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΣΜΔΓΔ:Σακείν Μεραληθψλ&Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

.2πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ(Τ) 1 

Ζ παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε 
Σσλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
Γηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο"Πξνθήξπμε",ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα 
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο ζηνλ Τπνθάθειν ηνπΦ.Γ..Μ.(ΣεχρνοΣερληθψλ 
Γεδνκέλσλ). 

1.3εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλΣεπρώλ 

Σα παξαθάησ ηεχρε,καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ΄απηά ήηα 
ζπκπιεξψλνπλ,απνηεινχλαλ απφζπαζκα ζην κέξνοηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 
ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

1 

2 

3 

4 

5 

. Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

.Πξνθήξπμε 

. ΟηθνλνκηθήΠξνζθνξά(ΟΠ) 

.πγγξαθήΤπνρξεψζεσλ(Τ) 

. ΣερληθέοΠξνδηαγξαθέοθαηΟδεγίεοχληαμεοΜειεηψλ 

Άξζξν2  ΔΚΣΔΛΔΗΣΗΤΜΒΑΗ 

2.1Σόπνο θαη ρξόλνο 

2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ,είηε θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
Δθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη,χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζεη σλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ εξγνδφηε(ΠξντζηακέλεοΑξρήο,Γ.Τ.θαη επηβιεπφλησλ)λα ζπκκεηέρεη ζε 
ζπζθέςεηο,λα  παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο 
απηέο,λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα 
έξγα θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν εξγνδφηεο. 

2.1.2χκθσλα κε ην άξζξν105ηνπΝ.4412/2016,κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
Έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή πξνο ηνλ αλάδνρν,θαιείηαη 
Απηφο λα ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε είθνζη(20)εκέξεο.Σν ηδησηηθφ 
πκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ην αξκφδην θαηά ηηο ηζρχνπζεο 
Γηαηάμεηο φξγαλν. 

2.1.3πκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εζπλνιηθήπξνζεζκίαγηαηελ 
πεξαίσζεηνπαληηθεηκέλνπηεοζχκβαζεοφπσοαπηφοπξνζδηνξίδεηαηζηελπξνθήξπμε 
ηνπδηαγσληζκνχ.Ζέλαξμεηεοζπλνιηθήοθαηησληκεκαηηθψλπξνζεζκηψλζπκπίπηεη,αλ 
δελνξίδεηαηδηαθνξεηηθάζηνηδησηηθφζπκθσλεηηθφ,κεηελεπνκέλεηεοππνγξαθήοηνπ. 

2.1.4 Ο θαζαξφορξφλνοεθπφλεζεοηνπζπλφινπηνπκειεηεηηθνχέξγνπνξίδεηαηζε 
ηξείο(3)κήλεο,αλαιπηηθάσοεμήο: 

ηάδηνκειέηεο,παξαδνηέν: 

1.Μειέηεο Ππξαζθάιεηαο,εγθεθξηκέλεοαπφηελΠΤ:Γχνκήλεο,απφ ηελ ππνγξαθή 

Σεο ζχκβαζεο. 

2.Μειέηενξηζηηθή–εθαξκνγήο,ηεχρεΓεκνπξάηεζεο,ΑΤ,ΦΑΤ:Έλαοκήλαο απφ 

ηελέγθξηζε,απφηελΣΤ,ηνπΓήκνπ ηνπ παξαδνηένπηνπ 1νπζηαδίνπ. 
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Οεπηπξφζζεηνο ρξφλνο,πνπ πεξηιακβάλεη ηη οθαζπζηεξήζεηο,γηα ηηο νπνίεο δελ 
Δπζχλεηαη ν αλάδνρνο(έιεγρνο κειεηψλ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη απφ ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ),δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αλσηέξσ επί κέξνπο θαη ηελ 
πλνιηθή πξνζεζκία/εο. 

2.1.5ε πξνζεζκία δεθα πέληε(15)εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ 
ζπκθσλεηηθνχ,αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζ’απηφ,ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 
ρξνλνδηάγξακκα.ην ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη θαζαξνί ρξφλνη ζχληαμεο ησλ 
κειεηψλ γηα θάζε ζηάδην θαη θαηεγνξία κειέηεο θαη ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε 
κειεηεηηθήοδξάζεο,ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή 
πξνζεζκία. 

2.1.6Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο,ρσξίο επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ,δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο.Ωο πξνο ηηο πξνζεζκίεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 
1 

2 

2 

84ηνπΝ.4412/2016. 

.2Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ 

.2.1Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί,απφ πιεπξάο αλαδφρνπ,απφ ηνλ ήδε 
Δμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ(Άξζξν 
82ηνπΝ.4415/2016),ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ 

Σεπρψλ. 
1 

2.2.2Δπίπιένλ,θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη θαη 
Αλαπιεξσηή εθ πξφζσπν κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο.Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ 
Δθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ γλσζηνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ 
εξγνδφηε,ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ 
αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.Ζ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ 
ηεο Γ.Τ.Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαοησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη 
νκνίσο ζηνλ εξγνδφηε.Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή 
ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο,εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελγλσζηνπνίεζε ησλ 
κεηαβνιψλ. 

2.2.3  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή 
Δθπξφζσπφ ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην,ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πξφζσπα 
Απηάεμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη’εληνιή ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα 
Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ,θαηφπηλ 
Πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε,ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ/ 
Παξαθνινχζεζεο ηεοζχκβαζεο. 

2.3Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο 

ΟΔξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα 
Δπηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ 
Δπηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην άξζξν183ηνπΝ.4412/2016. 

Άξζξν3ΠΡΟΩΠΙΚΟ   ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

3.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
Δθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη,ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ 
Αλέιαβε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.Ζ εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ 
Πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. 
Σεθκαίξεηαη φηη ε Γ.Τ.απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά,εθφζνλ δελ αληηιέγεη γξαπηά. 
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3.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ 
Οκάδα πνπ δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ 
Απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο.Ζ Γ.Τ.εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο 
Καη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο ηνπιάρηζηνλ 
εκπεηξίαο.Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, 
επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο(άξζξν188παξ.3ηνπΝ.4412/2016). 

Άξζξν4ΑΜΟΙΒΗ- ΚΡΑΣΗΔΙ 

4.1Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ 

πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο.Ζ ακνηβή 
Απηή κπνξεί λα απμεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ α)απμάλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν,κε 
πκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα άξζξα132θαη186 ηνπ 
Ν.4412/2016,β)εγθξηζνχλ αξκνδίσο απνδεκηψζεηο,εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη θαη 
Πξνυπνζέζεηοηνπ Νφκνπ,γ)δνζεί παξάηαζεηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κε 
Αλαζεψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ. 

4.2Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ 

4.2.1 Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ,ζε θαηεγνξίεο 
Μειεηψλ θαη ζηάδηα,φπσονη θαηεγνξίεο θαη ηα ζηάδηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά.Πεξαηηέξσ ε ζηαδηαθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο αλά ζηάδην 
Μειέηεο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν187ηνπ Ν.4412/2016.Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο 
πληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο,πνπ ζπληάζζνληαη,ειέγρνληαη θαη 
Δγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ187ηνπΝφκνπ.Δηδηθφηεξα 
αλαγξάθνληαη: 

I.Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

II. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ. 

III.Πίλαθαο ακνηβήο κε ηα αηηνχκελα πξνο πιεξσκή πνζά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 
νινθιεξψζεθαλ,ηε κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ 
ακνηβψλ.επεξίπησζε ζχκπξαμεο ζπλππνβάιιεηαη ν ελ ηζρχ πίλαθαο επηκεξηζκνχ ηεο 
ακνηβήο ζηα κέιε ηεο,ελψ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο ηελ ακνηβή εηζπξάηηεη ν 
εθπξφζσπφο ηεο θαη ηελ επηκεξίδεη ζηα κέιε ηεο κε επζχλεηνπ. 

IV.Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θα ηηεο 1εο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο,πνπ 
Ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

V. Σν πιεξσηέν πνζφ. 

VI. Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα 
Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμήηνπ: 

I.Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

II.Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

III.Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην,αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 
πξφζσπν,ήηηοαζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο(ΗΚΑ-ΔΣΑΜ,ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ,θιπ),φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ 
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πξφζσπν.Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

IV.Όηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ 
Σελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

V.Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ(ΣΔΔ,ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ,ΔΜΠ κε ην 
Αλαινγνχλ ραξηφζεκφηνπο θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ,θιπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ). 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε θξάηεζε0,06%ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλπκβάζεσλ(ΔΑΓΖΤ).Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη 
Καη αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη ν πνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή 
Ννκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

(α)Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο,νθεηιέο, 
Σέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηαΣακείαΚνηλσληθήοΑζθάιηζεο,ΤγεηνλνκηθήοΠεξίζαιςεο 
θαηπληάμεσλ,Δπαγγεικαηηθψλ,Γεκφζησλήάιισλθνξέσλ,φπσοηαΗΚΑ-ΔΣΑΜ,ΔΣΑΑ- 
ΣΜΔΓΔ,ΠΔΓΜΔΓΔ,ΣΔΔθιπ. 

(β)Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.Ο θφξνο απηφο ζα 
Καηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν,κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ. 

Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε(ξεηή ή ζησπεξή)ηνπ 
Λνγαξηαζκνχ,ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί έγθαηξα ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά.Αλ επιεξσκή θαζπζηεξήζεη,ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ 
κελφο,εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν187παξ.7ηνπΝ.4412/2016. 

4.2.2 Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο(φπσοέμνδα 
κεηαθηλήζεσλ,εηδηθά θαη γεληθά έμνδαθιπ.)θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο 
πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα.Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη ζχκβαζε 
πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο. 

4.2.3 Ο εξγνδφηεο κπνξείλακεηώζεηηνζπκβαηηθφαληηθείκελν,κεδηάιπζεηεοζχκβαζεο 
γηαηααπνκέλνληαζηάδηακειέηεο,θαηάηνάξζξν192ηνπΝ.4412/02016.Γηαηελάζθεζε 
ηνπδηθαηψκαηνοαπηνχαπεπζχλεηγξαπηήεληνιήπξνοηνλαλάδνρν.ηελπεξίπησζε 
απηή,νηεπηπηψζεηοηεοδηάιπζεοαληηκεησπίδνληαηαπφηηοδηαηάμεηοησλάξζξσλ192ΚΑΗ 
194ηνπΝ.4412/02016.Δπίζεοκπνξείνεξγνδφηεολαδηαιχζεηηεζχκβαζεθαηθαηάηελ 
εθπφλεζεζηαδίνπκειέηεο,επζπλφκελνοζεπιεξσκήαπνδεκίσζεο,ενπνία 
ππνινγίδεηαηθαηάηελπαξ.2ηνπάξζξνπ194ηνπΝ.4412/02016. 

4.2.4 O εξγνδφηεο κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν,εθφζν λα)ην 
Κξίλεη αλαγθαίν θαη β)ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ132ηνπΝ.4412/02016.Ζ 
Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζα γίλεη κε ζχληαμε πγθξηηηθνχ Πίλαθα θαη θαηάξηηζε 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο,θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ186ηνπΝ.4412/02016.Γηα 
Σελ έγθξηζε.Π.θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο,πνπ αθνξνχλ 
πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο,ν αλάδνρνο ππνβάιιε ηαλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηεο 
ζχκβαζεο.Ωο πξνο ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηνπ.Π.θαη ηελ ππνγξαθή 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο,εθαξκφδνληαη νηδηαηάμεηο ΣΩΝΆΡΘΡΩΝ132ΚΑΗ186 ΣΟΤ 
Ν.4412/02016. 
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Μεηά ηελ  έγθξηζεηνπ.Π.,ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ρσξίο αληίξξεζε 
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε θα ηλα εθηειέζεη ηηο επίπιένλ εξγαζίεο πνπ ηνπ  αλαηίζεληαη.ε 
Πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ ε Πξντζηακέλε Αξρή,κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο,κπνξεί λα 
δηαιχζεη,αδεκίσο γηα ηνλ ΚηΔ,ηελ ζχκβαζε,κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.8ηνπ άξζξνπ 
186ηνπΝ.4412/02016. 

Ζ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηα αλσηέξσ κε..,ζπλεπάγεηαηηελ 
Καηαβνιή πξφζζεηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην5%ηεο..(άξζξν72 
ηνπΝ.4412/02016). 

4.3Νόκηζκα ακνηβήο πκβνύινπ 

Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα 
Γηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε 
Σελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Άξζξν5ΔΓΓΤΗΔΙ 

5.1Δγγύεζε ΚαιήοΔθηέιεζεο 

5.1.1Γηα ηελ ππνγξαθήηεο χκβαζεο,ν αλάδνρνοππνβάιεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, 
Πνπ εθδίδεηαη θαηά ην άξζξν72ηνπΝ.4412/02016,ίζε πξνο ην 5%ηεο ακνηβήο ηεο 
Μειέηεο πνπ αλαηίζεηαη. 

5.1.2Δάλ εε γγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη 
πληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔπξσπατθήοΈλσζεο,αιιά ζα 
πλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

5.1.3 Ζ  εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 
πλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο,θαηά ηα άξζξα72θαη187ηνπΝ.4412/02016. 
Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζή ηεο,εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε 
Απφθαζε ηνπΠξντζηακέλνπηεοΓ.Τ. 

5.1.4Πέξαλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,εγγχεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη γηα 
Σηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα72θαη187ηνπΝ.4412/02016.Ζ 
Δπηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα72,187θαη ηηο ινηπέο 
Γηαηάμεηο ηνπΝ.4412/2016. 

5.2Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ 

Οη εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ5.1ηεο παξνχζαο θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφηνπο ρσξίο θακηά 
Γηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε 
Απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 
Τπεξεζηψλη νπ. 

Δθφζνλπξνθχςεηαλάγθε,απνθαζίδεηαηεθαηάπησζεηνπζπλφινπ,ήαλαιφγνππξνοηελ 
απαίηεζεκέξνπο,ησλεγγπήζεσλ.Μεηάηελέθδνζεηεοαπφθαζεονεξγνδφηεο 
εηζπξάηηεηηελεγγχεζεκεέγγξαθεδήισζήηνππξνοηνλεγγπεηή. 

Ζθαηάπησζεηνπζπλφινπησλεγγπήζεσλδελεμαληιείηελεπζχλεηνπαλαδφρνπγηα 
απνδεκίσζεηνπΔξγνδφηεζεπεξίπησζεπνπαπηφοππνζηείδεκίακεγαιχηεξεηνπ 
πνζνχησλεγγπήζεσλ. 
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Άξζξν6ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

.1Αλ ν αλάδνρνο,κε ππαηηηφηεηά ηνπ,δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο πεξαίσζεο 6 
Σσλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο,βαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο θαηά ην άξζξν185ηνπ 
Ν.4412/2016. 

6.2 Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεοΓηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 
Κνηλνπνηνχληαη ζην αλάδνρν.Δηζπξάηηνληαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη 
Ακέζσο κεηά ηελ επηβνιήηνπο,ή  ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο,κέζσ ηεο 
Πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαηα ακέζσο κεηά ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο απφ ηελ 
Πξντζηακέλε αξρή,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνάξζξν185 ηνπΝ.4412/2016. 

Άξζξν7ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.Οη 
Αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ,ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ 
Τπνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεοχκβαζεο,παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν 
Δμαεηίαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ήη ελ θαζ’νηνλδήπνηε ηξφπν  ιχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

Άξζξν8ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ,ΔΤΘΤΝΔ,ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 

8.1Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

8.1.1ΟΑλάδνρνοππνρξεψλεηαηλαεθπιεξψλεηηηοππνρξεψζεηοηνπ,φπσοαπηέο 
πξνζδηνξίδνληαηζηνηεχρνοζηνΣεχρνοΣερληθψλΓεδνκέλσλπνπζπλνδεχεηηελ 
Πξνθήξπμεθαηηηοεπζχλεοπνπαπνξξένπλαπφηεχκβαζε,κεεπηδεμηφηεηα,επηκέιεηα 
θαηεπαγγεικαηηθήθξίζε. 

8.1.2Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κε ηαμχ απηνχ(ηνπ 
εξγνδφηε)θαη ηξίηνπ,ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.Δάλ απφ ηε 
ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ,απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο 
ζρεηηθέο νδεγίεο. 

8.1.3Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε 
Όια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία,πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ,θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ΄απηφλ. 

8.1.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 
χγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο 
Οπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

8.2Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ,απαιιάζζνληαο 
Αληίζηνηρα ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ 
Παληνεηδείο δεκηέο,εμαηηίαοαηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ,εθηφο αλ 
Πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ εξγνδφηε. 

8.3Δθρώξεζε Γηθαησκάησλή Τπνρξεώζεσλ 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ 
Καη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε,εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
Πξνβιέπνληαη ζην άξζξν195ηνπΝ.4412/2016.Ζ ππνθαηάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
Γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεοηεοΠ.Α.κε ηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπΣερληθνχπκβνπιίνπ. 
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8.4Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Καζ’φιε ηε δηάξθεηαη ζρχνο ηεο ζχκβαζεο,αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο,ν 
αλάδνρνο(θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ)αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 
ηξίηνπο(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε,νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

8.5Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 

8.51Όια ηα έγγξαθα(ζρέδηα,κειέηεο,ζηνηρείαθ.ν.θ.)πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφηνλ 
Αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο,ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, 
Θα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηαη ζρχνο ηεο 
χκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη 
ηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

8.5.2Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή,ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κ εέγγξαθε ηεθκεξίσζήηνποθαη κ ενδεγίεο γηα ηελ 
αλάθηεζε/δηαρείξηζή ηνπο. 

8.6ΣεθκεξίσζεζηνηρείσλαπόΗιεθηξνληθόΤπνινγηζηή 

Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία,πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 
Δπεμεξγαζία ζε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή,απφ ηνλ Αλάδνρν(ήη νποπξνζηεζέληεο ηνπ)ή 
Απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα/θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ,ζα 
πλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα,πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 

Σνλ ηχπν ηνπ ΖιεθηξνληθνχΤπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

Σελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία    ηνπ ζπληάθηε 
Καη ηνπ ηδηνθηήηεηνπ,θαη 

 ε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ,ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ,ησλ παξαδνρψλ 
ππνινγηζκνχ,ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ,έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη 
ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ήκε άιια 
πξνγξάκκαηα. 

8.7Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

8.7.1Σαπξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή(ινγηζκηθφ),ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
Ο αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 
Τπνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί. 

8.7.2 Ζ θπξηφηεηαησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν,έρεη φκσο ν 
Δξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα  ρξεζηκνπνηεί,ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο 
Πεξηνξηζκνχογηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο. 

8.8ΦνξνινγηθέοππνρξεώζεηοηνπΑλαδόρνπ 

8.8.1 Ο αλάδνρνο(θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο)ππνρξενχηαη λα 
Δθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά: 

 

 

Σελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία(ΓΟΤ) θαη 
Τπνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,Φ.Π.Α.,θιπ., 

Σελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, 
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 Σελπιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
Τπνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηνπ. 

8.8.2.Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιήθνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ,απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα 
ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα,πνπαπαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο 
Τπεξεζίεο. 

8.9ΑζθαιηζηηθέοππνρξεώζεηοηνπΑλαδόρνπγηαηνΠξνζσπηθόηνπ 

Ο αλάδνρνο(θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο)ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 
Τπνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία 
(ζεΗΚΑ-ΔΣΑΜ,ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔθιπ),γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ,πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ 
Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

8.10Γεκνζηνπνίεζε - ΑλαθνηλώζεηοζηνλΣύπν 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη,ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 
Σνπ εξγνδφηε,άκεζα ή έκκεζα,ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπΣχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε 
χκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε. 

8.11Αιιεινγξαθία ηνπ πκβνύινπ κε ηνλ Δξγνδόηε 

Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπθαη ηνπΔξγνδφηε ζα πξέπεη λα 
Απνζηέιινληαη θαη’αξρήλ κε ειεθηξνληθάκέζα,ηα δεπξσηφηππα απηψλ λα 
Απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κεcourier θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλαζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 

8.12ύληαμε Πξνγξάκκαηνο ΠνηόηεηαοΈξγνπ(ΠΠΜ) 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Μειέηεο(ΠΠΜ), 
χκθσλα κε ην άξζξν188ηνπΝ.4412/2016,εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
Σεο χκβαζεο. 

Άξζξν9ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

9.1Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,ρσξίο επηβάξπλζε,φιεο ηηο 
Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε,εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα 
Σηο παξαδψζεη. 

9.2ΈγθαηξεπιεξσκήηνπΑλαδόρνπ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ 
Αλάδνρν,θαηά ηνποφξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο,φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ 
παξ.4.2. 

Άξζξν10ΓΙΑΦΟΡΔ- ΓΙΑΦΩΝΙΔ-ΑΝΩΣΔΡΗΒΙΑ 

10.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 
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Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο 
Τπνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ 
Σνπο κε πλεχκαζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο.Ζ ιχζε ν πνηαζδήπνηε δηαθσλίαοε πηιχεηαη 
Καηά ηα ινηπά,θαηά ην άξζξν198ηνπΝ.4412/2016θαη ην άξζξν12 ηεο παξνχζαο 
πγγξαθήοΤπνρξεψζεσλ. 

10.2 Λάζε/ αζπκθσλίεοζηαπκβαηηθάΣεύρεήζηελΠξνζθνξάηνπΑλαδόρνπ 

10.2.1Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη.ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 
Αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην 
Ηζρπξφηεξν θάζε θνξά,φπσο νξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε. 

10.2.3Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλΣεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ 
Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ 
Γηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη 
Μνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςεηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε 
Σεο πξνζθνξάο ηνπο. 

10.3Αλσηέξα βία 

10.3.1Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά"αλψηεξεο 
βίαο",ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ,εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά 
παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο.Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν,ή ηε 
ζχκβαζε. 

10.3.2 Ζ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, 
Γελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.Γελ 
Αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ,πνπ θαηέζηεζαλ 
Απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. 

10.4 Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο 

Γηαθσλίεο,δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 
Γηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο 
Σσλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε,εθηφο αλ ηνχην ξεηψο 
Πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηελ ζχκβαζε.Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα,ν 
Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ 
Αλάδνρν έθπησην,θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

Άξζξν11ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ–ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

11.1 Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ,θεξχζζεηαη 
Έθπησηνο κε απφθαζε   ηεο Π.Α.,φπσοιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην άξζξν191ηνπ 
Ν.4412/2016.Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ.2ηνπ άξζξνπ απηνχ,ε 
Γηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Δξγνδφηε εεγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.Πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ γηα 
Τπέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νθείινληαη αζξνηζηηθά θαη επηπιένλ επηβάιιεηαη 
Πνηληθή ξήηξα γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 
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11.2 Γηάιπζεηεοζύκβαζεο 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε ηεοχκβαζε,ζχκθσλα 
Με ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα133 θαη 192ηνπΝ.4412/2016. 

11.3 Λύζεηεούκβαζεογηανηθνλνκηθνύοιόγνπο 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσογη'απηφλ ηελ χκβαζε αλ ν 
Αλάδνρνο ηεζεί ππφεθθαζάξηζε,ή ππφαλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.Πηψρεπζε ηνπ αλαδφρνπ, 
πλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο,ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή 
Κνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο ζχκθσλα 
Με ην άξζξν195ηνπΝ.4412/2016. 

11.4 Λήμε ηε ούκβαζεο–Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Ζ ιήμε ηεο χκβαζεο,εθ’φζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξφσξεο ιχζεο (έθπησζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο),πηζηνπνηείηαη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο 
Μεαπφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο κεηά ηελ έγθξηζε θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο 
ΓηεπζχλνπζαοΤπεξεζίαο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο,ζχκθσλα κε ην 
άξζξν189 ηνπΝ.4412/2016. 

Άξζξν12ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗΚΑΙΓΙΚΑΣΙΚΗΔΠΙΛΤΗΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά  ηα   
Αλαθεξφκελα ζην άξζξν198ηνπΝ.4412/2016.Ζ δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ 
Αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο,εθηφοθαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο θείκελεο 
Γηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

Άξζξν13ΙΥΤΟΤΑΝΟΜΟΘΔΙΑΚΑΙΓΛΩΑΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

13.1 Ννκνζεζία 

Ζχκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη 
ηελ Πξνθήξπμε θαη ην ΣεχρνοΣερληθψλ Γεδνκέλσλ. 

1 

1 

1 

3.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο 

3.2.1Ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3.2.2Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο)κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 
Δξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία 
Ήκεηάθξαζε απφ ή/θα ηπξνο ηαε ιιεληθά,απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρνθαη 
κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

13.2.2ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ,ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ 
Δγγξάθσλ ζ εαιινδαπή γιψζζα. 

 Οξρνκελφο 12/04/2021 
Ο πληάμαο, 
 
 
 
 

                                 Γεψξγηνο  ηάκνπ 
                             Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ  
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