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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΚΜ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχ.Δ/νση        : Τέρμα Ομονοίας
Ταχ. Κώδικας   : 621 10 Σέρρες
Πληροφορίες    : Δημ Μέλλιου
Τηλέφωνο        : 2321355105
Fax                   : 2321355198
e-mail  : melliou@serres.pkm.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
24.800,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ).

Παροχή Γενικών Υπηρεσιών: Συντήρηση των χώρων πρασίνου,Διοικητηρίου και των κτιρίων διοίκησης
της ΠΕ Σερρών
Συνοπτικός Διαγωνισμός: ΣΕ ΕΥΡΩ 24.800,00
Κριτήριο αξιολόγησης: Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ημέρα
εβδομάδας Ώρα

28 /03./2018 Τετάρτη 9:00 π.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις  28/ 03 /2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 20.000,00 €
Φ.Π.Α. (24%):   4.800,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α.: 24.800,00 €

Σέρρες, 28 Nοεμβρίου 2017

Αριθμ. Απόφ.:2432/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
(NUTS:EL526)

Υποδ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Σερρών

Τέρμα Ομονοίας, 2
ος

όροφος, 621 10  Σέρρες

στα γραφεία της Υποδ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Σερρών Τέρμα Ομονοίας, 2
ος

όροφος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην

ιστοσελίδα της Π.Ε.
Σερρών1/3/2018
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης–

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-

2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ..80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-
2016).

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005
(ΦΕΚ 279/τ.Α/10-11-2005).

7. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».

9. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

10. Την αριθμ.οικ.30110/385/27-1-2017 απόφαση περί Μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και τους
Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/τ.Β/10-2-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ.
243018/3917/16-6-2017 απόφαση (ΦΕΚ 2187/τ.Β/27-6-2017).

12. Το με αρ.πρωτ. οικ.216379/31-5-2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ001601862) της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, με θέμα:Απόφαση ανάληψης πίστωσης έργων Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων-ΚΑΠ, ΠΔΕ &ΙΔΠ 2017

13. Το με αρ.πρωτ. 224567/11-6-2014 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.
Σερρών, κατά το οποίο δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εν λόγω παροχή.

14. Την αριθμ.2432/28-11-2017 (ΑΔΑ:695Ν7ΛΛ-ΞΗΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού Παροχής γενικών Υπηρεσιών με θέμα:
Συντήρηση-Επισκευή των χώρων πρασίνου, Διοικητηρίου και των κτιρίων διοίκησης Π.Ε. Σερρών,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και των όρων της
διακήρυξης.

15. Την αριθμ 257319/2618/26-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης (ΑΔΑ:ΩΡΟΗ7ΛΛ-6ΟΕ, ΑΔΑΜ:
17REQ001648009), που καταχωρήθηκε με α/α 2190 στο Βιβλίο Εγκρίσεων της υπηρεσίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την ελεύθερη
συμπλήρωση του τιμολογίου της μελέτης, για την ανάθεση Παροχής Γενικής Υπηρεσίας
«Συντήρηση- Επισκευή των χώρων πρασίνου Διοικητηρίου και κτιρίων διοίκησης Π.Κ.Μ της
Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)».
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
   4.800,00 € Φ.Π.Α. 24%
24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, Τέρμα
Ομονοίας 2ος όροφος στις 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να αποστείλουν προσφορά με
οποιοδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 2 :30 μ.μ., μέχρι και την
προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 27/03/2018. Προσφορές που θα
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της έως και 24 μήνες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες
προσμετρούμενες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς
μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016).

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης
νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Τέρμα Ομονοίας, 2ος όροφος, τηλ. 2321355105, e-mail:melliou@serres.pkm.gov.gr
και από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών: www.pkm.gov.gr .
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΡΩΝ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει αανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, παροχήw
γενικών υπηρεσιών : «Συντήρηση – Επισκευή των χώρων πρασίνου Διοικητηρίου και κτιρίων διοίκησης
Π.Κ.Μ. στην Π.Ε. Σερρών». προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Η συμμετοχή στον διακηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη
και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις
ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί
που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε
κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής, ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν
θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και
απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

A.2
ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις
έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα αρχή

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ που
εδρεύει στις Σέρρες, Κων.Καραμανλή 36, Τ.Κ. 62110.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

Υπεύθυνη για την διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Υποδιεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία στεγάζεται στις ΣέρρεςΤέρμα Ομονοίας τηλ.  2321355105, Fax:
2321355142 ή 2321085990

Αρμόδιοι για την Παροχή πληροφοριών
Πληροφορίες κ α ι Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το διαγωνισμό
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Σερρών, αρμόδια υπάλληλος: Δήμητρα Μέλλιου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α΄β., στο τηλέφωνο
2321355105, Fax:, e-mail: melliou@serres.pkm.gov.gr.

Διακήρυξη

Η παρούσα διακήρυξη 2432/2017
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Παροχή Υπηρεσίας

Η παροχή γενικής υπηρεσίας που καλείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Επιτροπή Διαγωνισμού

Η αρμόδια για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών που
έχουν υποβληθεί, επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Η
ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Επιτροπή Ενστάσεων

Η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών, η οποία
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης. Η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Οικονομική Επιτροπή
Το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών και
το οποίο λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που
είναι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας και παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της Σύμβασης.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση
του έργου στον Ανάδοχο.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης
παροχής υπηρεσίας.

Συμβατικό Τίμημα

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο
της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
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Α.3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης–
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-
2016).

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ
279/τ.Α/10-11-2005).

7. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-5-2017).

Α.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
β. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και β., (παράγραφος 1 του άρθρου 127
του Ν.4412/2016) απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του
παραβόλου είναι ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

A.3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, και
οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, είναι αόριστες ή
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή και αιρέσεις,
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χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Α.4
ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Α.4.1   ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την  έδρα της Π.Ε. Σερρών - Υποδιεύθυνση Τεχνικών
Έργων και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως με αντίτιμο 5 ευρώ, είτε με courier (με
χρέωση του παραλήπτη), είτε από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Π.Ε. Σερρών δεν έχει καμία απολύτως
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Π.Ε. Σερρών και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας
του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.4.2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους, συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ως
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από τη
λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης
διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28 του
Ν.4412/2016, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
      Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν
είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από τον Αρμόδιο για την Παροχή Πληροφοριών, νέο πλήρες αντίγραφο.

Α.5
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η
οποία στεγάζεται επί της οδού τέρμα Ομονοίας, στον 2ο όροφο, στις Σέρρες, Τ.Κ. 621 10 τηλ. στις
28/3/2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.

Α.6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A.6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής
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μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Προσφορά ενώσεων παρόχων γενικών υπηρεσιών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις παρόχων γενικών υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Η αναθέτουσα αρχή δεν απαιτεί από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση
συμμετοχής.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της
σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή
της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με
την ίδια τιμή και όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις  μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου.

Α.6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1. οικονομικοί φορείς σε βάρος των οποίων υπάρχει  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της
15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει παρέκκλιση:
 από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής  προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Α.7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως σφραγισμένο
φάκελο, φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά  συμμετοχής» που θα περιέχει:

συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα V που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία
όλων των ενοτήτων των Μερών II, III, IV και VI.

Διευκρίνιση για το ΤΕΥΔ:

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α, τα
οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός τεχνικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση υπογραφής του
ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI-Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε
υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω ΤΕΥΔ,
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Α.8
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει
σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν
ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται.

Α.9
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές με την παρούσα του προκηρυσσόμενου
Έργου.

Α.10
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξωτερικά στον κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την παροχή υπηρεσίας
- Ο τίτλος της σύμβασης
- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι υποφάκελοι των προσφορών με
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου A.7, τοποθετημένα σε
σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο
υποφάκελος των δικαιολογητικών θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που
φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση να μονογράψει και να
σφραγίσει αυτή.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά
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που καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου
του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή εφόσον αυτοί δεν
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική.

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών
της.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Διακήρυξης του
διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.

Α.11
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.11.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η Οικονομική Προσφορά, που συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο
Προσφοράς.

Στην οικονομική προσφορά ο συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει την προσφερόμενη τιμή,
εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω :

(α) η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ.
(β) προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο

νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
(γ) εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη
(δ) προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
(ε) η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
(στ) αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
        παροχου πέραν του αντιτίμου των εργασιών που παρέχει βάσει των τιμών της

προσφοράς του.

Α.12
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, είτε
με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η οποία στεγάζεται Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. 62110 στις Σέρρες, 2ος
όροφος, τηλ. 2321355105 Fax: 2321355142. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή
θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία Διενέργειας έως και την προηγούμενη ημέρα του
διαγωνισμού.

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα
στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της.
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Α.13
Α.13.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση από την αρμόδια
Επιτροπή στα Γραφεία της ΥΔ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, κατά σειρά επίδοσης των
προσφορών. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών.
Ελέγχονται, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται
σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται
στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από
πρόσκληση.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού τα ελέγξει γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα και την τεχνική
αρτιότητα αυτών, και στη συνέχεια αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες προσφορές ανακοινώνει τα
ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν.

 Μετά το πέρας του 1ου σταδίου του διαγωνισμού αποσφραγίζονται οι Φάκελοι της
Οικονομικής Προσφοράς την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση. Ελέγχονται,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των
Φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς κατά φύλλο.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία.
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό
στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης.
β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την
προσφερόμενη τιμή.
Εναλλακτικά , κατά την κρίση της επιτροπής και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117

του Ν.4412/2016, μπορεί να γίνει η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των οικονομικών προσφορών σε μία δημόσια συνεδρίαση.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν απ’αυτούς. Το δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015).

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Π.Ε. Σερρών σε τρία (3) όμοια αντίτυπα.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά
τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς.
  Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.

Α.13.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης
κάθε προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε προσφοράς.

Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν
προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης. Ειδικότερα :
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α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή  σύμφωνα με την παράγραφο
3.4. της παρούσας.

Η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των
Προσφορών, προχωρά στην αξιολόγηση και στη συνέχεια στην οριστική κατάταξη των Προσφορών.
Αφού η Επιτροπή αξιολογήσει τις Οικονομικές Προσφορές, εισηγείται στο αρμόδιο όργανο – Οικονομική
Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου υποψηφίου.

Η τελική επιλογή του παρόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα (συμφερότερη) από
οικονομική άποψη προσφορά. Που θα προκύψει από την ελεύθερη συμπλήρωση του τιμολογίου.

Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Α.14
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους
προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή
η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε
(5) εργασίμων ημερών.

Από τις διευκρινήσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

Διευκρινήσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε γραπτώς.
Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις προσφορές τους ή να





15

καταθέσουν αντιπροσφορά μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

A.15
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Α.6.2 θα απορρίπτονται
ως μη αποδεκτές.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης (όπου
αναφέρονται), θα απορρίπτεται.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της Διακήρυξης, θα απορρίπτεται.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Προμήθειας, θα
απορρίπτεται.

A.16
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

       Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής (Ν.2672/1998 - Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
2. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016).
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016) .
5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα.
6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου)

 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά για ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα αντίστοιχα, με την
επισήμανση ότι, στην περίπτωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, υπόχρεοι στην
προσκόμισή του είναι οι διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., και για τις Α.Ε. ο Δ/νων
Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

         2.   Όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση του νομικού
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προσώπου και τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.

Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πάροχο που συμμετέχει στην Ενωση.

Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης:

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Ένορκη
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη.

3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Α.17
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.17.1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς που θα
πρπκύψει από την ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Κεφάλαιο Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της Π.Κ.Μ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.

Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το
άρθρο 105 του ν.4412/2016.

Α.17.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το
δικαίωμα:
 να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.
 να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των

όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
 να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2014/24.

Α.18
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, υπόδειγμα της οποίας
παρέχεται στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
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Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου,
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση
την Κατακύρωση, την Διακήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει
αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης προμήθειας,
ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των προαναφερομένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση του
Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού Τιμήματος, όλων ή μέρους
τις παροχής υπηρεσίας για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20)
ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις
προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Α.19
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Α.19.1 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της για είκοσι τέσσερις (24) μήνες..
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών που αφορούν στις επιβαλλόμενες ενέργειες  του

αναδόχου για την εμπρόθεσμη οργάνωση και την διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών
πόρων κατά τους όρους της Μελέτης, με σκοπό:

 την   επαναφορά   της   λειτουργίας   εγκατάστασης    που   διαταράχθηκε   κατόπιν
απρόβλεπτου συμβάντος  (βλάβης ή φθοράς),

η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν
οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Α.19.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Παρόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Ειδ.
Συγγραφής Υποχρεώσεων της σύμβασης,  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής  αξίας του
τμήματος  των  υπηρεσιών που  παρασχέθηκαν απ’ αυτόν  και  για  τις  οποίες  εγκρίθηκαν  αρμοδίως τα
σχετικά Πρωτόκολλα Τμηματικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.).  Με την έγκριση και του
τελευταίου Πρωτοκόλλου  Τμηματικής Παραλαβής  Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) της σύμβασης  προς
αποπληρωμή  του Παρόχου για το σύνολο  του προβλεπομένου κατά τη σύμβαση  ανταλλάγματος
παροχής  των υπηρεσιών, εκδίδεται  από  την επιτροπή  παραλαβής βεβαίωση ολοκλήρωσης  των
παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία κατατίθεται   στη Διευθύνουσα Υπηρεσία,  προκειμένου να
διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη  Αρχή για  να λάβει γνώση.
Η πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με την προσκόμιση  των νόμιμων  παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου  200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε  ζητηθεί  από  τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ενδεικτικά, τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής:
α)  Πρωτόκολλο  Τμηματικής Παραλαβής  Υπηρεσιών   (Π.Τ.Π.Υ.) του  τμήματος  που  αφορά   η
πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
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β) Τιμολόγιο του Παρόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του Παρόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
δ)Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας.
ε) Κάθε άλλο μη ρητά κατονομαζόμενο δικαιολογητικό  που απαιτείται από  ισχύουσες  σχετικές
νόμιμες διατάξεις,  το οποίο  τυχόν ήθελε  ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των Υπηρεσιών θα γίνεται σε EURO.

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Α.19.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται , μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 Το βασικό  αντικείμενο  της σύμβασης   αφορά  υποχρεώσεις του αναδόχου που τούτος οφείλει  να
εκτελεί σε τακτική χρονολογική  βάση είτε με περιοδική  κατά περίπτωση διαδοχή,  ενώ τα λοιπά  θα
εκτελούνται  κατά περίπτωση, ανάλογα  προς την συγκυρία  των συμβάντων,   κατά  συνέπεια δεν
προβλέπεται για την συνολική προθεσμία διάρκειας της σύμβασης  η εφαρμογή ποινικής ρήτρας.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών και της προμήθειας των υλικών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς  ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών και της προμήθειας των υλικών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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Α.19.4 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Α.19.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης, για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που έχει σχέση με αναβολή,
ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού που προκύπτει από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη
σύναψη της σύμβασης.

Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία
στην οποία θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι
τα Δικαστήρια των Σερρών.

Α.20
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Α.21
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί
με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό της οποίας το ποσό
ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), με ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 157 του N.
4281/2014 και του άρθρου 72 του Ν.4412/16, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού
της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις της προηγούμενης παραγράφου  περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων (α) έως (ζ) της ανωτέρω
παραγράφου (Α.21) και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την παροχή υπηρεσίας.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι
μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική εκτέλεση της
σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

Α.22
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜ ΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωµα  συµµετοχής και  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συµµετοχής όπως  ορίζονται  στην
παρούσα, κρίνονται κατά  την υποβολή της  προσφοράς, κατά  την υποβολή των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης και  κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για  το
σκοπό αυτό,  τα δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που υποβάλλονται  από τους  προσφέροντες, εκτός  εάν
ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις της παρούσας, τόσο  κατά  το  πρώτο στάδιο (κατάθεση
προσφορών)  όσο και κατά το στάδιο της κατακύρωσης, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία όσο το   δυνατόν
πλησιέστερη του χρόνου υποβολής  τους, και πάντως µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της
διακήρυξης (στην περίπτωση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς) ή της έγγραφης
ειδοποίησης (στην περίπτωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης).

Αν επέλθουν  µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά τη δήλωση και µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες
οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο µέχρι την ηµέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Α.23
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει,
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση,
μόνο στην περίπτωση που  εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια  επιλογής
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή
το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

Α.24
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει
γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και γενικότερα να παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε  αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της
παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης  του Έργου και  αφορούν σε
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα, ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Α.25
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.

Α.26
ΛΥΣΗ–ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύει, τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
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επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το
ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την

αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από
τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε
ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του
τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί
για τον προοριζόμενο σκοπό.

Α.27
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στις Σέρρες.

Α.28
ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και του αναδόχου βάσει
κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. Η
σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μήνες με δυνατότητα παράτασής της ή τροποποίησής της εφόσον
συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, όταν προκύπτουν αντικειμενικά αιτιολογημένες
περιπτώσεις, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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Σέρρες 17-11-2017

Η Συντάξασα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δομών
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Μέλλιου Αναστασιάδης Παναγιώτης
Αρχιτέκτων  Μηχανικός με Α’ β Πολ. Μηχ/κός  με Α΄β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 2432/2017 απόφαση

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ    ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΡΙΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ

ΜΙΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ    ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00€ (μαζί με τον αναλογούντα
Φ.Π.Α.24%) προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση εργασιών) για τη συντήρηση χώρων
πρασίνου (Αύλειοι χώροι- εργασίες πρασίνου κλπ). Οι χώροι που προβλέπεται να συντηρηθούν
είναι ο αύλειος χώρος του Διοικητηρίου, της Λέσχης της Αστυνομίας, του ΚΤΕΟ Σερρών-Δ/νση
Συγκοινωνιών, οι χώροι γύρω από τα  κτίρια των πρώην ΔΕΣΕ και ΔΕΚΕ, η Υποδ/νση Τεχνικών
έργων, ο χώρος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και ο χώρος εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτου. Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών αφορά για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι
τεσσάρων  (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη συντάσσεται με βάση τις
διατάξεις του ν.4412/2016.

Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων των
θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου των κτιρίων
διοίκησης της ΠΕ Σερρών. Με την ανάθεση ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη
για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο εξωραϊσμός, η αισθητική αναβάθμισή τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των εργαζομένων στους χώρους διοίκησης της ΠΕ Σερρών.

Οι χώροι πρασίνου των κτιρίων διοίκησης είναι οι ακόλουθοι με τα αναγραφόμενα
παραπλεύρως ενδεικτικά εμβαδά:

Οι εκτάσεις  είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα μετις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στηνσυντήρηση των ανωτέρω περιγραφόμενων χώρων καθώς και σε έκτακτες επεμβάσεις,όταν και όποτε του δοθεί εντολή από την Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τοαπαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και εμπειρία για την παροχή τωνζητούμενων υπηρεσιών.Οι απαιτήσεις της συντήρησης πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος ΤεχνικώνΠροδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη και οι οποίες είναι απόλυταδεσμευτικές για τον ανάδοχο.

1 Διοικητήριο Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης1.8 Πράσινο πέριξ του διοικητηρίου 0,7+0,7 Στρέμμα
Σύνολο 1,4 »

2 Λέσχη Αστυνομίας Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης2.1 Προαύλειος χώρος λέσχης Αστυνομίας 0,6 Στρέμμα
Σύνολο 0,6 »

3 ΚΤΕΟ Σερρών- Δ/νση Συγκοινωνιών Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης3.9 Προαύλιος χώρος ΚΤΕΟ 2+3,5 »
Σύνολο 5,5 »

4 Κτίρια των πρώην ΔΕΣΕ και ΔΕΚΕ Ποσότητα  Μονάδα Μέτρησης4.1 Προαύλειος  χώρος 3,2+5,2 »
Σύνολο 8,4 Στρέμμα

5 Υποδιεύθυνση τεχνικών έργων Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης5.1 Αύλειος χώρος Υποδ/νσης Τεχνικών έργων 4,00 Στρέμμα
6 Κτηνιατρική Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης6.1 Αύλειος χώρος περιμετρικά της Κτηνιατρικής 7 Στρέμμα
7 Χώρος εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης7.1 Χώρος εκπαίδευσης 2 Στρέμμα

Γενικό Σύνολο 28,90 Στρέμματα
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Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας – παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί απόπόρους των ΚΑΠ 2017. Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνεται από την Υποδ/νση Τεχνικώνέργων. Η παρεχομένη από τον Ανάδοχο υπηρεσία θα παραλαμβάνεται τμηματικάγια τις ενδιάμεσες πληρωμές από τον Επιβλέποντα και από την αρμόδια ΕπιτροπήΠαραλαβής Αφανών εργασιών .
Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥΣκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων τωνθεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου τωνκτιρίων διοίκησης της ΠΕ Σερρών. Με την ανάθεση ο Ανάδοχος θα αναλάβει τηναποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην ΤεχνικήΠεριγραφή

Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παροχή της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των χώρων πρασίνου στα κτίρια διοίκησης
της ΠΕ Σερρών, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αισθητικού αποτελέσματος, έτσι ώστε οι
χώροι αυτοί, να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν.

Για την επίτευξη των ανωτέρω καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης υπηρεσίας
αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει
έγκαιρα, αποτελεσματικά και με δικές του δαπάνες στην λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων
μέτρων για την διατήρηση της αισθητικής και της ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου των
κτιρίων διοίκησης της ΠΕ Σερρών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και
εμπειρία για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και να επεμβαίνει σε έκτακτες
επεμβάσεις όταν και όποτε του ζητηθεί από την Υπηρεσία. Η Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
της εν λόγω υπηρεσίας, μπορεί να προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών,
να διατάξει την αποκατάσταση των ζημιών με δαπάνη του αναδόχου ή και να αρνηθεί να
παραλάβει την παρεχόμενη από τον ανάδοχο υπηρεσία.

Ειδικότερα για τη συντήρηση του πρασίνου προβλέπεται:
 Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή –
κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Η
κοπή των ζιζανίων και το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται με κατάλληλες χλοοκοπτικές
μηχανές (με καλά ακονισμένα μαχαίρια).

Η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά με την οποία θα γίνεται η εργασία θα
καθορίζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία (προγραμματισμός εργασίας).

Η εργασία θα πρέπει να γίνεται τις κατάλληλες μέρες και ώρες, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παραμικρή όχληση των υπαλλήλων, και
των επισκεπτών στις διάφορες υπηρεσίες.

Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος είναι
συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται άμεσα την ίδια μέρα που εκτελείται η
εργασία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους,
διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου, με δικό του κόστος και η εναπόθεση αυτών θα γίνεται
σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Επίσης, για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό από την
εργασία υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος θα οφείλει να τις αποκαταστήσει χωρίς
οικονομικές απαιτήσεις.

Η συχνότητα κουρέματος είναι σημαντική για την διατήρηση ενός υγιούς, ομοιόμορφου και
πυκνού χλοοτάπητα. Κριτήρια για τον προσδιορισμό της συχνότητας κοπής είναι: ι) το
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επιθυμητό ύψος στο οποίο επιζητείται να διατηρηθεί ο χλοοτάπητας, ο οποίος σε καμιά
χρονική στιγμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 εκατοστά, ιι) η εποχή του έτους (αυξάνεται ή
μειώνεται ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα, ο οποίος διαφέρει από εποχή σε
εποχή και εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, το πρόγραμμα συντήρησης (θρέψη,
ποτίσματα), τις ποικιλίες και τη γενική «υγεία» της χλόης), ιιι) το είδος και η ποικιλία του
χλοοτάπητα. Επιπροσθέτως σε ότι έχει σχέση με το κούρεμα του χλοοτάπητα, λαμβάνονται
υπόψη: α) ότι κατά το κούρεμα δεν θα πρέπει να αφαιρείται φυλλική επιφάνεια μεγαλύτερη
του 40% του συνόλου, β) η θρεπτική κατάσταση και η διαθέσιμη υγρασία.

Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία με χρήση
κατάλληλου αυτοκινούμενου μηχανήματος. Πριν το κούρεμα θα ελέγχονται οι κλιματολογικές
συνθήκες. Δεν θα διενεργείται κούρεμα όταν επικρατεί καύσωνας ή φυσά ισχυρός βόρειος
άνεμος ή υπάρχει παγετός ή χιόνι και όταν ο χλοοτάπητας είναι υγρός. Πριν το κούρεμα ο
χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι καθαρός από φύλλα, ξύλα, πέτρες κλπ. Κατά τη διάρκεια του
κουρέματος γίνεται επιλογή της κατευθύνσεως ώστε να είναι κάθετος προς την προηγούμενη.
Κατά τη διάρκεια του κουρέματος η μηχανή πρέπει να κινείται προς τα εμπρός σε ευθύγραμμη
κατεύθυνση και όχι δεξιά και αριστερά. Τα υπολείμματα χλόης συγκεντρώνονται και
απομακρύνονται με ευθύνη του αναδόχου και η διάθεσή τους θα γίνεται σε εγκεκριμένο από
τις αρμόδιες αρχές χώρο. Με το κούρεμα το χλοοτάπητα θα απομακρύνονται τυχόν πεσμένα
φύλλα

 Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση,
σε χώρους πρασίνου όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση.

Η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά με την οποία θα γίνεται η εργασία θα
καθορίζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία (προγραμματισμός εργασίας).

Η εργασία θα πρέπει να γίνεται τις κατάλληλες μέρες και ώρες, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παραμικρή όχληση των κατοίκων της
περιοχής, των υπαλλήλων αλλά και των επισκεπτών στις υπηρεσίες κλπ.

Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος είναι
συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται άμεσα την ίδια μέρα που εκτελείται η
εργασία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους,
διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου, με δικό του κόστος και η εναπόθεση αυτών θα γίνεται
σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Επίσης, για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό από την
εργασία υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος θα οφείλει να τις αποκαταστήσει χωρίς
οικονομικές απαιτήσεις.

 Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων, ανάλογα για το σκοπό που έχουν φυτευτεί π.χ.
μπορντούρες, ανθοφόρα, φράχτες κλπ. Η διαμόρφωση, ο σχηματισμός και το κλάδεμα θα
γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και τις εντολές
της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα για τις μπορντούρες θα πρέπει να έχουν πάντα σχηματισμένη την
κόμη τους σε ύψος έως 1,10 εκ. Η εργασία θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι
κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονο ανάλογα με την περίπτωση.

Η συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος είναι συμβατική
υποχρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται άμεσα την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή
στους χώρους πρασίνου, με δικό του κόστος, σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες
Αρχές.

Η αντικατάσταση φυτών που έχουν πάθει βλάβη ή έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του
Αναδόχου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, με φυτά ίδιων προδιαγραφών. Η προμήθεια και
εγκατάσταση του νέου φυτικού υλικού βαραίνει τον Ανάδοχο . Σε περίπτωση μη επαναφοράς
θα γίνεται η ανάλογη περικοπή. Καμία αντικατάσταση φυτών δεν επιτρέπεται χωρίς την
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
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Αν στη διάρκεια της σύμβασης παρουσιάζονται καταστροφές φυτικού υλικού που
οφείλονται σε αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, καταμετρούνται τα φυτά και ο
Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία πίνακα καταμέτρησης αυτών. Στην περίπτωση αυτή
(εξωγενείς παράγοντες, βανδαλισμοί, ασθένειες μη αναστρέψιμες κ.λ.π.) το κόστος
προμήθειάς τους θα βαρύνει την Υπηρεσία και η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο κατόπιν
συνεννόησης με την Υπηρεσία.

 Λίπανση χλοοτάπητα του κτιρίου του Διοικητηρίου, της Λέσχης της Αστυνομία και της
πίστας εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Ο χλοοτάπητας χρειάζεται  προσθήκη θρεπτικών
στοιχείων (κυρίως αζώτου), επειδή με το κούρεμα απομακρύνεται αρκετή οργανική ουσία και
το ριζικό σύστημά του εκμεταλλεύεται μικρό όγκο εδάφους.

Η εφαρμογή των λιπασμάτων θα γίνεται σε στεγνό κουρεμένο χλοοτάπητα και θα
ακολουθεί άφθονο πότισμα. Η ποσότητα του λιπάσματος καθορίζεται ανάλογα με: α) την
περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά, β) τις λιπαντικές απαιτήσεις του
χλοοτάπητα, οι οποίες εξαρτώνται από το είδος και την ποικιλία των φυτών που τον
αποτελούν, γ) τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα, ξηρασίας ή
παγετού θα πρέπει να δίνεται προσοχή στη λίπανση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή
ισορροπία των βασικών στοιχείων), δ) τη μηχανική σύνθεση του εδάφους, ε) το πρόγραμμα
συντήρησης που ακολουθείται και στ) το ρυθμό αναπτύξεως του χλοοτάπητα. Ο χρόνος
λιπάνσεως καθορίζεται από το είδος του χλοοτάπητα, την ευαισθησία σε ασθένειες, το
πρόγραμμα συντήρησης, το αρδευτικό πρόγραμμα. Η λίπανση περιλαμβάνει την ομοιόμορφη
διασπορά σύνθετου λιπάσματος στην επιφάνεια του χλοοτάπητα (χειρονακτικά ή μηχανικά).

Οι λιπάνσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Κατά την εφαρμογή των
λιπασμάτων δεν πρέπει να προξενούνται εγκαύματα στα φυτά. Η προμήθεια των λιπασμάτων
βαρύνει τον Ανάδοχο. Η εργασία αφορά στη λίπανση α) γηπέδων έκτασης έως 6 στρέμματα.

 Άρδευση χλοοτάπητα με αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης. Αφορά στην άρδευση
του χλοοτάπητα, ο οποίος κατά τους θερινούς μήνες έχει αυξημένες ανάγκες σε νερό, με τη
χρήση των εγκατεστημένων αυτοματοποιημένων συστημάτων άρδευσης.

Η διάρκεια και η συχνότητα άρδευσης του χλοοτάπητα θα έχει σχέση με την ποσότητα
νερού που είναι απαραίτητη για την άρδευση της επιφάνειας αυτού. Η αναγκαία ποσότητα
νερού θα καθορίζεται ανάλογα με: ι) τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία
εδάφους και αέρα, άνεμος, ηλιοφάνεια κλπ.), ιι) την εποχή (ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά
τη διάρκεια του θέρους και περιόδων ξηρασίας, οι οποίες δεν συνδέονται πάντοτε με την
περίοδο του καλοκαιριού), ιιι) το είδος και τα χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα, ιν) τα
χαρακτηριστικά του έδαφος (σύσταση-υφή, δομή, υγρασία) και ιν) τους καλλιεργητικούς
παράγοντες (κούρεμα, αζωτούχος λίπανση).
     Οι ώρες της ημέρας κατά τις οποίες γίνεται το πότισμα είναι οι βραδινές (μετά τη δύση του
ηλίου) ή νωρίς το πρωί,. Η ποσότητα του νερού θα καθορίζεται τόσο από τα χαρακτηριστικά
του εδάφους όσο και από τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Δεν θα διενεργείται άρδευση
όταν υπάρχει παγετός ή καύσωνας ή όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Για τον προγραμματισμό
των αρδεύσεων θα γίνεται συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Η κάθε επέμβαση θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και θα
χρησιμοποιούνται κατάλληλα για κάθε επέμβαση μηχανήματα και εργαλεία.
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Β.3   ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού χειριστή – κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους
πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 1 Στρέμμα 22,00

2
Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με ελκυστήρα που φέρει
χλοοκοπτική εξάρτηση 2 Στρέμμα 6.00

3 Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων 3 Ημερομίσθιο 14,00

4 Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδου 4 Στρέμμα 2,00

5
Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με αυτοματοποιημένο σύστημα
άρδευσης 5 Στρέμμα 2,00

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ  Ο  Ϋ  Π  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ

Α/Α

Α
ρι

θμ
.

Τι
μο

λο
γί

ου

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μ
ον

άδ
α

μέ
τρ

ησ
ης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος Δαπάνη

1 1 Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού χειριστή –
κούρεμα χλοοτάπητα στους
χώρους πρασίνου της Τεχνικής
Έκθεσης

Στρέμμα 20χ22,00 32 14.800,00
2 2 Βοτάνισμα (κούρεμα

χόρτων/χλοοτάπητα) με
ελκυστήρα που φέρει
χλοοκοπτική εξάρτηση

Στρέμμα 25χ6,00 20 3.000,003 3 Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων Ημερομίσθιο 14,00 70 980,004 4 Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδου Στρέμμα 2.00 160 320,005 5 Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με
αυτοματοποιημένο σύστημα
άρδευσης

Στρέμμα 30χ2,00 15 900.00
Σύνολο 20.000,00ΦΠΑ 24% 4.800,00

Γενικό σύνολο 24.800,00
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1. Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στους αύλειους
χώρους των κτιρίων διοίκησης της ΠΕ Σερρών. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:
1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
1.1.2. Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός
των ειδικών περιπτώσεων, όπου με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται
από την Περιφέρεια.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
στο έργου επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.
1.1.5. Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.6. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. πυραύλων, εργαλείων) που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα,
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου
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του έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από την περιοχή
του έργου.
1.1.7. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,
(ζ) σε βλάβη του εξοπλισμού άρδευσης των χώρων πρασίνου.
1.1.8. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών.
1.1.9. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που
θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.10. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και
οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους
ορίζεται.
1.1.11. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.12. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων άρδευσης
και λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω. που επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες. Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται και για την
άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκαλείται στα δίκτυα και στον εξοπλισμό των χώρων
αυτών.
1.1.13. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.14. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή της υπηρεσίας, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.

2. Τιμές εφαρμογής

Α.Τ. 1: Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή –
κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης

Βοτάνισμα χώρου φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού
χειριστή/κοπή χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε
χώρους που δεν έχουν φυτευτεί και το κούρεμα χλοοτάπητα (όπου είναι εγκατεστημένος) με χρήση
κατάλληλων χλοοκοπτικών μηχανών, η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων
βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν
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υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και η απόρριψή
τους σε χώρους που επιτρέπεται,

Τιμή  ανά στρέμμα
Τιμή μονάδας: τριάντα δύο ευρώ (32,00€)

Α.Τ. 2: Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με ελκυστήρα που φέρει χλοοκοπτική
εξάρτηση

Βοτάνισμα χώρου φυτών με χρήση ελκυστήρα που φέρει χλοοκοπτική εξάρτηση (αυτοκινούμενο
όχημα) χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε χώρους που
δεν έχουν φυτευτεί και το κούρεμα χλοοτάπητα (όπου είναι εγκατεστημένος), την απομάκρυνση,
συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους
χώρους πρασίνου και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή  ανά στρέμμα
Τιμή μονάδας: είκοσι ευρώ (20,00€)

Α.Τ. 3: Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων
Ανανέωση ή διαμόρφωση κόμης θάμνων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία

θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονο ανάλογα με την
περίπτωση. Περιλαμβάνει τη δαπάνη του προσωπικού, εργαλείων και τη συλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση των προϊόντων της εργασίας από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να
να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου
και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή  ανά ημερομίσθιο
Τιμή μονάδας: εβδομήντα ευρώ (70,00€)

Α.Τ. 4: Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδου
Η λίπανση περιλαμβάνει την ομοιόμορφη διασπορά σύνθετου λιπάσματος στην επιφάνεια του

χλοοτάπητα (χειρονακτικά ή μηχανικά) και την προμήθεια του λιπάσματος, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά γήπεδο
Τιμή μονάδας: εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€)

Α.Τ. 5: Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης
Άρδευση του χλοοτάπητα του γηπέδου με χρήση του υπάρχοντος αυτοματοποιημένου

συστήματος άρδευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει το άνοιγμα,
κλείσιμο των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και την επίβλεψη καλής λειτουργίας του
συστήματος άρδευσης.

Τιμή ανά γήπεδο
Τιμή μονάδας: δεκαπέντε ευρώ (15,00€)

Σέρρες 14/11/ 2017
H Συντάξασα

Δήμητρα Μέλλιου
Αρχ/των Μηχ/κός

Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 14 /11/ 2017

Ο προϊστάμενος τμήματος
 Δομών Περιβάλλοντος

Φωτεινή Τελπιζούδη
Πολιτικός Μηχ/κος με Α'β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με τη με αρ. πρωτ. οικ481364/4656/14-11-2017 απόφαση

της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Σέρρες 14/11/2017

Ο Υποδ/ντής
α.α

Αναστασιάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος με Α'β





32

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.1.1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι ηδιατύπωση Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και με τη ισχύουσα Νομοθεσία πρόκειται ναεκτελεστούν οι εργασίες της Σύμβασης Προμήθειας & Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ».1.1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται μετους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.).1.2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως ισχύει.2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός τηςΠεριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».3. Το Ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).4. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥπουργείουΕσωτερικών»5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης καιεποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλεςδιατάξεις», όπως ισχύει.6. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.7. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείρισηκαι Ευθύνη».8. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚΑ΄194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεωναπό τους Διατάκτες»9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «ΚανονισμόςΠρομηθειών Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης στοντοπικό τύπο.10. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, τηναυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.11. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά τηνσύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει με την επιφύλαξη της παρ. 11 τουάρθρου 379 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/8-8-16 περί  «Δημοσιές Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).12. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπέςδιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης» και την παρ. 1 του άρθρου 57του Ν. 3659/08 (ΦΕΚ-77Α΄/7-5-08) «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών τηςδίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις».13. Το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ–279 Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτραγια τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τηδιαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)».14. Του N. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το N. 2372/96 (ΦΕΚ29/Α’/96) άρθρο 11 και το N.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό μετις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11- 04-1996) «Ονομαστικοποίηση τωνμετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
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έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερουδημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις τουάρθρου 8 του N. 3310/05 και του άρθρου 8 του N. 3414/05».15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τηνυποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών καιαυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλεςδιατάξεις».16. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης ΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.17. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερωνθεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού ΜητρώουΔημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας –Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης –Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών  και  Δικτύων – υγείας – ΔημόσιαςΤάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.18. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τοντρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β)τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος νια τη γνωστοποίηση εγγράφωνσε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνησηεγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ήΝΠΙΔ».19. Την υπ’ αριθμ. 13289/17-8-2015 (ΦΕΚ 1716/Β΄/17-8-2015) «Καθορισμός ημερήσιωνκαι εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητακαταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου20. Την υπ΄ αριθμ. οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129Β΄/2014) Απόφαση τουΠεριφερειάρχη  Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτωνκαι παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον ΕκτελεστικόΓραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείωντης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως  συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.217324(3671) 12-05-2015 (ΦΕΚ929Β΄/2015) απόφαση και όπως τροποποιήθηκε(ΦΕΚ 1966/Β/30-06-2016)21. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ  74/Α/26-3-2014)  «Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών  Προσώπων και Υπηρεσιών του ΔημοσίουΤομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»22. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων και άλλες Διατάξεις».23. Την ΥΑ Π1/2390/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίαςτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).24. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειώνκαι Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).25. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεωνκαι την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε(L135/24.5.2016).26. Την Οδηγία 2014/25/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνταιστους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικώνυπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ27. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του  Συμβουλίου της  21ης  Ιουνίου  1989  και της
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92/13/ΕΚ  του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν μετην Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της11ης Δεκεμβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και 47 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.1.3. ΟΡΙΣΜΟΙΟι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τουςόρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). Συμπληρωματικά προς τα καθοριζόμενατο  άρθρο  1  «Ορισμοί»  της Διακήρυξης, ισχύουν και οι παρακάτω ορισμοί:Σύμβαση ή Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών: η σύμβαση ανάθεσης της ΠαροχήςΓενικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.4.1.1 της παρούσας.Χρόνος ή Διάρκεια Προμήθειας & Παροχής Υπηρεσιών: Ο συνολικός χρόνος πουπροβλέπεται για την ολοκλήρωση της Παροχής Γενικών Υπηρεσιών & Προμήθειας, όπωςαυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο Α-2 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεωνλαμβανομένων υπόψη αναλογικά και των αναφερομένων στον Ν.4412/16, σχετικά με τηναποδέσμευση του συνόλου της σχετικής εγγύησης.Πρόστιμο ή Ποινική ρήτρα: Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να επιβάλλει, καθ όλητη διάρκεια της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της στονΠάροχο, για μη τήρηση όρων της σύμβασης.Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης των εργασιών: Αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούςσύμφωνα με την παράγραφο 1.6.1 του παρόντος τεύχους και είναι υπεύθυνοι για τονέλεγχο των προμηθειών και των υπηρεσιών της σύμβασης, την παραλαβή και τηνπιστοποίηση αυτών καθώς και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για μη τήρηση τωνόρων της σύμβασης, N. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ.1.4. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1.4.1 Γενικά1.4.1.1 Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών &προμήθειας μεταξύ του Παρόχου και της Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει όλες τιςυποχρεώσεις του για την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας & παροχής υπηρεσιών μετίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», που αναλυτικά περιγράφονται σταΣυμβατικά Τεύχη.1.4.1.2 Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύτης Π.Ε. Σερρών και του Παρόχου, τη Διακήρυξη και από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη πουτη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειράισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη.Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.1.4.2 Συμβατικό ΑντικείμενοΤο “Συμβατικό Αντικείμενο” συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Πάροχοόλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπασταΣυμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οιπαρακάτω:   Το αντικείμενο της εν θέματι παροχής γενικών υπηρεσιών περιγράφεται στην ΤεχνικήΈκθεση

1.4.3 Υπογραφή Σύμβασης
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Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με έγγραφο τον Πάροχο για την υπογραφή της σύμβασης σεορισμένο τόπο και σε προθεσμία σύμφωνα με το Ν4412/16. Η πρόσκληση γίνεται μαζί μετην κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας στονΠάροχο.Πριν την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος ναπροσκομίσει και να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου τωνεργασιών (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών) για θεώρηση και έγκριση ταακόλουθα στοιχεία:(1) Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη .(2) Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης.(3) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 της παρούσας.(4) Έγγραφα ορισμού του διευθυντή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και δήλωσηαποδοχής του διορισμού του. (5) Δήλωση διορισμού αντικλήτου ο οποίος θα είναι κάτοικος Σερρών και θα γίνειαποδεκτός από τη Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών και δήλωση αποδοχήςτου διορισμού του από μέρους του αντικλήτου (εφόσον αυτό απαιτείται).(6) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης, η ακριβήςδιεύθυνσή της και το φαξ επικοινωνίας.(7) Σε περίπτωση που ο Πάροχος είναι Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών,συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική ΠράξηΔιορισμού Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς καιτου αναπληρωτή του .(8) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Α.11 τηςπαρούσης.(9) Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές ΥπεύθυνεςΔηλώσεις που θα απευθύνονται προς την Υποδ/νση Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, με τις οποίεςαυτοί (αναφορά στη διακήρυξη) θα δεσμεύονται ότι αποδέχονται αφ’ ενός τηνσυνεργασία, ως τρίτος φορέας ή υπεργολαβία (για την υπεργολαβία θα αναφέρεταιαναλυτικά ποιο τμήμα της σύμβασης θα αναλάβει) με τον Πάροχο και υπόσχονται ότιθα τον εφοδιάζουν καθ' όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασής της με τοναπαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα και εξαρτήματα, που θα είναι αναγκαία για τιςεργασίες, καθώς και ότι τούτοι θα προβαίνουν στην ενημέρωση και υποστήριξη τουΠαρόχου προς εφαρμογή της αναγκαίας τεχνογνωσίας κατά την συντήρηση και τηναναβάθμιση του εξοπλισμού. Οι δηλώσεις αυτές, εφόσον είναι συνταγμένες σε ξένηγλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.1.5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΚατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντεςοφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτόδιαγωνισμό της οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από τηνΥπηρεσία δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση.Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλήςεκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη εφαρμοζόμενων των διατάξεωντης παρ. 1 του άρθρου 157 του N. 4281/2014 και του άρθρου 72 του Ν.4412/16, πουανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α.1.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1.6.1 Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου καιΠιστοποίησης εργασιών (ομάδα ελέγχου) της υπηρεσίας που θα παρακολουθεί και θαελέγχει τη σύμβαση (Υποδ/νση Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών) και η οποία θα οριστεί μετά τηνυπογραφή της σύμβασης, N. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ.
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1.6.2 Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από τοπροσωπικό μόνιμης επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης των εργασιών. Ο Πάροχοςοφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στην Επιτροπή και σε όλους τουςεντεταλμένους για τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια,κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Πάροχοςέχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, πουδίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιώνκαι οφείλει να διευκολύνει την Επιτροπή και το προσωπικό της Υποδ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε.Σερρών στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.1.6.3 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση τωνόρων της Σύμβασης, η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα νασυμπληρώνει ενέργειες του Παρόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμότου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία.1.6.4 Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο απόοποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τουςισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνεςτου και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. καιτων λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.1.7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ1.7.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου στα πλαίσια τηςπαρούσας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών & προμήθειας, είτε να διευθύνει τις υπόεκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, πουθα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο Πάροχος θα έχει ορίσει Δ/ντήτης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης. ΟΔ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά καιπληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Παρόχου. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στη Υποδ/νση Τ.Ε.της Π.Ε. Σερρών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη νόμιμηεκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.1.7.2 Έγγραφα για τα οποία χρειάζονται την υπογραφή από τον Πάροχο ή αντίκλητό του(τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά καιουσιαστικά προσόντα) και έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θακοινοποιούνται στον πάροχο με όργανο της πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν σχετικήςεξουσιοδότησης, να είναι ολικώς ή μερικώς πληρεξούσιοι ή εκπρόσωποι του παρόχου.Οποιαδήποτε εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία. Με τηνεξουσιοδότηση αυτή τα ανωτέρω πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τον πάροχο και κατά τηνυπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση καιαναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως  Πρωτοκόλλα ΤμηματικήςΠοιοτικής και Ποσοτικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) και των επιμετρήσεων ενγένει, των Λογαριασμών - Πιστοποιήσεων με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία όπως επίσηςκαι να υποβάλουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη σύμβαση.1.7.3 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα τουκαι την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθεμεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στηνΥποδ/νση Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στηνπαλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμααποτελέσματά της.1.7.4 Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Ν. Σερρών, δηλώνει κατά την υπογραφήτου εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε.
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Σερρών. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υποδ/νση Τ.Ε. Η δήλωση τουΠαρόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τονγενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προςτον Πάροχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή τηςπαραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέουαντικλήτου από την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά τηναντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζεισυστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή οΠάροχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.Άρθρο Α-2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣΗ συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.Ο Πάροχος εκτός από την παραπάνω συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής τωνυπηρεσιών & προμήθειας είναι υποχρεωμένος εκτός αυτής, να τηρήσει και επιμέρουςαποκλειστικές και τμηματικές προθεσμίες.2.2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΜε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη σύμβαση, οΠάροχος εκτός από την συνολική προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσειΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ εφόσον αυτές ορίζονται στην διακήρυξη του έργου.  Όλες οιτμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέραυπογραφής του εγγράφου της σύμβασης.2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΠαράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, για την αποπεράτωση του όλουαντικειμένου ή διακεκριμένων τμημάτων αυτού έχει δικαίωμα να ζητήσει μόνο ηεπιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση μη απορρόφησης του προϋπολογισμού. Κατά ταυπόλοιπα προβλέπεται όπως ορίζεται στον Ν.4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία.2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ2.4.1 Για κάθε ημέρα υπέρβασης σε κάθε μία από τις Τμηματικές Προθεσμίες(Αποκλειστικές και  Ενδεικτικές) που ορίζονται ανωτέρω, για την οποία υπαίτιος είναι οΠάροχος, θα επιβάλλεται σ’ αυτόν ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν μεαιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου καιπαρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της σύμβασης. Το σύνολο τωνποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3%του ποσού του εγγράφου της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
2.4.2 Ειδικότερα:α) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Πάροχο για υπέρβαση των αποκλειστικώντμηματικών προθεσμιών για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης ορίζονταικάτωθι και καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας  αρχής  της  παροχής υπηρεσιών, αν οπάροχος υπερβεί με δική του υπαιτιότητα τη συνολική ή τυχόν τεθείσες τμηματικέςπροθεσμίες εκτέλεσης εργασιών. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένηαπόφαση της αναθέτουσας αρχής και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενολογαριασμό.
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β) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίαςτης σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας τηςσύμβασης και επιβάλλεται για αριθμό ημερών  ίσο  με  το  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)της  προβλεπόμενης από τη σύμβαση  συνολικής προθεσμίας.Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού τηςσύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία των εργασιών. Συνολικά δενεπιτρέπεται να υπερβούν το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) οι ποινικές ρήτρες πουεπιβάλλονται για αυτή την περίπτωση.γ) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στις αποκλειστικές προθεσμίες, που ορίζονται στηνπαρ. 2.2.1, για την οποία υπαίτιος είναι ο Πάροχος αλλά και για τυχόν εντολές που θαδώσει η Υπηρεσία, θα είναι το είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας  τηςσύμβασης, και  στο σύνολο τους δε θα υπερβαίνουν το 3% του συμβατικού ποσού τηςσύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.(δ) Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμών, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμεναστο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης και τα προϊόντα αυτά θα οδηγούνται από τονΠάροχο σε νόμιμους χώρους απόθεσης ή στο πλησιέστερο από τους χώρους παροχήςυπηρεσιών μέρος, που επιτρέπει η Αστυνομία.Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας θα επιβάλλεται στον Πάροχο, χωρίς άλληπροειδοποίηση ποινική ρήτρα υπολογιζόμενη ως ανωτέρω (παρ. γ) μέχρι τηνολοκλήρωση των εργασιών.2.4.3. Περικοπή τιμήματος:α) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται στον Πάροχο για την μη εκτέλεση ή την μη ορθήεκτέλεση εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη.β) Όταν αναφερόμαστε σε ημέρες αυτές θα είναι πάντα ημερολογιακές.γ) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις των τμηματικώνπροθεσμιών2.4.4 Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση, η Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρώνέχει το δικαίωμα με έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, ναδίνει εντολή στον πάροχο για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών.Σαν έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η ενημέρωση μέσω του ημερολογίου των εργασιών.Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται μέσα σε δύο μέρες με εγγραφή σε ειδικόδιπλότυπο έγγραφο, που το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον πάροχο, ο οποίος υπογράφειστο άλλο που μένει στο στέλεχος που κρατάει η Υπηρεσία. Οι προθεσμίες που ορίζονταιστην παράγραφο αυτή μετριούνται σε εργάσιμες ημέρες.2.4.5 Οι ποινικές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στουςλοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης2.4.6 Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για οποιαδήποτε περίπτωση δενανακαλούνταιΆρθρο Α-3ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ3.1 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος ναυποβάλλει στην Υποδ/νση Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών πίνακα διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμούκαι το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης των εργασιών.3.2  Στην ίδια  προθεσμία  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών,  ο πάροχος υποχρεούται ναυποβάλλει  το οργανόγραμμα με τις ειδικότητες και τα ονόματα των υπαλλήλων που θααπασχολήσει για την υλοποίηση της σύμβασης.
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Άρθρο Α-4 ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑπό την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής μεμέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών,σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα Α4, τα οποία θα συμπληρώνονταικαθημερινά.Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν,αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, ταχρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσειςτων οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβασηπαροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τονεκπρόσωπο του παρόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Υποδ/νση Τ.Ε.Π.Ε. Σερρών.Η Υποδ/νση Τ.Ε. μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικώνπληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν τη συγκεκριμένη σύμβαση ή ναζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.Άρθρο Α-5 ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣΟ Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ήαπό άλλους Παρόχους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες πουδεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει μετα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών,ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τηνΥπηρεσία ή άλλους Παρόχους.5.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ5.2.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τααπαιτούμενα για τη σύμβαση καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδααπόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίαςβαρύνουν τον Πάροχο. Επίσης ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτεπαράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτωνκλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.5.2.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμοτρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατικήσυμπεριφορά & επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή ενέργειά της, να του παρακρατήσει από τονπρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσόπου αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θακαταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτοισχύει έστω και αν η σχετική δικαστική απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.5.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ5.3.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Πάροχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες απόοποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέραβία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.).5.3.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη
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προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και πουοφείλονται σε υπαιτιότητά του. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσίααρχικά επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4. της παρούσαςκι αν ο πάροχος δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο,έχει την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο.5.3.3 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ήαπώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια,απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήσηακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές τουδαπάνες.5.3.4 Αντίθετα ο Πάροχος δικαιούται αποζημίωσης για ζημιές ή βλάβες των υπηρεσιώνπου τούτος παρείχε οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία(θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο Β’Κεφάλαιο της παρούσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.5.3.5 Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση θα πρέπει ο Πάροχος να δηλώσει γραπτώς στηΥπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς καιτη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Ηδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, αίτημααποζημίωσης για αποκατάστασή τους και αποδεικτικά της βλάβης. Η αποκατάσταση τηςβλάβης πραγματοποιείται από τον Πάροχο μόνον εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τηΥποδ/νση Τ.Ε.5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ5.4.1  Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτεφύσης δυστυχήματα  ή  ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίεςτρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Παρόχου, ήστις οποιεσδήποτε ενέργειες του Παρόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστήςεφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σεδυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνηκαλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη τηςσύμβασης.5.4.2 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις τουΠαρόχου, των υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναιαποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε απόυπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσωνμεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης.5.4.3  Σε  περίπτωση  χρησιμοποίησης  υπεργολάβων  για  την  εκτέλεση  ειδικής  φύσηςεργασιών,  ο Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψηεργασίες.5.4.4 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσηςτων εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε απόυπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβουτου, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών ΚοινήςΩφελείας (Ο.Κ.Ω.)
5.4.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΕπίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα
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προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιοκατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη της παροχής υπηρεσίας& προμήθειας μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα μετην Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Η διάρκειά του θα καλύπτει τονχρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.5.5 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ5.5.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Πάροχος αναλαμβάνει τησυμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου,ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, ησυμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων,καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου αναφέρεταιστους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης τωνσυμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωσητων υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.5.5.2 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τουςκανόνες δικαίου της  εσωτερικής  νομοθεσίας  άλλων  κρατών,  εφόσον  οι  τελευταίοιδιέπουν  πράξεις  ή  παραλείψεις εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ήπράξεις  ή  παραλείψεις  που  έγιναν  κατά  την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτώνκαι βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.5.5.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση τουδικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και τηςοποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά τουυπαίτιου Παρόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.5.5.4 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνειαμέσως στην υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου τις διαταγές που απευθύνονται ήκοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρωνΑρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία,το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που τουκοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ηυποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.5.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ5.6.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίαςπαρακολούθησης και ελέγχου Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.5.6.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές τηςομάδας ελέγχου της Υπηρεσίας. Η προφορική διαταγή ενός εκ των τριών  της ομάδαςελέγχου, καταχωρείται στο Ημερολόγιο, τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τηνΥπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις(3) ημέρες από την προφορική εντολή. Αν η έγγραφη διαταγή διαφοροποιείται ολικά ήμερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, τότε οι εκτελεσθείσες εργασίες με βάσητη συγκεκριμένη εντολή, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης της εγγράφου διαταγής τηςΥπηρεσίας στον Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες πραγματοποιηθεί καικαταβάλλεται στον Πάροχο η αντίστοιχη αποζημίωση.
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5.6.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχηκαι τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενωνεργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από τηνΥπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο από την ευθύνη  αυτή ή  οποιαδήποτε  άλληευθύνη  που  προκύπτει γι'  αυτόν  από  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις και τις κείμενεςδιατάξεις.5.6.4 Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσεισυνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσειαμέσως την Υποδ/νση Τ.Ε. υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του γιατην αντιμετώπισή τους.5.6.5 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούναπ’ αυτόν στην παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγήτης Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτέςαποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων.5.6.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφηέγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με τησύμβαση, ή τμήμα αυτής.5.6.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει τηνπροσπέλαση στους χώρους και στον εξοπλισμό που συντηρούνται από την παρούσασύμβαση, οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης,με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί προφορική ή γραπτή άδεια από τηνΥπηρεσία.5.6.8 Ο Πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχειεγκατασταθεί σε αυτά και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων τωναναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του  εξοπλισμού,  του  προσωπικού  του,  τωνεκπροσώπων  της  επιτροπής  ελέγχου  και  τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούνατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν .5.6.9 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό τουόλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση τωνεργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την ομάδα ελέγχου. Γενικά είναι υπεύθυνος ναλαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του,των εκπροσώπων της ομάδας ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούνατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.5.6.10 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα γιατην πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιοσυμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ναεκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, ηΥπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίωνεργασιών.Αν ο Πάροχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχειτο δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε μετρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατάτην διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο γιαμερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και απόοποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από τηνειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές,
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να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουνδημιουργηθεί για τρίτους.5.6.11 Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο Πάροχος υποχρεούταινα φροντίσει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προςτούτο ο Πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του, στην κατά περίπτωσηαρμόδια Υπηρεσία, της Αναθέτουσας Αρχής ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί τοαίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην ομάδα ελέγχου.5.6.12 Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινήςεργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμουςτου Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ναζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχοςυποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόμους καικανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίσητης Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίεςκαι Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιάιδιαίτερη αποζημίωση.  Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει,εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλισηπερισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικήςέγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δενθα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. Κατάτην εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη τουπρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και τουκοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση καιεπιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση καιώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατάτις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιώνπου ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε νααποφεύγεται η ηχορύπανση.Άρθρο Α-6 ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ6.1 Πρωτοκόλλα τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ)6.1.1 Η τριμελής επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών στο τέλος κάθε μήνα καιμέσα σε διάστημα πέντε το πολύ  ημερών,  υποχρεούται να συντάξει έκθεση στην οποίαθα αναφέρεται η ποσότητα και η ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, σεποσοστιαία μονάδα. Η έκθεση θα συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και θασυνοδεύει τα Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.), τα οποίασυντάσσει ο πάροχος και θα περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί, οι καταστάσεις, τασκαριφήματα κ.λπ. για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών.6.1.2 Η παραλαβή  των παρασχεθεισών  υλικών και υπηρεσιών  μπορεί να γίνεται,  όπωςκαθορίζεται και στον Ν4412/16, με μακροσκοπική εξέταση, με πρακτική δοκιμασίακαι/είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ενδείκνυται κατά την κρίση της επιτροπήςπαραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την Σύμβαση. Μετά το πέρας τωνελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης). Σεπερίπτωση απόρριψης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν.4412/2016.6.1.3 Η σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας
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ειδικής μόνιμης Επιτροπής (ομάδα ελέγχου), της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική καιποσοτική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Πάροχο, θαγίνει με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/166.1.4 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών δενπεριορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Τμηματικής - ΟριστικήςΠαραλαβής, για τον επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικώνκονδυλίων που επιμετρήθηκαν.6.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ6.2.1 Η πληρωμή του Παρόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πραγματοποιείταισύμφωνα με τα εξής:6.2.1.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα, με βάση τις πιστοποιήσεις τωνεργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών ή τωνεντολών που έχει λάβει από την υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου.6.2.1.2 Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικήςπληρωμής της αμοιβής του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίωναπαιτήσεων από την σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.6.2.1.3 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβασηγια τις τμηματικές πληρωμές, ο πάροχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων από τιςεργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν, συνοδευόμενη από την έκθεση της υπηρεσίαςόπως αναφέρεται στο άρθρο 6.1.1 της παρούσας. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στιςκαταμετρήσεις των εργασιών και στα Π.Τ.Π.Υ. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στολογαριασμό εργασίες άρθρων που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα της σύμβασηςπου, κατά την κρίση της επιτροπής ελέγχου και παρακολούθησης, δεν ήταν δυνατή ησύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματά της,επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινώνεπιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτήεξαίρεση γίνεται μόνο για τον πρώτο μήνα, μετά την εκτέλεση της εργασίας.6.2.1.4 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί ναπεριληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που,τυχόν διακοπή τους, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτέςκαταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινήτιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με τουπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.6.2.1.5 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τουεργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών, οπότε γίνεται σχετική μνεία,απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμέςπου έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του παρόχου και γενικά κάθε απαίτηση τουεργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.6.2.1.6 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμήσυνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών πουεκτελέσθηκαν από την αρχή της σύμβασης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουναποζημιώσεις  ή  επιβάλλουν  ποινικές  ρήτρες  ή  περικοπές  ή  άλλες  απαιτήσεις  τουεργοδότη.  Από  κάθε   νεότερο  λογαριασμό  αφαιρούνται   τα  ποσά  που  πληρώθηκανμε  τους προηγούμενους λογαριασμούς.
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6.2.1.7 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου πουτους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ολογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναιδυσχερής η διόρθωσή του, η υπηρεσία, με διαταγή της προς τον πάροχο, επισημαίνει τιςανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και ζητεί την ανασύνταξη καιεπανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχοτου λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τονπάροχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου καιπαρακολούθησης. Η επιτροπή υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οιποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμέςσύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στολογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και τηνεφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από την Υποδ/νσηΤ.Ε. Π.Ε. Σερρών και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή τουπαρόχου.6.2.1.9 Επιτρέπεται η εκ μέρους του παρόχου της σύμβασης εκχώρηση χρηματικήςαπαίτησης, για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εργασιών, σεαναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικώνκαι μηχανημάτων για την εκτέλεση της σύμβασης εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ήεργάτες και υπαλλήλους που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευήτου. Για την κατάσχεση και εκχώρηση της αμοιβής του παρόχου, εφαρμόζονται οιισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως της αμοιβής του παρόχου,μπορεί πάντα να συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχήςκατά του παρόχου, προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων εργασιών και μέχρι ποσοστόείκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση εκτελούμενης εργασίας.6.2.1.10 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον πάροχο κατά τη διάρκεια των εργασιών μεβάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικούανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.6.2.1.11 Η παραλαβή του έργου θα γίνεται τμηματικά (τμηματική και οριστικήπαραλαβή). Με την ολοκλήρωση κάποιων εργασιών ο ανάδοχος θα καταθέτει στηνΥπηρεσία άμεσα την αναλυτική επιμέτρηση και το Πρωτόκολλο Τμηματικής Ποιοτικήςκαι Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών. Η Επιτροπή τμηματικής και οριστικής παραλαβήςμέσα σε τρείς μέρες από την έγκριση της αναλυτικής επιμέτρησης και του Π.Τ.Π.Υ θαπαραλαμβάνει τις εργασίες. Προϋπόθεση πληρωμής των λογαριασμών του έργου, είναιόλα τα παραπάνω.6.2.2  Οι  ποσότητες  που  θα  περιλαμβάνονται  στη  Συνοπτική  Επιμέτρηση,  θα  πρέπεινα  έχουν προηγουμένως παραληφθεί με Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών(Π.Τ.Π.Υ.) από την αρμόδια Επιτροπή (ομάδα ελέγχου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στηνπαρ. 6.1.1 του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ.6.2.3 Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πουαπαιτούνται με την κείμενη  Νομοθεσία  (φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα,νόμιμες  κρατήσεις,  κ.λπ.).  Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας,προστίμων κ.λπ. (κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης)αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.
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6.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΚατόπιν εφαρμογής Ν.4412/16 δεν προβλέπεται Αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίαςτων υπηρεσιών & προμηθειών.6.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ6.4.1 Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθεείδους επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσειςκλπ. καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τιςΚυριακές και λοιπές αργίες.6.4.2 Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικώντου μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ήδικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα καιλιπαντικά, κλπ.6.4.3 Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.6.4.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων τουΠαρόχου βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο Α-7ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΗ σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Αυτοτελών Πόρωντης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών, ΚΑΠ 2017, με κωδικό4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17.7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου προμήθειας και παροχής υπηρεσιώνπαραστεί ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούνστα οικονομικά πλαίσια της σύμβασης χωρίς περαιτέρω αποζημίωση και εφόσον εγκριθείαπό την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους. Για την έγκριση αυτή η Υπηρεσίαπαρακολούθησης και ελέγχου συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, μεαιτιολόγηση του επείγοντος. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίεςαυτές.Άρθρο Α-8ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥΣε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα κάτωθι:8.1 Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον πάροχο διαταγής της ΑναθέτουσαςΑρχής της σύμβασης για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτήορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγήεργασίες.8.2 Ο πάροχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιώνπερισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός αν στη
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σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε απόυπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών απότην κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοσηειδικής δήλωσης του παρόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρησηπληρωμών η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής τωνεργασιών.γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του παρόχου υπερβεί την οριακήπροθεσμία.8.3 Αν υπάρχει υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, για διακοπή των εργασιών, οπάροχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων από την Υποδ/νση Τ.Ε.Με τη δήλωση αυτή:α. Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ηοποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.β. Δίνονται στοιχεία για τις ποσότητες των εργασιών της σύμβασης πουπραγματοποιήθηκαν μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.γ. Περιγράφονται οι εργασίες που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για κάθεμία από αυτές η έλλειψη  δυνατότητας  πραγματοποίησης  τους, λόγω  της υπαιτιότηταςτης  Αναθέτουσας Αρχής, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δενπεριλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.8.4 Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 8.3 η Υποδ/νση Τ.Ε.εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση πουαποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.8.5 Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοση της ειδικήςδήλωσης του παρόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα της ΑναθέτουσαςΑρχής, ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο πάροχος μπορεί ναζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση  αυτή,  τα  στοιχεία  τωνπροηγούμενων  παραγράφων  συνεκτιμώνται  για  το  σχηματισμό γνώμης στο αίτηματου παρόχου.8.6 Σε περίπτωση που ο πάροχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης τηςοριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, η απόφαση της Υποδ/νσηςΤ.Ε. πρέπει να κοινοποιηθεί στον πάροχο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης,  οι  εργασίες  συνεχίζονταιμέχρι  την  επίλυση  της  σχετικής  διαφοράς,  σύμφωνα  με  τις ισχύουσες διατάξεις.8.7 Το δικαίωμα του παρόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις πουπροβλέπονται από το στοιχείο 8.2.α΄ και από την πρώτη περίπτωση του στοιχείου 8.2.β,ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σεαυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από τηνκοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται στην Υποδ/νσηΤ.Ε. Για την αίτηση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.8.8 Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σεδύο (2) μήνες από την επίδοση της αίτησης στην Υποδ/νση Τ.Ε., θεωρείται ότι η αίτησηέγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωσητων εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο πάροχος μπορεί με αίτησή τουνα ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή,χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης.
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8.9 Σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και υπότην προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεστεί εργασίες αξίας μικρότερηςαπό τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού, καθώς και στις περιπτώσειςπου διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του παρόχου, καταβάλλεται στον πάροχο, εκτός απότην αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ήπρομήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή ναπροσκομισθούν ή επιβαλλόταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα τωνεργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης σύμβασης, πουεπιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεταιμόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για τη σύμβαση εγκαταστάσεις,αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιμοποίησή τους από τον πάροχο σε άλλα έργα ή ηυπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη τουπέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένατέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί,καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που ηαποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό τηςαποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος τωνεργασιών, ο χρόνος αποδέσμευσης του παρόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλληεργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.Η  ανωτέρω  αποζημίωση,  καθώς  και  η  αποζημίωση  για  το  τεκμαιρόμενο  όφελος  τουαναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής των εργασιών και καθορίζεται μεαπόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  μετά  από  εισήγηση  της  υπηρεσίας  κατά  τηνέγκριση  του  πρωτοκόλλου παραλαβής.Άρθρο Α-9ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ /ΘΑΝΑΤΟΣ9.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥΌταν ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή τωναντίστοιχων άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούςόρους των Συμβατικών Τευχών, ο πάροχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.9.2 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ9.2.1. Αν ο πάροχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.9.2.2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών  από τα μέλη της κοινοπραξίαςεφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήτανδύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την ΑναθέτουσαΑρχή και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο των εργασιών από το άλλομέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι της αναθέτουσας αρχής τα δικαιώματα και τιςυποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβικήσύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξίασυνεχίζεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ήυποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει τη σύμβαση έναντι του μέλουςπου πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφοςαυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών τηςκοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη τηςκοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση τηςεργολαβικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τησύμβαση, αζημίως γι’ αυτόν.
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9.2.3. Αν ο πάροχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, ησύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ηαποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτήαναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παρόχου. Η έγκριση γίνεταιύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτικήπροθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του παρόχου.9.2.4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχανστην κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις τηςπαρούσας παραγράφου. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα πουμετείχαν σε αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξίαθεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα Αρχή και η σύμβαση συνεχίζεται για τοσύνολο των εργασιών υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στηνΑναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσειςπου προκύπτουν από  την σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του άλλουμέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλητης κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ τωνλοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τιςυποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική  σύμβαση,  ενώ κατά ταλοιπά  εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις  των προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο Α-10ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ- ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ10.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ10.1.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου της σύμβασης, η επιτροπήελέγχου και πιστοποίησης εργασιών αναφέρει στη υπηρεσία παρακολούθησης καιελέγχου αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίεςπου προβλέπονται στη σύμβαση ή αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρεισυγκεκριμένα αυτές που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ηΥποδ/νση Τ.Ε. εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωσηπεράτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει τηνπαραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενωνάρθρων.10.1.2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψειςπου δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των εργασιών, η Υποδ/νση Τ.Ε. γνωστοποιεί μεδιαταγή του προς τον πάροχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογηπροθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσηςεκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνοπου περατώθηκε η σύμβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.10.1.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναιεπουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον πάροχο εμπρόθεσμα οι εργασίεςαποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφοεφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις περί έκπτωσης παρόχου.10.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΗ Τελική Επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιμέρους εργασιών ποιοτικά καιποσοτικά. Στην Τελική Επιμέτρηση εκτός της ανακεφαλαίωσης όλων των γενομένωνΤμηματικών Παραλαβών των Υπηρεσιών, μπορεί να συμπεριλάβει και κάθε άλλο
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ενδεχόμενο αίτημά του που προέκυψε από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.10.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣΣτα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, στις υποχρεώσεις τουΠαρόχου περιλαμβάνεται χωρίς αυτός να δικαιούται ιδιαίτερο τίμημα πέρα από ταπροβλεπόμενα στο Τιμολόγιο, οτιδήποτε απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης.10.4 ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ10.4.1 Λόγω της  ειδικής  φύσης της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στηνπαράγραφο 6.2.1.11 της παρούσας Ε.Σ.Υ10.4.2 Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα μέλη της Επιτροπήςκαι στη συνέχεια υποβάλλεται για έγκριση στην Υποδ/νση Τ.Ε., με όποιες ενδεχόμενεςενστάσεις και/είτε επιφυλάξεις του Παρόχου, ως προς το περιεχόμενό του.10.4.3 Η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την τελεσίδικη έκδοση Απόφασης από τηνΥποδ/νση Τ.Ε., με την οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής.Άρθρο Α-11ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ11.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕπιπλέον των αναφερόμενων στην παρ 5.4.5 της παρούσας11.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη τουκαι να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά τηνημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.11.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.11.1.3 Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.11.1.4 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτετρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που απορρέουν από τη σύμβαση,ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσειςεξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Πάροχος παραμένειαποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα καιπέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.11.1.5 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :1. θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως2. θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντοςάρθρου και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ και3. θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσα Αρχής.Η έγκριση της αναθέτουσας αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους τουαποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στουςόρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.11.1.6 Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελείασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμωναποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικήςπεριόδου.
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11.1.7 Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικέςσυμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το ΠΔ237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τουςόρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.11.1.8 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σεχώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο τωνυποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για τη παρούσα σύμβαση και θα μπορούν ναασφαλίζουν παρεμφερείς συμβάσεις χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των ΤευχώνΔημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικώνεταιριών, ο δε Πάροχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλωνστοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θαπρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες τηςασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχειασφαλίσει στην Ελλάδα.11.1.9 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.11.1.10α. Ο Πάροχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από τηνΤεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο πουέχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή, υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις ενσυνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Πάροχος.Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκώντου κ.λπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στουςχώρους της σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Πάροχοςυποχρεούται να ενημερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους ασφαλιστές του.β. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα:1.να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές2. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Πάροχος3. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχωνΗ υπό της αναθέτουσας αρχής άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεταιδικαίωμα του Παρόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσειςγ.  Κατά  την  υποβολή  του  Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  οι  Ασφαλιστικές  Εταιρείες  θαπρέπει  να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση τουπαρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων” και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονταιπλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στοπαρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψηασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό καιμε δαπάνες του Παρόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και γιαλογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.11.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ11.2.1 Αν απαιτείται  αλλαγή ασφαλιστικής  εταιρείας,  ή τροποποίηση των όρων τηςασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντόςμηνός από τη σχετική ειδοποίηση.Σε περίπτωση που Πάροχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές
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του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχήσαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, η Αναθέτουσα Αρχήδικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου την (τις) αντίστοιχη (ες)ασφαλιστική (ές) σύμβαση (εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολήκαι για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνεςσύναψης  της (των) σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Πάροχο εντός 15ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμηςκαταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση πουπαρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τοδικαίωμα:να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προςτο Πάροχο, αν υπάρχει.ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσηςεγγυήσεις που έχει στα χέρια του.ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμεςδιαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνίακαταβολής τους και για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τονΠάροχο των οφειλόμενων ποσών.11.2.2  Σε  περίπτωση  που  ο  Πάροχος  αμελεί,  ή  δυστροπεί  να  καταβάλει  στουςασφαλιστές  το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για νααποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει ταασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Παρόχου, μετά τηνπροηγούμενη ειδοποίηση του.Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής είσπραξη των ποσών τωνασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεταισύμφωνα με την παρ. 11.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από τηνημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.11.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό πουδεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ.,σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.Σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, ο Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα:να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Πάροχοή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.11.2.4  Σε  περίπτωση  που  η  ασφαλιστική  εταιρία  με  την  οποία  ο  Πάροχος  συνάψειασφαλιστική σύμβαση,  παραλείψει,  ή  αρνηθεί  να  εξοφλήσει  (μερικά  ή  ολικά)οποιαδήποτε  ζημία  κλπ,  για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Πάροχος έχει την αποκλειστικήευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης  ζημιάς,  ή  βλάβης,  ή  καταβολήςαποζημίωσης  κλπ.,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή, σεπερίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα τοσυμψηφίσει με την προς τον Πάροχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεταιπροσεχής πληρωμή, η Αναθέτουσα Αρχή θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσηςεγγυήσεις που έχει στα χέρια της.11.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα τουΠαρόχου, η σύμβαση, σε  οποιαδήποτε φάση και  αν βρίσκεται,  θα  ασφαλισθεί  έναντιόλων των  ενδεχομένων κινδύνων από την Αναθέτουσα Αρχή και τα έξοδα της ασφάλισηςαυτής θα βαρύνουν τον Πάροχο.
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11.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ11.3.1 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων ηασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης, θα γίνει πριναπό την υπογραφή τηςσύμβασης.11.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτωπαραγράφων 11.5.1, 11.5.2 και 11.5.3 .11.3.3 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά :την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις τουπαρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.11.3.4 Σε περίπτωση αδυναμίας του Παρόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πουνα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. πριν την υπογραφή τηςσύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως“Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψειςκαι τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότεροεντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.11.3.5 Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Πάροχο, έτσι ώστε ηασφαλιστική σύμβαση  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  του  παρόντος  άρθρου  καινα  γίνει  δεκτή  από  την Αναθέτουσα Αρχή, συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη ποινικήρήτρα 3.000 ΕΥΡΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία  σύναψης  από  την  Αναθέτουσα Αρχή  στοόνομα,  για  λογαριασμό  και  με  δαπάνες  του Παρόχουασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει (ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις,πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λπ., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ.11.2.1.11.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ11.4.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικάταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την(εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)11.4.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικόπροσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν  νόμιμα,εφόσον το προσωπικό  αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περίΙΚΑ κλπ).Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, μεοποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσηςφύσεως συνεργάτες του Παρόχου.Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.11.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.11.4.1και 11.4.2, ο δε Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικάστοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.11.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης τηςσύμβασης.11.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
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11.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιώνα. Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύμφωναμε τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης, την Ελληνική και ΚοινοτικήΝομοθεσία, τη συνολική αξία της υπό υλοποίησης σύμβασης, όπως αυτή θα έχειπροσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτήισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ήκαταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ήαιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές,κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’srisk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ). Επίσης η ασφαλιστική κάλυψηθα παρέχεται για:- Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστωκαι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.- Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με τη σύμβαση ατυχήματακαι ζημιογόνα συμβάντα.Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τηπαραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή στους χώρους εργασιών.γ. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικών εργασιών επιτήρησης –άρσης βλαβών. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης καιλήγει με την Οριστική Παραλαβή των εργασιών.δ. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίεςεξαιρούνται διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες.Ανταρτική  δράση,  πόλεμο, εισβολή  εχθρικής  δύναμης στη χώρα, εμφύλιο  πόλεμο,στασίαση  ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό  καύσιμο ή κατάλοιπα  απόκαύση πυρηνικού καυσίμου.Ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα μεταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα.Πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες.ε. Ο Πάροχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, τηναναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με τηνπραγματική αξία της σύμβασης.στ. Στην  ασφαλιστική  σύμβαση  θα  περιλαμβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστέςπαραιτούνται  του δικαιώματος της υπασφάλισης.ζ. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι μόνιμες ή / καιπροσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώςεπίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή των χώρων εργασιών, που θαχρησιμοποιηθεί για τη σύμβαση, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Πάροχο.11.5.2α. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων α. Αντικείμενο ασφάλισηςΜε  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η  “ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ”  του  Παρόχουέναντι  Τρίτων  και  οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σεΤρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικέςζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκειατης περιόδου της σύμβασης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,  επισκευής,αποκατάστασης  ζημιών  στους  χώρους  εργασίας  και  διαφόρων  άλλων ρυθμίσεων,οποτεδήποτε  γίνονται  αυτές,  και  εφόσον  εκτελούνται  στα  πλαίσια  των  συμβατικώνυποχρεώσεων του Παρόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστικήευθύνη έναντι τρίτων  για  λόγους  μη  εφαρμογής  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  καιπρόκλησης  υποβάθμισης  του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής,σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσειςβ. Διάρκεια της ΑσφάλισηςΗ ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με τηνΟριστική Παραλαβή της.γ. Όρια Αποζημίωσης(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλισηΑστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι ταακόλουθα:• υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τοναριθμό των τυχόν  ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 ΕΥΡΩ/περιστατικό• Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο 900.000 ΕΥΡΩ /περιστατικόαπό ομαδικό ατύχημα,• Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος τηςασφαλιστικήςκάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών θα είναι κατ’ελάχιστον 4.500.000€(2) Ο Πάροχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατάτην περίοδο Επιτήρησης το επιπλέον δίμηνο). Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης τωνΑσφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά τηνπερίοδο εκτέλεσης της σύμβασης.(3)  Θα  καλύπτεται  επίσης  και  η  εργοδοτική  Αστική  Ευθύνη  του  Παρόχου  γιατην  περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται για τηνεκτέλεση της σύμβασης. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από100.000 ΕΥΡΩ / άτομο, 300.000 ΕΥΡΩ / ομαδικό ατύχημα και 600.000 ΕΥΡΩ για όλη τηνπερίοδο ασφάλισης.11.5.3 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού “ Κατά Παντός Κινδύνου”α.  Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριοςή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θαχρησιμοποιηθεί στις εργασίες της Σύμβασης.β.  Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά καιτην ταυτότητα των  αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψηθα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχουτύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.γ.  Ο  μηχανικός  εξοπλισμός  θα  είναι  ασφαλισμένος  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας  ήζημιάς(εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικώνβλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / καιτυχαία περιστατικά.δ.  Ο Πάροχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τονΑναθέτουσα Αρχή αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμηκαι για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 11.5.1.δ.ε.  Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά καιτους αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή τωνεργασιών. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται  σε  όλη  την  χρονική  περίοδο  από  τηνάφιξη  στην  περιοχή  των  εργασιών  μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό .
11.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ11.6.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωναμε την ισχύουσα Νομοθεσία,  τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και τηνεξυπηρέτηση των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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11.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίωνείναι ο Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υποδ/νση Τ.Ε. για έλεγχο,όποτε του ζητηθεί.11.6.3  Η  σύμβαση  ασφαλίσεως  αστικής  ευθύνης  από  οχήματα,  υποχρεωτικώς  θακαταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλληρύθμιση.11.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 11.5 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτεοι ακόλουθοι ειδικοί όροι:11.7.1  “Στην  έννοια  της  λέξης  Ασφαλιζόμενος  περιλαμβάνεται  ο  Πάροχος  και  τοπάσης  φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέσηεργασίας με αυτόν στα πλαίσια της συγκεκριμένης  σύμβασης,  καθώς  επίσης  και  ηΑναθέτουσα  Αρχή,  οι  τυχόν  Υπεργολάβοι  και  οι Μελετητές.11.7.2  Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  οι  εκπροσωπούσες  Υπηρεσίες  και  το  εν  γένειπροσωπικό  τους,  οι Σύμβουλοι της Αναθέτουσας Αρχής ( και /ή των Υπηρεσιών της ) καιτο προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τιςεξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος “Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνητων ασφαλιζόμενων φορέων.11.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγήεγείρεται τυχόν κατά :- του Παρόχου- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του- και / ή της Αναθέτουσας αρχής- και / ή των υπηρεσιών που εκπροσωπούν την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσιών και / ή τωνΣυμβούλων τους- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνωμε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ήπαράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριοΑστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία πουπροκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόνκατασχέσεων κ.λπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών πουαναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.11.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης τμημάτων τηςσύμβασης, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Πάροχο τη σχετική μετη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για τοσκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση,αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότησηαπό τον Πάροχο) η απαίτηση του Παρόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για τηνκαταβολή της αποζημίωσηςεκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε καιυποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση τηςτελευταίας για το σκοπό αυτό.Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Παρόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον
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απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.11.7.5 Η ασφαλιστική  εταιρία  παραιτείται  κάθε  δικαιώματος ανταγωγής  κατά τηςΥπηρεσίας,  τωνΣυμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που ηβλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνωπροσώπων.11.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς τηνέγγραφη, με συστημένη  επιστολή,  πριν  από  εξήντα  (60)  ημερολογιακές   ημέρες,σχετική  ειδοποίηση  της εταιρείας, τόσο προς τον Πάροχο, όσο και προς την Υποδ/νσηΤ.Ε.11.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 11.5 θα καλύπτεταικαι η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, πουαπορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα ( Ευθύνη Προστήσαντος).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’Άρθρο B-1 ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ1.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παρόχου, όσον αφοράστη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό τουΠαρόχου, των υπεργολάβων του, κ.λπ.,στη λήψη μέτρων ασφαλείας για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου που θα μπορούσε ναπροκληθεί εξαιτίας της εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης, σε τρίτους ή σειδιοκτησίες τους ή στο περιβάλλον1.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα μετους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας,αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΛόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικάτα παρακάτω:1.2.1 Ο Πάροχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, με δική του μέριμνα καιευθύνη, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις κείμενεςδιατάξεις, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, χωρίς ιδιαίτερο τίμημα.1.2.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά για την τοποθέτηση των κατάλληλωνπινακίδων ή φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισηςεπικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και  συμβουλευτικών  πινακίδωντόσο  για  τους  εργαζομένους,  όσο  και  για  τους  κινούμενους  στις περιοχές εκτέλεσηςτων εργασιών ή κοντά σ’ αυτές.1.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά, ώστε να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες απότις σχετικές διατάξεις σημάνσεις, κατά την εκτέλεση εργασιών του επί οδοστρώματος ήπεζοδρομίου, είτε από τα συνεργεία του είτε από συνεργεία υπεργολάβων του.1.2.4 Ο Πάροχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισηπυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης τωνεργασιών και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να διαθέτει  εγκατάσταση  κατάλληλου
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εξοπλισμού πυρόσβεσης, να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτήςπυρράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ήάλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σετρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κλπ. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεσησιδηρουργικών εργασιών με τροχό ή ηλεκτροσυγκόλληση κλπ., θα πρέπει ναπεριβάλλεται η θέση εργασίας από ειδικά πετάσματα, ώστε να προστατεύονται οι πεζοίαπό τους δημιουργούμενους σπινθήρες.1.2.5 Ο Πάροχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση κάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομώντου οδοστρώματος, που γίνονται απ' αυτόν σε οδό με κυκλοφορία, για την αποφυγήατυχήματος και τον περιορισμό στα ελάχιστα χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίεςπροκαλούνται στην κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των έργων.1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΟ Πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που θα προκληθείκατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική τουυπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε απόυπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία  και  μηχανήματά  του  πουαπασχολούνται  για  την  υλοποίηση  της  σύμβασης  και  έχει αποκλειστικά αυτός όλες τιςαστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί.1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.4.1 Ο Πάροχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής καιασφάλειας των εργαζομένων σε θέματα όπως:εκπαίδευση προσωπικού.Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία.Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών καιτους τρόπους προστασίας από αυτούς.Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντιπάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς.Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση τηςεργασίας για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους.Καταλληλότητα εξοπλισμού.Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας.1.4.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας,αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω :Ο  Πάροχος  οφείλει  να  χορηγεί  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  στο  προσωπικόεπίβλεψης  της Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώροτων εργασιών, τα απαιτούμενα κατά  περίπτωση  Μέτρα  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)και  να  παίρνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα συλλογικής  προστασίας.  Ενδεικτικά  ταΜΑΠ  θα  είναι,  προστατευτικά  κράνη,  μπότες  ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες,παπούτσια ηλεκτρολόγου, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζονταγιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά καικαπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών στα γραφεία και στα οχήματα πουχρησιμοποιούνται στη σύμβαση, κ.λπ.Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώραεργασίας, να φορά και να φέρει τον εξοπλισμό που ενδείκνυται για λόγους προστασίαςανάλογα με τη φύση της εργασίας (κράνη, φωσφορίζοντα γιλέκα, ηλεκτρολογικάεργαλεία κ.λπ.).Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τιςαπαιτούμενες άδειες ανάλογα με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται
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Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Πάροχος παραμένει μόνος καιαποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι δική τουευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων υπαλλήλων των ενδεδειγμένωνμέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψηςατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σεπεριπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοίπρόληψης ατυχημάτων.Άρθρο Β-2ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ2.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Πάροχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τονΑντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένοπροσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Επίσης θα καταθέσει στην Υπηρεσία προς έγκρισημέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης το Οργανόγραμμα(τεχνικό προσωπικό, μέσα, Δ/ντή του Έργου.2.1.2 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφηέγκρισή της για τον  ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Πάροχοςυποχρεούται να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου οδιορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.2.1.3 Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Παρόχου με πρόσθετοπροσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.2.1.4 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Παρόχου σε καμίαπερίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, οδε Πάροχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στηνΥπηρεσία.2.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ2.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Πάροχος, ισχύουν τα παρακάτω :Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεμημένα, σύμφωνα με τις ανάγκεςτης σύμβασης, τεχνικά στελέχη .Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπουκατά την περίοδο των επιμέρους κατασκευών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικήςαπασχόλησης για την παρούσα σύμβαση.2.2.2 Σχετικά με το προσωπικό του Παρόχου ισχύουν και τα ακόλουθα :α.  Το  προσωπικό  οφείλει  να  ομιλεί  την ελληνική  γλώσσα.  Σε αντίθετη  περίπτωση  θαπρέπει  να υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα.β.  Ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναιεξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσίατους.γ. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές ειδικής  τεχνολογίας θα έχειεμπειρία  σε παρόμοιες κατασκευές η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικά πιστοποιητικάκαι θα τυγχάνει της έγκρισης της υπηρεσίας.δ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασία, όπου η σύμβαση απαιτείπαρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός .2.2.3 Το προσωπικό αυτό θα είναι ενταγμένο στο οργανόγραμμα που είναι υποχρεωμένοςνα υποβάλει ο πάροχος.Άρθρο Β-3ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
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3.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ3.1.1 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τιςπροφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλατις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικέςοχλήσεις σ’ αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης την Αναθέτουσα Αρχή έναντι οποιασδήποτεοικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.3.1.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του παρόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπουεκτελούνται εργασίες, όπως   λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροιαπόθεσης, δρόμοι που χρησιμοποιούνται κλπ.3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ.3.2.1 Ο Πάροχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτηταμέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση με τιςτεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανταιεπιπτώσεις από την κατασκευή των έργων.Ο Πάροχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, όπως ο νόμος ορίζει, για οποιαδήποτεαπαίτηση τρίτων λόγω φθορών που έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους.Όταν στην περιοχή των εργασιών ή του εργοταξίου υπάρχουν εγκαταστάσεις ΟΚΩ (π.χ.συγκοινωνιακές, τηλεφωνικές, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ.) οΠάροχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργοτάξιοή το γύρω χώρο και δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας τους ή απομάκρυνσήτους από την περιοχή του εργοταξίου, πρέπει αυτές να διασφαλίζονται επαρκώς.Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατάτη διάρκεια της  σύμβασης  τις  δυσκολίες  και  τα  εμπόδια  που  πιθανόν  να  προκύψουναπό  τις  ποιο  πάνω εγκαταστάσεις ΟΚΩ, καθόσον καμία επιπλέον δαπάνη εγκρίνεταιαπό την υπηρεσία για αυτό το λόγο.3.2.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Πάροχος να συναντήσειδυσχέρειες στην εκτέλεση  των  έργων  από  την  παρουσία  δικτύων  Ο.Κ.Ω. και  από  τηνανάγκη  εξασφάλισης  της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνωδυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον πάροχο σε πολλές περιπτώσεις νακαταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικώνμεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκεςαπόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούμενα οδοστρώματα,οχετοί κ.λπ.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λπ.3.2.3 Εργασίες  εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ήτμήματα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται μεμεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Πάροχος θα είναιαποκλειστικά υπεύθυνος.3.2.4 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο με τονοποίο εκτελεί αυτός τις εργασίες, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του,βαρύνει αποκλειστικά τον πάροχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρητη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.3.2.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ.εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειεςαπό τις αρμόδιες Αρχές, ή εργασίες  πασσάλων  κλπ.  κάθε  ζημιά που  τυχόν  προκύψειπραγματική  ή  αποθετική  των  γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά
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υπεύθυνα, τον πάροχο.3.2.6 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Παρόχου από τις παραπάνωαναφερθείσες αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητεςανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών καιτη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ήεκτέλεσης με τα χέρια.3.2.7 Ο Πάροχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδούβρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστείανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των οδικών έργων που θα εκτελούνταιαπό αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες εταιρίες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή / καιτον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, ή απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμώνκλπ.3.2.8 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τηνεπίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα τηνεκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωσηαποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες  που  παρουσιάζονται  στις εργασίεςτου,  από την εκτέλεση  των  παράλληλων  εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισηςγραμμών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα ταμέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σεπερίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον πάροχο.Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται ναχρειασθούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στονΠάροχο.3.2.9 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλωνεγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Πάροχος οφείλει, μεδικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί  με τα απαραίτητα διαγράμματα καιλοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τιςαρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένουνα ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση τωναγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί ηδιευθέτησή τους.Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Πάροχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιοτων υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόνπροβλήματα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση τωνεργασιών (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών τωνδικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή τηςεργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού κλπ.3.2.10 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής τηςΕ.Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν απότην τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές θα γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία τωνΟ.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δύο μαζί.3.2.11  Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονταιτα ακόλουθα:α. Ο Πάροχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Υποδ/νση Τ.Ε., τιςδυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης, από τιςπαραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις λύσης γιατα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.
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β. Ο Πάροχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίαςγια την αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις παραπάνωεγκαταστάσεις κλπ. Εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολήτης Υποδ/νσης Τ.Ε., χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα γιατον πάροχο, για παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών.γ. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή ηαπόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση,υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα προεκτάθηκαν.3.2.12 Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, αποξηλώσεις ή καθαρισμούς  κλπ.,θα απομακρυνθούν από τον πάροχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε χώρους που θαεγκριθούν από την Υπηρεσία.Αν ο Πάροχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ (ΔΕΥΑ -ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.λπ.), τα υλικά που θα προκύψουν θα τα παραδώσει στους Οργανισμούςαυτούς, εκτός αν λάβει άλλες οδηγίες από τη Υπηρεσία και θα πληρωθεί με τις τιμέςμονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ναχρησιμοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταμού ως χώρος απόθεσηςκαθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων.
Άρθρο Β-4ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ4.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ4.1.1 Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθεπερίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατάτη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχειαποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτεαπό δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό,είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται για την εκτέλεση τηςσύμβασης.4.1.2 Επίσης ο Πάροχος υποχρεώνεται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή ναανακαινίσει προσωρινές παρακαμπτήριες, σύμφωνα με εντολές της Yπηρεσίας πουδιευθύνει τη σύμβαση για την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τηνπερίοδο εκτέλεσης των εργασιών.4.2 ΣΗΜΑΝΣΗ4.2.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Πάροχοςυποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνειστην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθεεπικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκεόπως ισχύει σήμερα.Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα,ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας4.2.2 Για την σήμανση ισχύει η απόφαση με αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ946Τβ/9-7-2003) του ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής ΣήμανσηςΕκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχισταόρια».4.2.3 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές καιποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Πάροχος, επιβάλλονται ποινικές
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ρήτρες από την Υπηρεσία, όπως παρακάτω:Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τηνεπιτροπή ελέγχου  και  πιστοποίησης  εργασιών,  ή  τους  άμεσους  Προϊσταμένους  τηςατελής  σήμανση  των εκτελουμένων έργων, ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση τουΠαρόχου στα προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Πάροχο πρόστιμο,από την Υποδ/νση Τ.Ε. που παρακολουθεί και ελέγχει τη σύμβαση, ή το νόμιμοαναπληρωτή αυτού, υπό μορφή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπαράγραφο 2.4.Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωσηκαι μέρα, μέχρι τη συμμόρφωση του Παρόχου, και παρακρατείται από τον αμέσωςπροσεχή λογαριασμό. Τα παραπάνω πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά,οριστικοποιούνται, μειώνονται ή διαγράφονται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής,ύστερα από αίτηση του Παρόχου, η οποία υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας πουπαρακολουθεί τη σύμβαση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τηνκοινοποίηση σ’ αυτόν της επιβολής του προστίμου.4.2.4 Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο Πάροχος υποχρεώνεται νατοποθετήσει στην αρχή και το τέλος της δημοπρατούμενης σύμβασης και σε εμφανείςθέσεις Πινακίδες ενδεικτικές των  εκτελούμενων εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες τηςΥπηρεσίας. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τονΠάροχο. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσμία αυτή, ηπρομήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και γιαλογαριασμό του Παρόχου.4.2.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσηςγια την εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης τωνεργασιών, που θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστονδέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχηςφάσης εργασιών. Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τιςδιακεκριμένες φάσεις κατασκευής των εργασιών.4.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ4.3.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλώνσυνθηκών για τη διεξαγωγή της , όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγήςτης, έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα4.3.2 Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατάτην εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μηπαρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, σιδηροδρομικώνσυρμών , δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, τηνεκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεωνκαι κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κλπ.4.3.3 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του παρόχου περιλαμβάνονταιανηγμένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδουςκατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής τηςκυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισμών της κυκλοφορίας στιςοδούς.4.3.4 Επισημαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουνπάντοτε με κριτήριο εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση).4.3.5 Στην περίπτωση κατά την οποία οι τυχόν εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους
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δρόμους της περιοχής απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τουςδρόμους αυτούς, αυτές θα εκτελεστούν από τον πάροχο, ύστερα από έγγραφη εντολή τηςΥπηρεσίας και βάσει σχετικής εγκεκριμένης μελέτης από τον πάροχο. Κατ’ αυτόν τοντρόπο, περιφράξεις εργοταξιακών χώρων, αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπήςκυκλοφορίας κ.λπ., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ4.4.1 Για αυτοκινητοδρόμους ή για εθνικές οδούς (περιλαμβανομένων και τωνπεριφερειακών περιαστικών αρτηριών και εν λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών).α. Για τις οδούς αυτές θα επιτραπεί διακοπή κυκλοφορίας ολιγόλεπτη. Κατ’ εξαίρεση καιύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας θα είναι δυνατόν σε εξαιρετικά δυσχερείςπεριπτώσεις να γίνουν διακοπές εξαιρετικά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ύστερααπό προαναγγελία για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.β. Για οδούς με δύο ή περισσότερες λωρίδες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένηκατεύθυνση κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να γίνουν εργασίες σε ώρες εκτόςκυκλοφοριακής αιχμής με περιορισμό του αριθμού  των κυκλοφορουμένων λωρίδων, μετην προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν σημαντικές κυκλοφοριακές  δυσχέρειες και μετην απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει πλήρης σήμανση, ακόμη και ηλεκτροφωτισμόςτων έργων, αν χρειασθεί, που να ικανοποιεί την Υπηρεσία.γ. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει νακατασκευάζονται έργα προσωρινών παρακαμπτηρίων για την εξυπηρέτηση τηςκυκλοφορίας ως ακολούθως:1. Σε περιπτώσεις υπεραστικών οδών, εκτός από τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης τουκυκλοφοριακού φόρτου, θα υπάρχουν και απαιτήσεις κατάλληλης γεωμετρικήςδιαμόρφωσης.2. Σε περιπτώσεις αστικών οδών θα βαρύνουν ιδιαίτερα τα κριτήρια εξυπηρέτησηςτου κυκλοφοριακού φόρτου,  ενώ  θα  λαμβάνονται  υπόψη  και  οι  υπάρχοντεςπεριορισμοί  κατά  τον  καθορισμό  της γεωμετρικής  διαμόρφωσης. Στην περίπτωσηαυτή θα δίνεται  ιδιαίτερη  προσοχή στη σήμανση και σηματοδότηση τωνπαρακαμπτηρίων οδών, με πληροφοριακές και άλλες πινακίδες που να καλύπτουν τιςκύριες διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή των έργων.4.4.2 Για επαρχιακές οδούςΓια τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι πολύ μικρής διάρκειας καισε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής, με την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει προαναγγελίατης διακοπής και επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Κατά τα λοιπά (σχετικά μεκατασκευή παρακαμπτηρίων κλπ) ισχύουν τα των προηγουμένων υποπαραγράφων.4.4.3 Για υπεραστικές κοινοτικές και σημαντικές τοπικές οδούς και σημαντικές οδούςπροσπέλασης παρόδιων/τοπικών οδών .α.  Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι μέσης χρονικήςδιάρκειας, ολιγόωρης ή και ολιγοήμερης για ιδιαιτέρως δυσχερείς περιπτώσεις. Για τηντελευταία περίπτωση πρέπει προηγουμένως να γίνει επαρκής διερεύνηση με σύνταξημελέτης επιπτώσεων της διακοπής στην εξυπηρετούμενη περιοχή.β. Για την εξασφάλιση πρόσβασης οχημάτων σε παρόδιες ιδιοκτησίες, θα επιτρέπονταιολιγόωρες διακοπές της πρόσβασης και μάλιστα σε περιόδους εκτός της συνήθουςλειτουργίας της παρόδιας εγκατάστασης. Τυχόν διακοπές πρόσβασης οχημάτωνμεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε παρόδιες ιδιοκτησίες θα μπορούν να γίνουν μόνομετά από συμφωνία  Παρόχου και ιδιοκτήτη και για την περίπτωση αυτή τυχόνοικονομικές επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον Πάροχο. Το πλάτος και τα φορτία που θαμπορούν να αναλάβουν οι τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις πρόσβασης οχημάτων στιςπαρόδιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες κάθειδιοκτησίας.





65

γ.   Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας κατά μήκος υπάρχοντος οδικού δικτύουσημαντικής χρονικής διάρκειας, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί εναλλακτικήδιαδρομή με παρακαμπτήριες οδούς, οι οποίες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότεροαπό 200 μ. από την υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.4.4.4 Για τοπικές υπεραστικές οδούς μικρής σημασίας και μικρής σημασίας αστικές οδούςπροσπέλασης παρόδιων.α.  Για τις οδούς αυτές θα είναι δυνατή διακοπή της κυκλοφορίας για παρατεταμένεςπεριόδους, για τις οποίες  όμως  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κατάλληλος  προγραμματισμόςτων  εκτελουμένων  εργασιών, επιδιώκοντας τον περιορισμό της διακοπής στο ελάχιστοδυνατό.β.  Για τις περιπτώσεις αυτές, όπως και για τις περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίαςκατά μήκος υπαρχόντων οδικών έργων, θα κατασκευάζονται παρακαμπτήριες οδοί, οιοποίες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 500 Μ. από τηνυπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.4.4.5 Για όλες τις περιπτώσεις παρακαμπτηρίων οδών η επιφάνεια κυκλοφορίας τουςπρέπει να εξασφαλίζει καλή βατότητα οχημάτων, ακόμη και με βροχερό καιρό. Ηεπιφάνεια κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι όμοια με την επιφάνεια κυκλοφορίας τηςδιακοπτόμενης οδού.Οι παρακαμπτήριες πρέπει να εφοδιάζονται με πλήρη σήμανση με πληροφοριακές καιάλλες πινακίδες. Οι  πληροφοριακές  πινακίδες  πρέπει  να  καλύπτουν  όλες  τις  κύριεςεναλλακτικές  διαδρομές  που υποκαθιστούν την διακοπτόμενη οδό.4.4.6 Όλα τα έργα ή μέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνταιύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσοτην κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για τη συγκεκριμένη φάσηεκτέλεσης των εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των παρακαμπτηρίωνέργων που θα απαιτηθούν.Στη Μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι κύριες παρακαμπτήριες οδοί δημόσιαςκυκλοφορίας και οι κύριες οδοί πρόσβασης προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιώνκαι τους χώρους των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (εργοτάξια) για την κυκλοφορία τωνοχημάτων. Πρέπει ακόμη να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σημάνσεις.Οι επιδιώξεις των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια τηςκατασκευής είναι :α. Να εκτρέπεται η διαμπερής κυκλοφορία (εκτός της συγκοινωνιακής) μακριά από τηνδιαδρομή των εκτελουμένων έργων προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές.β. Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα να ακολουθούν τιςυπάρχουσες διαδρομές τους.γ. Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίεςπου βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους χώρους εκτέλεσης των έργων και ταεργοτάξια.4.4.7 Στη Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας πρέπει να περιέχονται προτάσεις σχετικέςμε τις ημερομηνίες μεταξύ των οποίων ο Πάροχος επιθυμεί να γίνει εκτροπή τηςδιαμπερούς κυκλοφορίας στις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές.4.4.8 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήματα που απαιτούνται για τηνκαθοδήγηση της διαμπερούς  κυκλοφορίας  προς  τις  πρωτεύουσες  παρακαμπτήριεςδιαδρομές  θα  τοποθετούνται  σε κατάλληλες  θέσεις  εγκρινόμενες  από  την  Υπηρεσία,θα  διατηρούνται  όσο  είναι  αναγκαίο  και  θα απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνταιπλέον, με μέριμνα και ευθύνη του Παρόχου. Η στήριξη των σημάτων πρέπει να είναιεπαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεμο και
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τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.
Όταν απαιτείται, ο Πάροχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδακυκλοφορίας ή άλλα τροχαία  σήματα  όταν  πια  δεν  ισχύουν  για  την  εκτροπή  τηςδιαμπερούς  κυκλοφορίας,  ή  να  τα απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στηνπροηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες της σύμβασης, τονυπάρχοντα προγραμματισμό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας4.5 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
4.5.1 Ο Πάροχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβησε γέφυρες, δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήσητων ως οδών μεταφοράς.Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία,όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγεικάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωματόδρομων.
4.5.2 Σε περίπτωση πρόκλησης ασυνήθιστων φθορών ή βλαβών από χρήση στο οδικόδίκτυο, ο Πάροχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θαπροβαίνει στην αποκατάσταση με δικά της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό τουπαρόχου.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1. Οι  διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσειπλήρως τα παρακάτω, είναι ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκεςπου θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους :Την περιοχή των χώρων της σύμβασης.Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες.Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού.Τη δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίων.Τις περιοχές αποθέσεων των προϊόντων καθαρισμού.2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμεροςτης φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκώνεκτέλεσης των εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών,μηχανημάτων κ.λπ., στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,στις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού ενγένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύουύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας,στο  ευμετάβλητο  των  καιρικών  συνθηκών,  στην  διαμόρφωση  και  κατάσταση  τουεδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούνπάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ.
3.  Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυταενήμερος για τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις ενδεχόμενες
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δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την παρέμβαση Ο.Κ.Ω ή τυχόν απαιτούμενεςαπαλλοτριώσεις κλπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση θατου αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των ανωτέρω τοπικών συνθηκών ήδυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί με ταυπάρχοντα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία τα οποίασυνιστούν μαζί με αυτή την Ε.Σ.Υ την βάση της προσφοράς του.
Σέρρες  14 -11-2017

Η Συντάξασα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δομών
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Μέλλιου Φωτεινή Τελπιζούδη
Αρχιτέκτων  Μηχανικός με Α’ β Πολ. Μηχ/κός  με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με τη με αρ. πρωτ. οικ481364/4656/14-11-2017 απόφαση της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Σέρρες 14/11/2017
Ο Υποδ/ντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Α΄β.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:          24.800,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου μελέτης)
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου μελέτης)
Του/της (φυσικού προσώπου) …………………………………………………………………………………………………ήΤης Εταιρείας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με έδρατ…………………………………..……….. οδός ……………………………...................... αριθμ ………… Τ.Κ.…………………Τηλ .……………................……. Fax………………................. e-maιl:………………………………………………………………………………

Προς:ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝΕπιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της υπηρεσίας που αναγράφεται στηνεπικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης (συμβατικά τεύχη) καθώς και τωνσυνθηκών παροχής της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότιαποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την παροχή τηςυπηρεσίας προσφέροντας τις αναγραφόμενες τιμές αναλυτικά επί των τιμών του ΤιμολογίουΜελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣτ………………………………………………………………………..…………….

Α/Α

Α
ρι

θμ
.

Τι
μο

λο
γί

ου

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μ
ον

άδ
α

μέ
τρ

ησ
ης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

1 1 Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού χειριστή –
κούρεμα χλοοτάπητα στους
χώρους πρασίνου της Τεχνικής
Έκθεσης

Στρέμμα 20χ22,00

2 2 Βοτάνισμα (κούρεμα
χόρτων/χλοοτάπητα) με
ελκυστήρα που φέρει
χλοοκοπτική εξάρτηση

Στρέμμα 25χ6.00

3 3 Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων Ημερομίσθιο 14,00

4 4 Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδου Στρέμμα
2,00

5 5 Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με
αυτοματοποιημένο σύστημα
άρδευσης Στρέμμα 30χ2,00

ΣύνολοΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο

Ο προσφέρων
(σφραγίδα, υπογραφή)

 Τα ποσά πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Π.Κ.Μ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του……………………………………………………………………………………

Α.Τ. 1: Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού
χειριστή – κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής ΈκθεσηςΒοτάνισμα χώρου φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζούχειριστή/κοπή χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα μετις Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ήσε χώρους που δεν έχουν φυτευτεί και το κούρεμα χλοοτάπητα (όπου είναι εγκατεστημένος) μεχρήση κατάλληλων χλοοκοπτικών μηχανών, η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση τωνπροϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε ναμην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνουκαι η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,Τιμή ανά στρέμμαΤιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………….(ολογράφως)…………………............€ (αριθμητικώς)
Α.Τ. 2: Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με ελκυστήρα που φέρει
χλοοκοπτική εξάρτησηΒοτάνισμα χώρου φυτών με χρήση ελκυστήρα που φέρει χλοοκοπτική εξάρτηση(αυτοκινούμενο όχημα) χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση,σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύτων φυτών ή σε χώρους που δεν έχουν φυτευτεί και το κούρεμα χλοοτάπητα (όπου είναιεγκατεστημένος), την απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντωνβοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουνυπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και ηαπόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.Τιμή  ανά στρέμμαΤιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………….(ολογράφως)…………………............€ (αριθμητικώς)
Α.Τ. 3: Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνωνΑνανέωση ή διαμόρφωση κόμης θάμνων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ηεργασία θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονοανάλογα με την περίπτωση. Περιλαμβάνει τη δαπάνη του προσωπικού, εργαλείων και τησυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της εργασίας από τους χώρους τουέργου με τέτοιο τρόπο ώστε να να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους,διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.Τιμή  ανά ημερομίσθιοΤιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………….(ολογράφως)…………………............€ (αριθμητικώς)
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Α.Τ. 4: Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδουΗ λίπανση περιλαμβάνει την ομοιόμορφη διασπορά σύνθετου λιπάσματος στην επιφάνειατου χλοοτάπητα (χειρονακτικά ή μηχανικά) και την προμήθεια του λιπάσματος, σύμφωνα μετις Τεχνικές Προδιαγραφές.Τιμή ανά γήπεδοΤιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………….(ολογράφως)…………………............€ (αριθμητικώς)
Α.Τ. 5: Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσηςΆρδευση του χλοοτάπητα του γηπέδου με χρήση του υπάρχοντος αυτοματοποιημένουσυστήματος άρδευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει το άνοιγμα,κλείσιμο των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουσυστήματος άρδευσης.Τιμή ανά γήπεδοΤιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………….(ολογράφως)…………………............€ (αριθμητικώς)

           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
  (σφραγίδα, υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟνομασία Τράπεζας…………………………… Κατάστημα……………………………………..(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX)Ημερομηνίαέκδοσης................................. ΕΥΡΩ........................................................ ΠΡΟΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ......................... ΕΥΡΩ .................Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικήςεπιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως καιδιζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............................................ υπέρ{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:της Εταιρίας ……….. οδός …. αριθμός … ΤΚ ..,ΑΦΜ……}{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:  των Εταιριώνα)…….…....οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………ΑΦΜ……………….β)……….…οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………ΑΦΜ……………………γ)………… οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………ΑΦΜ………………………μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα καιεις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ήΚοινοπραξίας,}και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενοδιαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….………….με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σαςΗ παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχήστον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις{ Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας  : της εν λόγω Εταιρίας.}{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή  Κοινοπραξίας:  των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίαςατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύτους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε νασας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση καιχωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (05) ημέρες από τηνέγγραφη ειδοποίησή σας.Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύοςπρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη τουχρόνου ισχύος της ΠροσφοράςΑποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνίαλήξης της.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στοεκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουνχορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και τηςπαρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζάμας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)





75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5009
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες, 621 10
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Μέλλιου
- Τηλέφωνο: 2321355105
- Ηλ. ταχυδρομείο: melliou@serres.pkm.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):www.pkm.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Συντήρηση- Επισκευή των χώρων πρασίνου Διοικητηρίου και κτιρίων
διοίκησης Π.Κ.Μ της Π.Ε. Σερρών
(CPV) : 77310000-6.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:…………………………..
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ----
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : -----

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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