
 
 

 

 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ             
      

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 2/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ 
                                

 Δπαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ Δθηφο Κξαηηθνχ 
Πξνππνινγηζκνχ γηα ηελ Δθηέιεζε εξγαζηψλ Αλαπαιαίσζεο ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ 
θαη ρψξνπ Αζπξκάηνπ Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ  πξνππνινγηδφκελνπ θφζηνπο  κε 
θξαηήζεηο     αξάληα Υηιηάδσλ Δπξψ  (40.000,00€)  άλεπ ΦΠΑ 23%. 
       

Έρνληαο  ππφςε: 
1.   Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ:          
       α. Σν Π.Γ 118/07 (Φ.Δ.Κ. 150/Α/07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ». 

β.   Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ»,(ΦΔΚ 251Α/70). 
        γ.  Σν Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ 
Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε/ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 «Γεκνζηνλνκηθή 
δηαρείξηζε θαη επζχλε». 
        δ. Σν  Π.Γ. 378/87 (ΦΔΚ 168/Α/07-9-1987) «Πεξί Οξγάλσλ πνπ 
Απνθαζίδνπλ ή Γλσκνδνηνχλ θαη Δηδηθέο Ρπζκίζεηο ζε Θέκαηα Έξγσλ πνπ 
Δθηεινχληαη απφ Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηα Ννκηθά 
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηα νπνία ππνπηεχνληαη απ’ απηφ». 
         ε.    Σν Π.Γ. 113/10 «Πεξί Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  
        ζη. Σν Ν. 3669/08 (ΦΔΚ 116/Α/18-06-2088) «Πεξί Κχξσζεο ηεο 
Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ». 
          δ.  Σν Π.Γ. 60/07(ΦΔΚ 64/2007) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005». 
           ε. Σν άξζξνπ 35 ηνπ Ν.3377/2005 (ΦΔΚ 202/Α/19-8-05) «Δπηβνιή 
παξαβφινπ γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο». 
            ζ. Σελ ππ’ αξ. Φ. 800/133/134893 (ΦΔΚ ΄Β 2300/3-12-07) Μεηαβίβαζε 
νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ησλ ΤΦΔΘΑ ζε Κεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο 
Γηνίθεζεο ησλ Δ.Γ θιπ φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκφλ Φ.800/88/131798/.2063/25-7-08 (ΦΔΚ Β 1753/2-9-08) Τπνπξγηθή 
απφθαζε. 

ΠΡΟ: Ώο πίλαθα Απνδεθηψλ 
 
ΚΟΗΝ.: ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
            ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Π.Ν.Μ ΘΩΡΖΚΣΟ Γ.ΑΒΔΡΩΦ           
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 
Σει. : 210 9836539 
Φ. :900/   19    /14 
. :  686 
Π.Φάιεξν,   24 Γεθεκβξίνπ    2014  
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               η. Σελ αλάιεςε ελεξγεηψλ απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε γηα ηε δέζκεπζε 
ησλ απαηηνχκελσλ πηζηψζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3871/2010 πεξί 
«Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο» θαη ην ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε 
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α.194 θαη 209), πνπ εθδφζεθε θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ Ν. 
2362/1995 (Α 247), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 21 θαη 
23 ηνπ Ν.3871/2010’. 
     ηα. Σελ ΠαΓ 6-3 / 09/ ΓΔΝ 
     ηβ. Σν Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/ Α / 95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 
Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323 / 95 (Φ.Δ.Κ. 
145 /Α/95) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 
      ηγ. Σν Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ 
Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε/ζπκπιεξψζεθε 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε». 
      ηδ. Σν Ν.4038/12 (ΦΔΚ 14/2012) «Δπείγνπζεο Ρπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
Δθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-
2015». 
      ηε. Σν Ν. 3861/10 (Φ.Δ.Κ. 112/Α/10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνίθεησλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν (πξφγξακκα δηαχγεηα) θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
     ηζη. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.14) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – 
Καηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
ηνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», 
       ηδ.   Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1400/73 «Πεξί θαηαζηάζεσο Αμησκαηηθψλ» 
       ηε. Σε δηαηαγή Μνλίκνπ Φχζεσο Φ. 800/19/282552/.2552//20-08-14  
«Γηαρείξεζε Υξεκάησλ Δθηφο Κξαηηθνχ Πξνππνινγηζκνχ γηα Πξνκήζεηεο ή 
Δξγαζίεο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ».  
       ηζ.   Σελ ΜΓ/ΓΔΝ 8-11/01 Καζνξηζκφο Δζφδσλ Δηδηθνχ Κιάδνπ Οηθνλνκηθήο 
Δλίζρπζεο Μεξηζκαηνχρσλ Ναπηηθνχ θαη Γηαδηθαζίεο Απφδνζήο ηνπο. 
        θ.  ΔΠ Φ.900/11/13/.341/04 Ηνπι 14 / ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ Πξφηαζε 
ζχζθεςεο επηηξνπήο Αλαπαιαίσζεο. 
       θα.   ΔΠ Φ.690.96/4/273821/.343//25-07-14//ΓΔΝ/Γ2 Πξαθηηθφ 
χζθεςεο/εγθξηζε ζθνπηκφηεηαο  απφ 25-7-14 
       θβ.   Γηαηαγή Γηεπζπληνχ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ ππ΄αξηζ.: 293 /14 πεξί 
πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο  Γηελέξγεηαο Π.Μ.Γ. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 
1.  Σε δηελέξγεηα Δπαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ΠΜΓ) 
εθηφο Κξαηηθνχ Πξνππνινγηζκνχ,   γηα ηελ εθηέιεζε Δξγαζηψλ Αλαπαιαίσζεο ΠΜ 
Λεβεηνζηαζίνπ θαη ρψξνπ αζπξκάηνπ Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ. 
πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο    αξάληα Υηιηάδσλ Δπξψ  (40.000,00€) 
(ζπκπεξηιαβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, ρσξίο  Φ.Π.Α).  
  
2.    Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 14 Ιαλνπαξίνπ 2015 εκέξα Σεηάξηε θαη 
ψξα 10:00  κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Δπαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζην θαξέ 
αμησκαηηθψλ Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ,Μαξίλα Φινίζβνπ/Σξνθαληεξφ ΣΚ 17510 
Παιαηφ Φάιεξν, (ηει. 210 9836539)  θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο  ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή . 
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3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, αλεμαξηήηνπ ηάμεο, θαη 
θαηαηάζζνληαη ζηε βαζηθή θαηεγνξία εθηέιεζεο έξγσλ: ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ-
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, θαζψο θαη νη εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα 
επηρεηξήζεηο κε ελλεαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία απφ ηελ Λήςε ηνπ Πηπρίνπ ηνπο.  
 
4.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην γξαθείν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Μέξηκλαο   ηνπ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ , ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηελ  13 
Ηαλνπαξίνπ 2015 εκέξα .Σξίηε  θαη ψξα 13:00 ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν λα 
αλαγξάθεηαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ δηεχζπλζε:  
    ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ 
    ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ  
    ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 
    ΜΑΡΗΝΑ ΦΛΟΗΒΟΤ ΣΡΟΚΑΝΣΔΡΟ  
    Σ.Κ. 17510, Παιαηφ Φάιεξν 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ππνβάιινληαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία.       
 
5.   Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζπκθψλσο ησλ παξαξηεκάησλ 
ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηεχρνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. Γηα ηα κε ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο, 
ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην λ. 3669/08 (ΦΔΚ 116/Α/18-06-2088) «Πεξί Κχξσζεο 
ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ».  
 
6. Ζ παξνχζα θαζψο θαη φια ηα παξαξηήκαηα είλαη δηαζέζηκα ζην Γξαθείν 
Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο ηνπ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ ή ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 
Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ www.hellenicnavy.gr. , ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΝΜ Γ. ΑΒΔΡΩΦ 
www.averof.mil.gr 
    
 
7. Πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζα παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν 
Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο, ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ (ηει.210 9836539), 
Αλζππνπινίαξρν (Δ) Δ. Καξδάκε ΠΝ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο, θαη απφ ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο  ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ, 
(ηει. 210 9836539), γηα ζέκαηα Σερληθήο Πεξηγξαθήο (παξάξηεκα «Γ» ηεο 
παξνχζαο). Γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εηζφδνπ θαζψο θαη γηα ηελ βεβαίσζε ηεο 
ππεξεζίαο φηη έιαβε ρψξα επίζθεςε γηα ππνηχπσζε ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ έξγνπ 
ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπινίαξρν (Δ) Θ. Γξεγνξηάδε ΠΝ, Σκεκαηάξρε Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο, ηει: 2109836539, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο. Σπρφλ 
δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ νπνηνλδήπνηε φξν  

ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζα πξέπεη λα αηηνχληαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 

http://www.hellenicnavy.gr/
http://www.averof.mil.gr/
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8. Σα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηνχκε ηελ 
παξνχζα, παξαθαινχκε φπσο κεξηκλήζνπλ, γηα ηελ επξεία θνηλνπνίεζή ηεο ζηα 
κέιε ηνπο.  
 
 
9.   Παξαθαινχκε φπσο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηνλ Π.M.Γ. καο γλσξίζεηε κέζσ 
ηειενκνηνηππίαο (FAX: 210 9888211) ζηνηρεία εθπξνζψπσλ ζαο (νλνκαηεπψλπκν 
– αξηζκφο ηαπηφηεηαο, αξηζκφο θπθινθνξίαο νρήκαηνο) ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
εκέξεο πξηλ ηελ είζνδν ζαο ζην ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ, πξνθεηκέλνπ εθδνζεί άδεηα 
εηζφδνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α». Γεληθνί Όξνη Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ  
«Β». Δηδηθνί Όξνη Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ  
«Γ». Σερληθή Πεξηγξαθή  
«Γ». Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο  
«Δ» ρέδην χκβαζεο  
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή 
Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο   (1) Αληίγξαθν 
Γξαθείν Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο (1) Αληίγξαθν  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ  
- Γ/ΓΔΝ 
- ΓΔΝ/ΟΔΠΝ 
- ΓΔΝ/Δ1  
- ΓΓΜΝ/Δ2 
- Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ: Αθαδεκίαο 7, 106 71, ΑΘΖΝΑ. 
- Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο (Πι. Ρνχζβειη 1, ΣΚ 182 31,     
  Πεηξαηάο) 
- Παλειιήληνο χλδεζκνο Σερληθψλ Δηαηξηψλ – ΑΣΔ (Φεηδίνπ14-16, ΣΚ 10678)  
   Αζήλα 
                
              

 
 
 
 
 
 

 
Πισηάξρεο Παλαγηψηεο Σξηπφληηθαο ΠΝ 

Γηεπζπληήο    ΠΝΜ Θ/ΚΓ.ΑΒΔΡΩΦ 
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ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 2/14  
ΑΓ. Φ. 900/ 19 /14. 686       
24 Γεθ.14 /ΠΝΜ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ 
            
                     
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ν : Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ θαζηζηά 

απαξάδεθηε κηα πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.  

 
1.    Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο, είλαη ππνρξεσηηθνί 
γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
2.     Πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε φηαλ: 
        α. Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή φηαλ πεξηέρεη αλαθξηβή 
ζηνηρεία.  
        β. Γελ ππνβιεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο πνπ 
πξνβιέπεη ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.  
        γ. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
        δ. Ζ Ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν  ηζρχνο  
κηθξφηεξν    απνξξίπηεηαη. 
        ε. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνί 
αλαθέξνληαη.  
      ζη. Πεξηέρνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ή ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ζε 
έγγξαθα ή ζε ειεθηξνληθφ κέζν ηεο πξνζθνξάο, εθηφο ηνπ θαθέινπ ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
          

ΑΡΘΡΟ 2ν : Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ 
1.  Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα εξγαζίεο  , νη 
νπνίεο απαηηείηαη λα εθηειεζζνχλ ζην ΠΝΜ  Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ γηα ηελ 
αλαπαιαίσζε ηνπ Πισξηνχ Σκήκαηνο ηνπ ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ θαη Γηακφξθσζε 
ηνπ ρψξνπ Αζπξκάηνπ. 
 
2.  Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Γ» (Σερληθή Πεξηγξαθή). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ν : ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

      Αλαζέηνπζα αξρή, είλαη ην ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ , Μαξίλα Φινίζβνπ, 
Σξνθαληεξφ, ΣΚ 17510, Παιαηφ Φάιεξν. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν : Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο Γεκνζίεπζεο  
      Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαζψο θαη φια ηεο ηα παξαξηήκαηα, ζα δεκνζηεπηνχλ 
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ (www.hellenicnavy.gr).  
 
 
 

 
Π.Ν.Μ. ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ           
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ 
Σει. : 210 9836539 
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ΑΡΘΡΟ 5ν : Σξφπνο Λήςεο Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ  

1.  Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεχζπλζεο www.hellenicnavy.gr  
 
2.   Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν : Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Δπηινγήο, Πξνζφληα θαη 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

 

1.  Σελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ επηηξέπεηαη λα αλαιακβάλνπλ εκεδαπέο 
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
(Μ.Δ.ΔΠ.) θαη ζηελ αληίζηνηρε κε ην έξγν θαηεγνξία θαη ηάμε εγγξαθήο, νη 
εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα επηρεηξήζεηο κε ελλεαεηή ηνπιάρηζηνλ 
εκπεηξία απφ ηελ Λήςε ηνπ Πηπρίνπ ηνπο θαζψο θαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 
2.  Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε 
λνκηθήο κνξθήο ή ζπλεηαηξηζκνί, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3669/2008 
 
3. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ηεο Δπηρείξεζεο  
    α. Δπθξηλέο (θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.2690/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηνλ Ν.3345/05 θαη ην Ν.4250/2014) αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ηεο ζην 
ΜΔΔΠ ή εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν Ννκαξρηαθφ Μεηξψν (γηα επηρεηξήζεηο 
εγγεγξακκέλεο ζε Ννκαξρηαθά Μεηξψα).  
    β. Απνδεηθηηθφ, ή επθξηλέο (θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.2690/99 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.3345/05 θαη ην Ν.4250/2014) αληίγξαθφ ηνπ, θαηαβνιήο 
ζηελ εξγνιεπηηθή νξγάλσζε ζηελ νπνία αλήθνπλ, ησλ εηζθνξψλ ηνπο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
     γ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), κε ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία πξέπεη: 
 (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
 (2) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 
δελ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα:     
                 (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).                     

        (β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)  
         (γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 
316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 
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      (δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 1991/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 
Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 
2001/ 1997/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α') θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (ΦΔΚ 305 Α'). 
 (3) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο :     
       (α) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ . 
        (β)  Γελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζεο,αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε 
άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ.  
         (γ)  Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, 
θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηεο.  
          (δ)  Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο 
κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ηδηφηεηα 
πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα 
αξρή. 
                  (ε) Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηεο φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ.  
                  (ζη)  Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή 
ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

                 (δ)   Γελ είλαη έλνρε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ή φηαλ δελ έρεη 
παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  
                     (ε) Γελ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαηά 
ην άξζξα 82 ηνπ Ν. 3669/2008, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
            (ζ)  Έρεη Ννκαξρηαθά ελλεαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία απφ ηελ Λήςε 
ηνπ Πηπρίνπ ηνπο, γηα επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα. 
      (4) Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηα 
δεισζέληα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ε (2) θαη (3).  
       (5) Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο 
ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 
νηθεία Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη 
αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ιπ.  
       (6) Έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαρηα, φινπο ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη εηδηθνί φξνη, φπνπ απαηηείηαη 
ππεξηεξνχλ ησλ γεληθψλ φξσλ.  
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 ΗΜΔΙΩΗ: ε φιεο ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο, νη εκεξνκελίεο ππνγξαθήο ησλ ζα 
πξέπεη λα είλαη (επί πνηλή απνξξίςεσο) εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη 
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 
ηνπ Ν.4250/2014 
 
4.   Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
γίλεηαη απηνπξνζψπσο, γηα αηνκηθή επηρείξεζε απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηελ 
αζθεί, γηα νκφξξπζκε θαη εηεξφξξπζκε εηαηξεία απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή 
εμνπζηνδνηεκέλν νκφξξπζκν εηαίξν ηεο, γηα ηελ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
απφ εμνπζηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή θαη γηα αλψλπκε εηαηξεία απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 
 
5.    Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδφκελσλ 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηνλ ίδην εθπξφζσπν.  
 
6.    Η κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ 
ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
απφ ην λφκν δηνηθεηηθψλ πνηλψλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ν: Γηθαηνινγεηηθά Πξνζθέξνληνο ζηνλ Οπνίν Πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

Καηαθχξσζε  
1.     Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξεία 
ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ή θαη λσξίηεξα εθφζνλ έρεη 
ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ παξαζηαηηθψλ θαη εγγξάθσλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηήλ, ζχκθσλα 
κε ην Ν. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά, ηα νπνία ζα πηζηνπνηνχλ ηελ νξζφηεηα ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ ζηελ θαηαηεζείζα ζην δηαγσληζκφ ππεχζπλε δήισζε. Δλ 
ζπλερεία ν θάθεινο ζα απνζθξαγηζηεί θαη ζα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ (Σξηκειήο Δπηηξνπή ηνπ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ) θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη. 
 
2.    Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ , ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
3.   Μεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
εγγξάθσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, πξνηείλεη ηελ αλαθήξπμε ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή σο Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεηαη ζην δεχηεξν ζπκκεηέρνληα κε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, θ.ν.θ. Ζ αλαθήξπμε 
ηνπ Αλαδφρνπ, γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο δηνηθεηηθήο απνθάζεσο, απφ ηελ 
Τπεξεζία.  
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ΑΡΘΡΟ 8ν: Γηεπθξηλίζεηο  
 
1.     Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
δηεπθξηλίζεηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επί ησλ αλσηέξσ 
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο.  
 
2.      Διιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ, νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνζθέξνληνο 
απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ν : Σξφπνο χληαμεο θαη Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ 
 
1.       Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη:  
           α. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 
 β.   Να έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη λα θέξνπλ 
ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο.  
 γ.  Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη 
λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 
φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν 
λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, θαζψο θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη 
απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο 
πξνζθνξάο.  
 
2.   Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ εκπξφζεζκα ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
3. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  
 α.  Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ν δηαγσληζκφο , ην νπνίν αθνξά. 
 β.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 
 γ.  Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
 δ.  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο 
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο). 
 
4.  Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζεσξείηαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ  πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή 
ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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5. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ εθπξφζεζκα, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  
 
6. Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θχξηνο θάθεινο) ηνπνζεηνχληαη φια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, ζε αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 
επί πνηλή απφξξηςεο, σο εμήο:  
          
     α.  ΦΑΚΔΛΟ 1 κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» επί 
πνηλή απφξξηςεο, ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο θαη φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα 
πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ θάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο 
αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο θαη κε ηελ ίδηα αξίζκεζε.  
 
     β.   ΦΑΚΔΛΟ 2 κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» επί πνηλή 
απφξξηςεο  
 
                  (1)  ην θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη ηα θχιια ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζην νπνίν ζα γίλεηαη ζπζρέηηζε ηεο πξνζθνξάο πξνο φιεο 
ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σ.Π. παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν, φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη ε «ζπκθσλία» , δηάθνξα άιια ηερληθά ζηνηρεία, πεξηγξαθέο θαη 
prospectus θαη γεληθά νπνηνδήπνηε έγγξαθν/ πηζηνπνηεηηθφ, εγρεηξίδην ή άιιν 
ζηνηρείν απαηηείηαη απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο ζηνλ ίδην θάθειν ζα 
πεξηέρεηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001/2000.  Γελ γίλεηαη 
απνδεθηφ «Φχιιν πκκφξθσζεο» ην νπνίν δελ είλαη ζπκπιεξσκέλε έζησ κία 
παξάγξαθν . Ζ κε ζπκπιήξσζή ηνπ είλαη αηηία απνθιεηζκνχ απφ ΠΜΓ.  
         (2)  Δπίζεκα έγγξαθα ή ηηκνιφγηα απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη 
ν ππνςήθηνο εξγνιάβνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ην παξειζφλ ζπλαθείο 
εξγαζίεο  αλαζηήισζεο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ , φπσο ραξαθηεξηζκέλα ηζηνξηθά 
κλεκεία, πινία θηι. ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ.   
          (3) Υξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηελ εκέξα αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο 
θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο  κε ηνλ εξγνιάβν έσο ηελ εκέξα αλαιεςεο εξγαζηψλ. 
Ο ρξφλνο απηφο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
Τπέξβαζε  ηνπ ρξφλνπ απηνχ, είλαη αηηία δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα 
ηνπ αλαδφρνπ.  
          (4)  Υξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο εξγαζηψλ έσο 
ηελ παξάδνζή ηνπ έξγνπ . Ο Υξφλνο απηφο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 
ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο . Τπέξβαζε  ηνπ ρξφλνπ απηνχ, είλαη αηηία 
δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 
          (5)  Δγρεηξίδην θαλφλσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Ζ κε χπαξμε ηνπ ζε 
έληππε κνξθή είλαη αηηία απνθιεηζκνχ απφ ηνλ Πξνρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ.  
          (6)  Βεβαίσζε απφ ηνλ Σκεκαηάξρε Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΠΝΜ Θ/Κ 
Γ. ΑΒΔΡΩΦ φηη ν ππνςήθηνο εξγνιάβνο επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο ηεο ππφ 
αλάιεςε εξγνιαβίαο θαη έιαβε γλψζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεπηνκεξηψλ 
πνπ ηελ αθνξνχλ Ζ κε χπαξμε ηεο βεβαίσζεο , είλαη αηηία απνθιεηζκνχ απφ ηνλ 
Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ.  
Έιιεηςε ε ειιηπήο δηαηχπσζε νπνηαζδήπνηε ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ/ 
βεβαηψζεσλ πηζηνπνηεηηθψλ, επηθέξεη απηφκαηα ηελ πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηελ 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνλ ππνςήθην ζπκκεηέρνληα.  
 γ.      ΦΑΚΔΛΟ 3  κε ηελ έλδεημε « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο 
ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο θαη θάζε άιιν 
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νηθνλνκηθφ ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο επί πνηλή απνξξίςεσο 
δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ν εηαηξηθφο αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ ΝUMΒΔR) 
θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο ηξάπεδαο. 
 
 
 
7. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηε 
πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα 
απνηειεί θαη ηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά  θαη 
κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο Παξνχζεο.   
 
 
8.  Οη θάθεινη 1 , 2 θαη 3, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
, ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 
9. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ 
ππνγεγξακκέλεο ηελ Σερληθή θαη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά. 
 
10.        Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή 
ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  
 
11.       ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή 
πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ εμνκνηψλεηαη 
κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
    
12. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο, κφλν φηαλ απηέο 
δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 
εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο 
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 
ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.  
 
13. Ρήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ 
(θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 
ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ 
ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ.  
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ΑΡΘΡΟ 10ν : Υξφλνο Ιζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ 
 
1. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη 
δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
3. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ 
πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  
 
4.  Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη κε ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο 
πξνζθέξνληεο, πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, εάλ απνδέρνληαη 
ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο  ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη 
ηελ αηηνχκελε παξάηαζε. 
 
5. Μεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο 
εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, είηε φρη. ηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
6. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 
απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  
 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
  

 
ΑΡΘΡΟ 11ν : Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα  

1.  Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, ζα δνζνχλ ζε επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ 
ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.  
 
2.  Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο δελ δηθαηνχληαη θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο , λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ.  
 
3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο θαλνληθφηεηαο ή κε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά.  
 
4. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα 
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εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ν : Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - Απνζθξάγηζε 
Πξνζθνξψλ-Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ  

 
1.   Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην θπξίσο ζψκα ηεο παξνχζαο, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο αλ απηνί ην 
επηζπκνχλ. 
 
2.  Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ.  
 
3.  Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ 
θσιχεη ηελ απνζθξάγηζε ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.  
 
4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 
επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  
 
5.  Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: 
 

Α΄ ΣΑΓΙΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 
θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ ηεο  Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 
6.  Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο 
θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ ζε θάζε θπξίσο 
θάθειν, Σξεηο (3)  ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο (3) ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ 
θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία.  
 
7. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, 
φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία αλά θχιιν.  
 
8. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη, ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη 
φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ 
νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 

9.      Σελ ίδηα εκέξα απνζθξαγίδεηαη, ν θάθεινο ησλ «ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ» 
θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία 
αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αθνχ έρεη κειεηήζεη / 
αμηνινγήζεη ηα πεξηερφκελα /δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ « Σερληθή Πξνζθνξά» 
σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηνπο θαη ζπκθσλία ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο 
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ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο , ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο 
απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
10. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, 
ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη 
ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί .  
 

Β΄ ΣΑΓΙΟ – Απνζθξάγηζε Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
12.  Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ 
εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν 
ζηάδην, απφ ηελ Δπηηξνπή, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηειενκνηνηππία (fax) νη 
ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζηεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ.  
 
13.  Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία 
κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή 
κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 
κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ . Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ φζσλ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
 
14. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 
 

Γ΄ ΣΑΓΙΟ – Απνζθξάγηζε Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο  
 
15. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα 
ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη 
ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην 
αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ (Σξηκειήο Δπηηξνπή 
Πξνκεζεηψλ) ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε.  
 
16. Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε κε ρακειφηεξε ηηκή 
πξνζθνξά. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηνινγεηηθά ηα 
νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε 
ηελ ακέζσο επφκελε κε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξά θαη νχησ θαζεμήο. Αλ 
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θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 
καηαηψλεηαη.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ν : Γηεπθξηλίζεηο Πξνζθνξψλ  
 
1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
έρεη ην δηθαίσκα αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ηελ 
παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα. 
 
2. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή 
κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίζεη , απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο 
ζρεηηθήο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ν : Απφξξηςε Πξνζθνξψλ  
 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά πνπ: 
α.   Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή 
θαη αηξέζεηο. 
 β.   Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά. 
γ.    Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο , είηε ζηα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ.  
δ.   Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά 
θεθάιαηα ηεο παξνχζαο.  
ε.   Γελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά.  
ζη.  Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ή εκθαλίδεη ηηκέο  
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 
δ.   Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  
ε. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
ζ. Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ν : Δλζηάζεηο  

 
1.  Δλζηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλν 
απφ επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ 
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ. Οη ελζηάζεηο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ 
κφλν γηα ηα ζηάδηα πξνεπηινγήο, θαηάζεζεο πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζεο θαη γηα 
ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην.  
2.      Οπνηαδήπνηε έλζηαζε πνπ αθνξά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα εμεηάδεηαη 
εθφζνλ ππνβάιιεηαη ζπλνδεπκέλε κε απνδεηθηηθφ παξάβνινπ , φπσο 
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πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ΠΓ 118/07 θαη ζα αλαγξάθεηαη 
ξεηά ζηελ έλζηαζε ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ κε βάζε 
ηελ νπνία αζθείηαη.  
3.  Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε 
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ θαη απεπζχλνληαη ζηελ πξντζηακέλε 
αξρή ε νπνία θαη απνθαζίδεη.  
 

ΑΡΘΡΟ 16ν : Καηαθχξσζε - Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο - Τπνγξαθή 
χκβαζεο Δγγπήζεηο 

 
1.  Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη, κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο 
ηηκήο .  
 
2. Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 
ζρεηηθή πξφηαζή ηεο, γίλεηαη ε θαηαθχξσζε νξηζηηθή απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ αλάδνρν. 
 
3. ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 
 α.  ηηο εξγαζίεο. 
 β.  ηελ ηηκή.  
 γ.  ηνλ ηφπν δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ.  
 δ.  ηελ ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο. 
  ε.  ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
 
4. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο αλάζεζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε 
ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο 
αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 
ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ επίδνζε ηνπ θαηαθπξσηηθνχ 
απνηειέζκαηνο λα πξνζέιζεη ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Τπεξεζίαο, γηα λα 
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα θάησζη:  
 
 α. Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα θαίλνληαη φιεο νη θάζεηο ηεο 
θαηαζθεπήο θαη εγγχεζε γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 
θαηαζθεπήο. 
  β. ηνηρεία γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα 
πινπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κειέηεο, εγθαηάζηαζεο, πξνκήζεηαο θαηαζθεπήο. 
 
5. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
πξνζέιζεη ε Τπεξεζία  κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. ε πεξίπησζε πνπ ν 
αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά δηαγσληδφκελν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ή 
ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε ιακβάλεηαη ζε 
βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά ζε θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
δεκηάο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
6. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ 
Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 
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 α. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην 
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,  
 β. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε 
ηθαλνπνηεηηθφ 
 γ. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 
ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ 
αληαγσληζκνχ, 
 δ. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε 
πξνκήζεηα. 
  
7. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο δελ 
ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  
 
8.  Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη 
ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν σο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ, πνζνζηφ δέθα 
10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε.  
 
9. Ζ εγγχεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 
Παξαξηήκαηνο «Γ», ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
 
10.    Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
 
11. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
ζχκβαζεο, δηθαηνχηαη ε Τπεξεζία κε κνλνκεξή δήισζή ηεο, πνπ ζα απεπζχλεηαη 
ζηνλ αλάδνρν λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε θαηαπίπηεη, ιφγσ 
πνηληθήο ξήηξαο νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ 
Μεηνρηθνχ Σακείνπ Ναπηηθνχ.  
 
12. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξψλ, ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά 
δελ θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ 
ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
 
13. Οη εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 
παξέρνληαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ 
Δξγνιεπηψλ Γεκφζησλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), ή ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Μπνξεί επίζεο λα παξέρνληαη θαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ πνπ πξνβιέπεηαη ε ηέηνηα ρξήζε ηνπο θαη κε 
ηελ ηηκή πνπ πξνβιέπνπλ γηα απηά νη εηδηθέο δηαηάμεηο. 
 
14.  Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο 
απφ ηελ Τπεξεζία, λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ή ζην 
θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην 
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νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ην ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε 
δηαθήξπμε, επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην 
δηθαίσκα δηδήζεσο θαη ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο 
 
15. Ζ Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4(β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έγθεηηαη ζηα θάησζη:  
 (α) Θα θαιχπηεη θάζε ειάηησκα ή δπζιεηηνπξγία πνπ νθείιεηαη ζε 
ιαλζαζκέλν ζρεδηαζκφ, κεηξήζεηο, ξπζκίζεηο θνθ. 
 (β)   Θα θαιχπηεη φιεο ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη φια ηα πιηθά 
πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνιάβν.  
 

ΑΡΘΡΟ 17ν : Σξφπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο  
1. Σν χςνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πξνυπνινγίδεηαη ζην 
πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ Δπξψ (40.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θξαηήζεσλ 8% θαη 4% ΔΚΟΔΜΝ, άλεπ ΦΠΑ 23% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 
Λνγαξηαζκφ Αλαπαιαίσζεο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ.  

2.       Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα 

ρηιηάδσλ Δπξψ (40.000,00 €), άλεπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%, θαη επηβαξχλεηαη κε 

παξαθξάηεζε Φ.Δ. (8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ λνκηθά πξφζσπα) επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε, επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, επηβαξχλεηαη θαη κε θξαηήζεηο 4% ππέξ ΔΚΟΔΜΠΝ 

, πνζφ ην νπνίν βαξχλεη ηνλ Λνγαξηαζκφ Αλαπαιαίσζεο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ 

θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνππνινγηδφκελν θφζηνο ηεο παξνχζεο . Η θαζαξή 

αμία ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ καδί κε ηελ θξάηεζε 4% ππέξ 

ΔΚΟΔΜΠΝ  δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ, ν 

νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ Δπξψ (40.000,00). 

3.    Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ εθηειεζζέλησλ 

εξγαζηψλ, κεηά ην πέξαο νινθιήξσζεο  απηψλ  θαη κεηά  ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

4.       Ζ εμφθιεζε – πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ 

Λνγαξηαζκφ Αλαπαιαίσζεο ηνπ ΠΝΜ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ, 

εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο . 

5.       Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο δαπάλεο: 
           α.Πξσηφηππν Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ  . 

  β. Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ ή Οξγαληζκνχ, φηη έγηλε ε 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζηηο 

εξγαζίεο. 

γ. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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 δ. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ κε απφθαζε ηεο δηνηθήζεσο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ . 

ΑΡΘΡΟ 18ν : Γηαθίλεζε Αληηθεηκέλσλ 

Δθφζνλ θαη ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή (Παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο) 

απαηηεζεί ε δηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνιάβνπ θαη αληίζηξνθα, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε θξνληίδα 

θαη έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ, ηεο Τπεξεζίαο ππνρξενχκελεο λα εθδψζεη άδεηα 

εμαγσγήο θαη άδεηα δηειεχζεσο ησλ πισηψλ ή ρεξζαίσλ κέζσλ κεηαθνξάο ηνπ 

εξγνιάβνπ. Δηδηθφηεξα: 

α. Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ, εξγαιείσλ κεραλεκάησλ) ν 

εξγνιάβνο νθείιεη λα παξαδίδεη ζε ηξία (3) αληίγξαθα, ζην θπιάθην εηζφδνπ, 

δειηίν απνζηνιήο ή άιιν έγθπξν ζπλνδεπηηθφ έληππν ηεο εηαηξείαο, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη: 

              (1)Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ 
              (2)Πξννξηζκφο Πινίν ή Τπεξεζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
              (3)Αξηζκφο αλαζέζεσο ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο (FAX ή έγγξαθν). 
              (4)Αξηζκφο απηνθηλήηνπ θαη ζηνηρεία νδεγνχ. 
 

β. Μεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν, ζα ζεσξνχληαη θαη ηα ηξία (3) αληίγξαθα, εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα (1), ζα θξαηείηαη ζην θπιάθην εηζφδνπ, ην δεχηεξν (2) ζα 

παξαδίδεηαη ζην Σκήκα αλαζέζεσο ηεο εξγαζίαο θαη ην ηξίην (3) ζα παξακέλεη 

ζηνλ εξγνιάβν. 

 

γ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ ν εξγνιάβνο ζα ππνβάιεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα, ζην Σκήκα αλαζέζεσο εξγαζηψλ, πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη : 

 
              (1)Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ. 
              (2)Πινίν ή Yπεξεζία απφ φπνπ πξνέξρνληαη. 
              (3)Γειηίν Aπνζηνιήο κε ην νπνίν είραλ εηζαρζεί. 
              (4)Αξηζκφο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ θαη ζηνηρεία νδεγνχ. 
 

δ. ηε ζπλέρεηα, ην Σκήκα αλαζέζεσο ζα εθδίδεη ππεξεζηαθφ έληππν 

(δειηίν εηζαθηέσλ ή επαλεηζαθηέσλ πιηθψλ) ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ 

εξγνιάβν ζην θπιάθην εμφδνπ. 

 

ε. εκείσζε: Ζ θφξησζε ησλ πξνο εμαγσγή αληηθεηκέλσλ ζα γίλεηαη 

παξνπζία αξκνδίσλ πνπ ζα νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαθίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. 
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ΑΡΘΡΟ 18ν : Γηαθίλεζε Πξνζσπηθνχ 

 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ν εξγνιάβνο πξέπεη λα παξαδψζεη 

ζηελ Τπεξεζία πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν λα εξγαζηεί ζην ΠΝΜ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ. Σν αλσηέξσ 

πξνζσπηθφ ζα εθνδηαζζεί κε ζρεηηθέο άδεηεο εηζφδνπ, ελψ ε κεηαθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηνχ απφ ην ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ,  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εξγνιάβνπ θαη αληίζηξνθα ζα εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ. ηε 

πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο απαζρνιήζεη αιινδαπφ εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, 

δεζκεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα 

ησλ ΑΝ. 376/36 θαη Ν. 2910/01, φηη ην πξνζσπηθφ απηφ ζα επξίζθεηαη λφκηκα ζηε 

ρψξα θαη ζα εηζέξρεηαη εληφο ηεο απαγνξεπκέλεο δψλεο ησλ Ναπηηθψλ νρπξψλ, 

θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο Ναπηηθήο αξρήο / δηνηθήζεσο, αθνχ ππνβιεζεί 

θαη εγθξηζεί έγθαηξα ην ζρεηηθφ αίηεκα κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ αιινδαπνχ 

πξνζσπηθνχ. 
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ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ                                                      
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 2/14  
ΑΓ. Φ. 900/ 19   /14. 686        
24 Γεθ. 14/ΠΝΜ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ 
      
       

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν : Αλάδεημε Αλαδφρνπ  

 

1.       Ζ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία ε νπνία πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

ππφ ηνλ φξν φηη θαιχπηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Αλ 

ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδεηρζέληνο κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δελ ζπκθσλεί 

ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνο ην ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξντζηακέλε αξρή απεπζχλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ αλ απηφο ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο, 

ππφ ηελ επηθχιαμε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Ν. 3669/2008. 
 

2. Πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ε Τπεξεζία δεηεί απφ ηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε πνπ αλαδείρζεθε κεηνδφηξηα, ηάζζνληαο ηελ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αλαγθαία πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θεξχμεσο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 

θέξεη απαξαίηεηα ρξφλν έθδνζεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ε ηεζείζα πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε ή αλ ηα 

πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή ή αλ εμέιηπαλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ 

ηηο νπνίεο έγηλε δεθηφο ζην δηαγσληζκφ ν κεηνδφηεο, εμεηάδεηαη ε αλάζεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζεμήο έσο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε 

αλάζεζε.   

ΑΡΘΡΟ 2ν : Αλάθιεζε Γηαθήξπμεο 

 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο λα αλαθαιέζεη ηε 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, αλ δελ έρεη 

πιένλ ελδηαθέξνλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχζεη πάιη 

ην έξγν κε ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ φξσλ ή λα ην θαηαζθεπάζεη κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. Ζ Τπεξεζία κπνξεί επίζεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο, λα αλαθαιέζεη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αλ ε ζχκβαζε δελ 

Π.Ν.Μ. ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ           
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ 
Σει. : 210 9836539 
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έρεη ζπλαθζεί ή έρεη θαηαζηεί βέβαην φηη δελ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί κέζα ζε 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν : Απαγφξεπζε χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Καηαζθεπήο 
Έξγσλ 

 

Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ κε 

επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο. Ζ ίδηα απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα ηνπο εηαίξνπο, 

ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο, ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε ζπλδξνκή ηνπ 

αζπκβίβαζηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 31 ηνπ Ν. 3669/2008. Απαγνξεχεηαη 

επίζεο ε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ κε επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ νη εηαίξνη ή νη βαζηθνί κέηνρνη ή ηα κέιε νξγάλσλ δηνίθεζεο ή ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο ή εηαίξνη ή βαζηθνί 

κέηνρνη ή κέιε νξγάλσλ δηνίθεζεο ή ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε ζπλδξνκή ηνπ αζπκβηβάζηνπ θαηά ηα 

νξηδφκελα επίζεο ζην άξζξν 31 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν : Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ – Δπίβιεςε – Τπεξεκεξία Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ 

1.   Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ αζθνχληαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία νξίδεη ηα κέιε πνπ ζα αζρνιεζνχλ 

εηδηθφηεξα κε ηελ επίβιεςε, πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο φηαλ είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ, παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπο θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε 

λφκηκε ελέξγεηα θαη ελεξγεί φηη απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ. 

2.   Ζ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, κπνξεί λα νξίδεη σο επηβιέπνληεο θαη 

βνεζνχο απηψλ γηα ην έξγν ή ηκήκαηά ηνπ ή είδε εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηα ζηειέρε 

πνπ δηαζέηεη, ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Οη επηβιέπνληεο απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο βνεζνχο ηεο ελ ιφγσ 

επηηξνπήο. ηα θαζήθνληα ησλ επηβιεπφλησλ πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε 

θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. Οη βνεζνί ησλ επηβιεπφλησλ αζθνχλ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαη έρνπλ αλάινγεο επζχλεο. 

 

3.   ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο έξγνπ κε αλάζεζε ζε αλάδνρν, ε επίβιεςε 

απνζθνπεί ζηελ πηζηή εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 

ΑΔΑ: Ω8ΦΨ6-ΛΣΣ



 
 

 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

4.   Ζ ππνρξέσζε ηεο επίβιεςεο λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πηζηή 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, δελ κεηψλεη ζε θακηά 

πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε 

ζχκβαζε. 

5.   Όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε δηαπίζησζεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ε Τπεξεζία 

κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε απηνςία πνπ ελεξγείηαη απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ην 

νπνίν ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε. Όηαλ γίλνληαη ηέηνηεο απηνςίεο θαιείηαη λα 

παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

6.   Αλ ε Τπεξεζία θαηαζηεί ππεξήκεξε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε κφλν γηα ηηο 

ζεηηθέο ηνπ δεκηέο, πνπ πξνθαινχληαη κεηά ηελ επίδνζε απφ απηφλ ζρεηηθήο 

έγγξαθεο φριεζεο. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο απφ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο, νη 

ζεηηθέο δεκηέο νθείινληαη θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν : Γεληθέο Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

 

1.   Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ 

θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

2.   Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 

3.   Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα 

κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο 

βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή 

δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα 

θαθνηερλία. 

4.   ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε δηαηαγή γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο 

δίλεηαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θαη θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε 

δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα εγγξάθσο ηελ 

Τπεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο. Αλ ε δηαηαγή απηή δηαθνξνπνηεί 

κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο 
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εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε 

ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

 

5.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη 

νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο 

ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ιπ., νη δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη 

θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο 

εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, θαηακεηξήζεσλ, 

δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, 

ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε 

είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

6.  Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ 

δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε άιινη θφξνη ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην 

θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 

 

7.     Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην 

θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή 

κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. 

 

8.   Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ 
πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 
ε ζχκβαζε κπνξεί λα νξίδεη θαη' εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά 
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εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ. Ο αλάδνρνο 
νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην 
ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 
Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/ 
2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β'), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β') θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ 
27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β'), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ 
θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

9.   Ζ Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν, ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 

10.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε 

νπνηνλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο 

ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη 

ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν : Πεηζαξρηθέο Δπζχλεο Γηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ 

 

1.  Ζ ππαίηηα παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο απφ φξγαλα ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απνηειεί πεηζαξρηθή παξάβαζε. 

2.      Ηδίσο απνηεινχλ πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο: 

 

α. Γηα ηνπο επηβιέπνληεο ην έξγν: Ζ ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

αλαδφρνπ παξαβίαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ή ηελ θαηαζθεπή 

ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή ηελ ελζσκάησζε ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ ή ηελ 

παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ λφκηκσλ κέηξσλ αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
 
 

β. Γηα ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο: Ζ παξάιεηςε 
θίλεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ παξά ηε 
ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ, ε παξάιεηςε έγθαηξεο έγθξηζεο ησλ 
επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ έξγνπ θαη ε ρνξήγεζε εληνιψλ γηα 
εθηέιεζε εξγαζηψλ, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ή εγθεθξηκέλε 
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ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, νχηε άιισο πσο είλαη επηηξεπηή ε εθηέιεζή ηνπο θαηά 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 
γ. Γηα ηνλ πξντζηάκελν θαη ηα φξγαλα ηεο πξντζηάκελεο αξρήο: Ζ 

παξάιεηςε έγθαηξεο έγθξηζεο ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ θαη ησλ 

Πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, ε ρνξήγεζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο ρσξίο λα πθίζηαληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη ε παξάιεηςε 

έθδνζεο απφθαζεο ζε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά απφθαζεο θήξπμεο 

έθπησζεο, εληφο ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ Ν. 

3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν : Ηκεξνιφγην Έξγνπ 

 

 1.    Γηα θάζε εξγνιαβία, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε 

βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια. Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη 

θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ζηνηρεία γηα ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, ηα 

πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηηο 

εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

 

2.   Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο θαη ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 

3.   Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ΑΡΘΡΟ 8ν : Πξνζεζκίεο 

 

1.   Κάζε ζχκβαζε, εθηφο απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

έξγνπ (ζπλνιηθή πξνζεζκία), πεξηιακβάλεη θαη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ απηνχ (ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο). ε πεξηπηψζεηο κηθξψλ 

έξγσλ ή έξγσλ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ επηδέρνληαη πξνζδηνξηζκφ ηκεκάησλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί ε ζχκβαζε λα κελ 

πξνβιέπεη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 
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2.   Όιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

3.   Μέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο 

εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απφ ηε 

ζχκβαζε δνθηκέο. Σν ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

 

4.   Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη: 

 

α. Δίηε «κε αλαζεψξεζε», φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα 

ηνπ αλαδφρνπ ή πξνθχπηεη απφ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

β. Δίηε «ρσξίο αλαζεψξεζε», γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνιεηπφκελσλ 

εξγαζηψλ, φηαλ ε παξάηαζε θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ 

θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ 

νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο «ρσξίο αλαζεψξεζε» γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή κηαο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ, 

επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

παξάηαζεο απηήο. 

5.  Καηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, εθηηκάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ην ππαίηην γηα ηελ επηκήθπλζε 

ηνπ ρξφλνπ ζπκβαιιφκελν κέξνο, γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ έξγσλ ή θαηά 

θνλδχιηα εξγαζηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο. 

6.   Ζ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, χζηεξα 

απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. Παξάηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί θαη ρσξίο αίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ, αλ απηή δελ ππεξβαίλεη ηελ νξηαθή πξνζεζκία. 

ΑΡΘΡΟ 9ν : Πνηληθέο Ρήηξεο 

1.   Με ηε ζχκβαζε, νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο 

ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ 

ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ 

γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ 

αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ 
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πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. 

 

2.   Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο 

εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην 

πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ 

ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

3.   Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 

4.   Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά 

θαη ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο 

γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ 

ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 

5.   Όηαλ ν ρξφλνο απνπεξάησζεο ελφο έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, κπνξεί κε ηε 

ζχκβαζε λα πεξηνξηζηνχλ νη αλσηέξσ ρξφλνη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ 

ξεηξψλ κέρξη ην κηζφ, κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο πνηληθήο 

ξήηξαο, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 

ΑΡΘΡΟ 10ν : Πξνθαηαβνιέο 

 

Γελ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν : Βιάβεο ζηα Έξγα – Αλαγλψξηζε Απνδεκηψζεσλ 
 

1.   Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα 

βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Τπεξεζίαο ή αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. Αλ ην έξγν παξαδνζεί γηα 

ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε 

θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία. Καη' εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ 
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έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε 

ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

 

2.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία 

εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή 

πεξάζεη άπξαθηε, ε Τπεξεζία κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ 

αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο 

λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε 

δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο, γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο. 

 

4. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηελ Τπεξεζία γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα 

πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή 

αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο ή αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο. 

5.  Γηα λα αλαγλσξηζζεί ε απνδεκίσζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνμελήζεθαλ απφ 

αλσηέξα βία, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δειψζεη γξαπηψο ζηελ Τπεξεζία ην είδνο θαη 

ηελ έθηαζε ησλ βιαβψλ, θαζψο θαη ηε δαπάλε γηα ηελ επαλφξζσζή ηνπο θαηά ην 

κέηξν πνπ κπνξεί απηή λα εθηηκεζεί. Ζ δήισζε πεξηιακβάλεη επίζεο ππνρξεσηηθά 

πεξηγξαθή ηεο αηηίαο ησλ βιαβψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλσηέξα βία θαη αίηεκα 

απνδεκίσζεο γηα απνθαηάζηαζή ηνπο. 

6.  Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

επέιεπζε ηεο βιάβεο. Αλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη 

αθφκα παξαιεθζεί νξηζηηθά, ε πξνζεζκία απηή νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο. Ζ 

Τπεξεζία πξνβαίλεη ακέζσο ζε απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δειψζεσο θαη ηδηαίηεξα ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ, ηνπ ρξφλνπ 

θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηηο πξνθάιεζαλ θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζπζηήλεηαη επηηξνπή, ε νπνία νθείιεη λα 

πξνβεί ζε επηηφπηα εμέηαζε ζε αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δηαπίζησζεο ησλ βιαβψλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε 
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ζχζηαζή ηεο. ην πξσηφθνιιν εθηίζεληαη ηα αίηηα, ν ρξφλνο θαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο 

απφ ηηο νπνίεο επήιζαλ νη βιάβεο, κε πεξηγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

εμαθξηβσζεί. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή φρη ηεο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, 

πξνζδηνξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο θαη ε έθηαζε ησλ βιαβψλ θαη πξνηείλεηαη ν 

ηξφπνο θαη ε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλφξζσζή ηνπο. 

 

7.  Σν πξσηφθνιιν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επέρεη ζέζε πξάμεο ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην λφκν. Ζ 

έλζηαζε είλαη απαξάδεθηε εθφζνλ ην πξσηφθνιιν ππνγξάθεθε απφ ηνλ αλάδνρν 

ρσξίο θακηά επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην 

πξσηφθνιιν, ν πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ην θνηλνπνηεί. Ζ έλζηαζε εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή κε επηθχιαμε ηνπ πξσηνθφιινπ ή απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε απηνχ. Ζ απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο 

πνπ εγθξίλεη κε ηξνπνπνίεζε ή φρη ην πξσηφθνιιν θαη απνθαζίδεη επί ηεο ηπρφλ 

ελζηάζεσο. Ζ απνδεκίσζε πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο θαη ηηκέο. Όηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ δηαηάζζεηαη αθνχ ηειεηψζεη ην 

έξγν θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, 

θαλνλίδνληαη εχινγεο ηηκέο κνλάδαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ή 

εθηεινχληαη απνινγηζηηθά. 

 

8.   Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

δηαηαρζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Αλ απφ ηηο βιάβεο πνπ 

πξνμελήζεθαλ ζηα έξγα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ ή 

γηα πξφθιεζε ζεκαληηθψλ δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή πεξαηηέξσ ζεκαληηθήο βιάβεο ησλ 

έξγσλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ 

αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, ηελ θαηαζθεπή αλαγθαίσλ επεηγφλησλ 

έξγσλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, έζησ θαη αλ απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζπλάθζεθε κε ηνλ αλάδνρν. Ζ δηαηαγή γη' απηά κλεκνλεχεη 

απαξαίηεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ δηαηαζζφκελσλ εξγαζηψλ ρσξίο ρξνλνηξηβή, 

δηαζέηνληαο γη' απηφ φιν ην δπλακηθφ ηεο νξγάλσζήο ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί, 

φηαλ δηαπηζηψζεη αλεπάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, λα εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηαζζφκελσλ εξγαζηψλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν 

ηξφπν. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαηαβάιινληαη 

απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη βαξχλνπλ 

ηειηθά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ κε ηελ απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο 

πνπ εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν, θαηαινγηζζεί ε δαπάλε ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε βάξνο 

ηνπ αλαδφρνπ, σο ππαηηίνπ γηα ηε βιάβε πνπ πξνμελήζεθε ζηα έξγα. 
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9.   Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα 

βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

10.   Ζ δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 7 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηπρφλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ή 

πξφιεςεο θηλδχλσλ ζε έξγα πνπ εθηειέζζεθαλ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο νη βιάβεο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ζε άιιε 

αηηία πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

11.   Δξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε έξγνπ, πνπ 

παξαδφζεθε ζε ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εληνιή 

απηή θνηλνπνηείηαη απαξαίηεηα ζηελ πξντζηακέλε αξρή. Γηα δηαπίζησζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζπληάζζεηαη εηδηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Yπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαηά ηα ινηπά νη παξάγξαθνη 7 θαη 8. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν : Αθαηαιιειφηεηα Τιηθψλ – Διαηηψκαηα – Παξάιεηςε 
πληήξεζεο 

1.   Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή 
πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ 
Τπεξεζία κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα ηνλ επαλέιεγρν 
ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα 
ιεθζεί απφθαζε ιφγσ δηαθσλίαο ησλ κειψλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν 
αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε 
απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. 
 

2.  Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο 

ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά 

είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο 

Γ.Γ. .Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια θξαηηθά εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο 

εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, 

αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε 

βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

έξγνπ. 

3.  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

νπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ 

ΑΔΑ: Ω8ΦΨ6-ΛΣΣ



 
 

 

αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εηδηθή δηαηαγή 

πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή 

ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ 

ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην 

ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο 

δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε δηαηαγή 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ειαηηψκαηνο. 

4.   Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη 

ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Με ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε 

ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κέρξηο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ 

επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή 

ηνπ ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε 

ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ 

θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν. Ο επηβιέπσλ ή άιινο 

εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο παξαθνινπζεί εηδηθά ηηο εξγαζίεο απηέο θαη 

θαηαρσξεί ζην εκεξνιφγην φια ηα κέηξα πνπ παίξλεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο δηαηαγήο. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη επίζεο ή 

αίξεηαη, αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ άιιεο εξγαζίεο ή 

απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε άιισλ εξγαζηψλ, νπφηε ε δηαηαγή ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα νξίδεη ηε κε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ. 

5.   Αλ ν αλάδνρνο κε ηελ έλζηαζή ηνπ δεηεί ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εξεπλψλ 

ή άιισλ δνθηκψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ειαηηψκαηνο, νη εξγαζίεο απηέο 

εθηεινχληαη πξηλ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο, χζηεξα απφ εληνιή ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο, πνπ πξνζδηνξίδεη ην είδνο θαη ηελ έθηαζή ηνπο. Οη δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο δαπάλεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή. 

6.  Ζ πξντζηακέλε αξρή απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα 

εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, αλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε απηή. Αλ ηειηθά χζηεξα απφ 

αίηεζε ζεξαπείαο ή δηθαζηηθά δηθαησζεί ν αλάδνρνο ζηηο απφςεηο ηνπ, έρεη ην 

δηθαίσκα λα πιεξσζεί κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηκέο γηα ηηο πξφζζεηεο 

εξγαζίεο. Αλ νη εξγαζίεο δηαηάρζεθαλ χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο θαη ην γεγνλφο απηφ. 
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7.   ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζε απηφλ κε ηελ εηδηθή δηαηαγή ή αλ αζθεζεί εκπξφζεζκε 

έλζηαζε, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

ελζηάζεσο, ηφηε νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πιεκκέιεηαο κπνξεί λα 

εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ αλαδφρνπ. 

8.   Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 7 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε 

ησλ έξγσλ φζν δηάζηεκα ηνλ βαξχλεη ε ζπληήξεζε απηή. 

9.   Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πηζηνπνίεζε. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε ειαηηψκαηα 

πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή δηαηαγή κέρξη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί αθνχ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί νη εξγαζίεο, κπνξεί ε πεξηθνπή λα γίλεη ζηελ επφκελε ή ζηαδηαθά ζε 

πεξηζζφηεξεο επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

10.   Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί θαηά ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ε δηαπίζησζε 

ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ειαηησκάησλ γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν : Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ 

 

1.   Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν 

επηβιέπσλ αλαθέξεη ζηελ Τπεξεζία αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ 

ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα 

έξγα δελ έρνπλ πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ 

απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο 

Τπεξεζίαο εθδίδεη βεβαίσζε γηα ην ρξφλν πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (βεβαίσζε 

πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Σελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν 

αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. Ζ 

βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, 

ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 

2.  Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν 

ειιείςεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο 

Τπεξεζίαο γλσζηνπνηεί κε δηαηαγή ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ 
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επηζεκαλζεί θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε 

απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 

3.    Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ 

είλαη επνπζηψδεηο ή αλ δελ πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο επνπζησδψλ ειιείςεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

60 θαη 61 ηνπ Ν. 3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ 14ν : Γηνηθεηηθή Παξαιαβή γηα Υξήζε 

 

1.   Οπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ 

ηκήκαηα πνπ έρνπλ πεξαησζεί κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε 

δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. 

2.  Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Τπεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα 

ρξήζε ζε ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπξάηηεη ζην 

πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ 

παξαζηεί ή αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο 

ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν πξσηφθνιιν 

πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ. 

3.   Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ, 

αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, 

κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο. 

4.   Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο 

ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Σν ίδην 

ηζρχεη αλ ε παξάιιειε ρξήζε πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ. 

5. Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 15ν : Πξνζσξηλή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ 

 

1.  Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη 

πξνζσξηλά. Με ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη 
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πνηνηηθά. Οη εξγαζίεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο 

εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

2.  Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε 

βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο 

απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. 

3.     Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ε Τπεξεζία νξίδεη ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηεο αλαθνηλσζεί ε πεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ. Ζ επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα 

κπνξεί λα νξηζζνχλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα πεξηιεθζνχλ ζε 

απηήλ ηερληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ. ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο ησλ έξγσλ, ηνπιάρηζηνλ ν πξφεδξνο, δελ νξίδεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο φπνπ εθηειείηαη ην έξγν. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο 

ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο, απφ ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε 

δηελέξγεηά ηεο θαη απφ ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Αλ ππάξμεη αδπλακία 

ππνγξαθήο απφ ηνλ Πξφεδξν ή κέινο ηεο επηηξνπήο ή ηνλ επηβιέπνληα, ην 

πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο κε ζρεηηθή κλεία ησλ ιφγσλ ηεο 

αδπλακίαο ππνγξαθήο. 

4.  Ζ επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, 

θαηαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο ηπρφλ 

δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, αηηηνινγεί ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

ζηηο πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ 

εθηειεζζεί κε ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. Ζ επηηξνπή επίζεο ειέγρεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηελ πνηφηεηα 

ησλ εξγαζηψλ θαη αλαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηδίσο γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απνξξηπηέεο ή ειαηησκαηηθέο, πνπ πξέπεη λα 

απνθαηαζηαζνχλ, ή παξαδεθηέο κελ αιιά κε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο. 

5.     ηελ παξαιαβή θαιείηαη λα παξαζηεί ν αλάδνρνο. Ζ παξαιαβή γίλεηαη 

λφκηκα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ αλ απηφο έρεη θιεζεί λα παξαζηεί. 

ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 

αξλείηαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, ηνπ θνηλνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3669/2008. 

Σν πξσηφθνιιν ζεσξείηαη σο πξάμε ηεο Τπεξεζίαο θαη ε ζρεηηθή έλζηαζε 

αζθείηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 

3669/2008, ππνινγηδφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κε επηθχιαμε ή απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ Τπεξεζία. Απηή κπνξεί λα αλαβάιεη ηελ 
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έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ κέρξη λα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα 

ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Ζ έγθξηζε γίλεηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν : Οξηζηηθή Παξαιαβή 

1.     Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ππνρξεσηηθήο απφ ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν 

(2) κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ 

δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα, ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο 

φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νη πξνβιεπφκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Αλ ε πξνζσξηλή 

παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη 

ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 

2.     Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ειέγρεηαη πάιη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ. 

3.   Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4.   Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
άξζξνπ 176ηνπ Ν 3669/2008, εθαξκφδνληαη είηε ε νξηζηηθή παξαιαβή δηελεξγεζεί 
πξαγκαηηθά είηε ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
 
5.   Ζ ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε. 

6.   Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ 

δηαθνξέο ζηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ, ν αλάδνρνο έρεη 

ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνπ ηπρφλ έρεη θαηαβιεζεί 

γηα ηηο εξγαζίεο απηέο 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΗ ΠΜ ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΣΟ  

ΠΝΜ ΘΩΡΗΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ 

 

1.   ANTIKEIMENO 

      θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

εξγαζηψλ, νη νπνίεο απαηηείηαη λα εθηειεζζνχλ ζην ΠΝΜ ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ 

γηα ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ πισξηνχ ηκήκαηνο ηνπ ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ θαη 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ αζπξκάηνπ. 

 

2.   ΥΔΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

      2.1  Αιιεινγξαθία 

             2.1.1  HBH/NAL 030907Ε ΔΠ 13 

             2.1.2   ΠΑΓ 0-15/10/ΓΔΝ 

3.   ΟΡΗΜΟΗ 
 
      3.1   Ζ Σ.Π.  κε φηη απηή πεξηέρεη. 
 
      3.2   Πινίo: ΠΝΜ ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ. 
 
       3.3  Δξγνιάβνο ή Ηδησηηθφο Φνξέαο ή θνξέαο:  Ο θνξέαο ν νπνίνο ζα 

πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ 

ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ δσκαηίνπ αζπξκάηνπ ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη ηελ 

πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ. 

       3.4  Τιηθά: Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

      3.5 Δπηηξνπή Παξαθνινπζήζεσο θαη Παξαιαβήο: Ζ  επηηξνπή πνπ ζα 

θαζνξηζζεί απφ ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ 

εξγαζηψλ. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω8ΦΨ6-ΛΣΣ



 
 

 

4.   ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

       4.1 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ζθνπνχ, επηδηψθεηαη ε 

αλάδεημε θαηφπηλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, θαηάιιεινπ κεηνδφηε εξγνιάβνπ γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο / αλαπαιαίσζεο ηνπ ΠΜ 

ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ ρψξνπ αζπξκάηνπ. 

     4.2 Οη εξγαζίεο αλαπαιαίσζεο ιεβεηνζηαζίνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ 

αζπξκάηνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν πνπ ζα επηιεγεί, σο έλα 

νινθιεξσκέλν, εηνηκνπαξάδνην έξγν. 

     4.3 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ειιηκεληζκνχ ηνπ πινίνπ. 

Οηηδήπνηε ρξεηαζηεί εμάξκσζε γηα λα θαηαζθεπαζηεί ή λα αλαπαιαησζεί, ε 

επηζθεπή ζα γίλεη εληφο ηνπ πινίνπ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην πινίν. 

Καλέλα ηκήκα απφ ηα πξνο αλαπαιαίσζε κέξε, δελ ζα θχγνπλ εθηφο πινίνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε απνκάθξπλζε ηζηνξηθνχ πιηθνχ, απηφ ζα 

θαηαγξάθεηαη θαηάιιεια.  

    4.4  Οη εξγνιάβνη πνπ ζα δηαγσληζηνχλ γηα ηελ κεηνδνζία, νθείινπλ πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, λα επηζθεθηνχλ θαη λα εμεηάζνπλ ηνπο ρψξνπο ζην 

Θ/Κ ΑΒΔΡΩΦ, ψζηε λα απνθηήζνπλ άκεζε εηθφλα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί ην 

νπνίν δελ αλαθέξεηαη θαη ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ. Ζ 

ηερληθή πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 

1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ν εξγνιάβνο επηζθέθζεθε ην πινίν 

θαη έιαβε γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Θ/Κ ΑΒΔΡΩΦ, βάζεη ηεο 

νπνίαο ζα πξνζθέξεη ηηκέο. 

     4.5  Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε ζρέζε κε ηα 

αλαθεξφκελα, ζα ππνβάιιεηαη πξφηαζε απφ ηνλ εξγνιάβν πξνο ην Π.Ν. θαη απηφ 

ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

     4.6  Σν ζχλνιν ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ θχξησλ εξγαζηψλ, φπσο π.ρ. κεηαθνξέο, θαζαξηζκνί, απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ θαη άρξεζησλ πξντφλησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ινηπέο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο, απνηεινχλ ηκήκα ηεο παξνχζεο. Ζ πινπνίεζε απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε 
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έθηαζε απαηηεζεί, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ. Ζ ρξέσζε γηα ηηο 

βνεζεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. 

     4.7  Οη αλαπαιαηψζεηο ζα πξέπεη γίλνπλ απφ εηαηξεία πνπ λα έρεη εκπεηξία ζε 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε θαηάιιεια παξαζηαηηθά 

αλάιεςεο εξγαζηψλ (βεβαηψζεηο, ηηκνιφγηα θ.ι.π.). 

     4.8 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ  λα απνθεπρζεί λα επεξξεαζηνχλ ζρεηηθά 

εμαξηήκαηα ηνπ πινίνπ θαη  πξφθιεζε δεκηψλ ζηα πθηζηάκελα πιηθά. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ ζα απνθαηαζηαζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ 

αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ. 

     4.9   Να κελ αιινησζεί ν κνπζεηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ πινίνπ.  

     4.10 Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, 

ελλνείηαη φηη ζα γίλεη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο νξζήο ηερληθήο θαη ηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο εξγαζηψλ. 

    4.11  Σα ππφ αλαπαιαίσζε κέξε ζα πξέπεη: 

               4.11.1  ηα κεηαιιηθά κέξε, πνπ είλαη πεξαζκέλα κε ρξψκα, ζα πξέπεη 

λα αθαηξεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ νη ζθνπξηέο θαη ηα ζαζξά ζεκεία, κε 

κεραληθά κέζα (βνχξηζεο, ηξηβεία), ψζπνπ λα βξεζεί θαζαξφ κέηαιιν λα 

θαζαξηζηνχλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ φπσο ήηαλ ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα απαηηείηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ζην πισξηφ 

ηκήκα ηνπ ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ, κε κέζν θαζαξηζκνχ εθηφμεπζε λεξνχ (πδξνβνιή), 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ, ρσξίο λα πξνθαιεί δεκηά 

ζηελ επηθάλεηα ή άιιν κέζν.  

Σα ζεκεία, ηα νπνία  ζα ηα επηδείμεη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ θαη 

έλα κέινο απφ ηελ επηηξνπή αλαπαιαίσζεο ηνπ πινίνπ, πνπ δελ ζα ρξεηαζηεί λα 

κείλεη ‘’θαζαξφ’’ κέηαιιν, αιιά ζα πεξαζηεί ζηξψζε ρξψκαηνο, πξψηα ζα πξέπεη 

λα πεξλάεη κίλην γηα ηελ κειινληηθή πξνζηαζία ηνπο απφ ζθσξηάζεηο. 

4.11.2  Σα πιηθά απφ ραιθφ θαη κπξνχληδν είηε είλαη πεξαζκέλα κε ρξψκα 

είηε φρη, ζα γπαιηζηνχλ κε κεραληθέο κεζφδνπο, ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα πεξαζηνχλ 

επηζηξψκαηα (coatings) ηα νπνία δελ ζα επεξξεάδνπλ ηελ θπζηθή φςε ηνπο, ψζηε 

κειινληηθά λα εκπνδηζηεί ε νμείδσζε ηνπο. Δξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είλαη βνχξηζεο κε ίλεο γπαιηνχ. Γελ ζα πεξαζηεί ρξψκα.  
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4.11.3  ηηο επηθάλεηεο απφ μχιν ζα γίλεη αθαίξεζε ηεο επίζηξσζεο ηνπ  

ρξψκαηνο κε ρεκηθά κέζα ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απνθφιιεζε ηνπ ρξψκαηνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα ηξηθηνχλ, ζα θηληξηζηνχλ  ζα θαζαξηζηνχλ ψζηε λα πεξαζηεί 

ζπληεξεηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ρξψκα, πνπ πξνυπήξρε θαηά ηελ θηήζε ηνπ, ην 

νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ζχγθξηζε κε αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ πινίνπ θαη 

αληίζηνηρα, απφ αλάινγνπο ρψξνπο ηνπ πινίνπ. Δπηθάλεηεο απφ μχιν, πνπ ηπρφλ 

λα ρξεηαζηνχλ αληηθαηάζηαζε, ζα απνθαηαζηαζνχλ κε ίδηαο πνηφηεηαο μπιεία. 

              4.11.4  Οη κεγάιεο επηθάλεηεο θαη φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζα 

θαζαξηζηνχλ κε κεραληθά κέζα (π.ρ. βνχξηζεο), ελψ ηα ζεκεία πνπ δελ έρνπλ 

πξνζβαζηκφηεηα ζε κεραληθά κέζα, νη θαηεξγαζίεο ησλ επηθαλεηψλ π.ρ. αθαίξεζε 

ρξψκαηνο θαη ζθνπξηψλ ζα γίλνληαη κε ην ρέξη (π.ρ. γπαιφραξην). Πξνζνρή ζα 

πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα κελ ππάξρεη κείσζε πάρνπο θαη πξνθιεζνχλ ζπαζίκαηα 

ή νπέο. Αλ πξνθιεζνχλ ζα απνθαηαζηαζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλάδνρνπ 

ηνπ έξγνπ. 

             4.11.5 Σα ζεκεία πνπ είλαη ζαζξά θαη θζαξκέλα, ζα ηξίβνληαη θαη 

θαζαξίδνληαη, ρσξίο φκσο λα απνθαζίζηαληαη ηα ζεκεία απηά, εθηφο θαη αλ 

ππάξρεη πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. Σελ ηειηθή απφθαζε γηα ηα πηα 

ζεκεία ζα απνθαζίζηαληαη ζα ηελ έρεη ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαθνινχζεζεο 

εξγαζίσλ. 

            4.11.6   Όια ηα ππφ αλαπαιαίσζε  κέξε πνπ ζα ππνζηνχλ θαηεξγαζίεο  

δελ ζα εμαξκψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί εμάξκσζε, ε φπνηα 

θαηεξγαζία  ζα ιακβάλεη ρψξα επί ηνπ πινίνπ θαη δελ ζα εμέξρεηαη εθηφο απηνχ 

ηίπνηα. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε απνκάθξπλζε ηζηνξηθνχ πιηθνχ, απηφ ζα 

θαηαγξάθεηαη θαηάιιεια.  

           4.11.7  Μεηά ηηο εξγαζίεο απνρξσκαηηζκνχ ή ζθσξηάζεσλ φισλ ησλ πξνο 

αλαπαιαίσζε πιηθψλ, ζα εθηειείηαη θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ 

γηα ρξσκαηηζκφ κε θαηάιιεια κέζα. 

          4.11.8  Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλαπαιαίσζεο απαηηείηαη 

πξνθαηαξηηθφο θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε θαηάζηαζε 

ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαζηζηνχλ νη εξγαζίεο πνπ ζα 

αλαιεθζνχλ. 

         4.11.9  Σν ζχλνιν ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ θχξησλ εξγαζηψλ, φπσο π.ρ. αεξηζκφο – εμαεξηζκφο ρψξνπ, 
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κεηαθνξέο, θαζαξηζκνί, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη άρξεζησλ πξντφλησλ 

εξγαζηψλ θαη ινηπψλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ απνηεινχλ ηκήκα ηεο πξνδηαγξαθήο 

θαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε 

απαηηεζεί, κε δηθά ηνπ κέζα θαη έμνδα. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη ην ζπλεξγείν λα 

ζεβαζηεί ην πεξηβάιινλ αλαθπθιψλνληαο ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

(φπνηα αλαθπθιψλνληαη). Σέινο, ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα 

απνξξίκκαηα απφ ηνλ ρψξν ηνπ πινίνπ θαη ηνλ πξνβιήηα κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ. 

         4.11.10  ΄Οιεο νη εξγαζίεο αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα ζα εθηειεζηνχλ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ.  

 

5. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

 

           5.1  Γηα ηηο εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

ρξσκαηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή ε επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 

μεξνχ ρξψκαηνο δχν (2) ζηξψζεηο ησλ 100 κηθξψλ εθάζηε. Δηδηθφηεξα ζηηο 

αθκέο θαη ηηο εζσηεξηθέο θαη θξπθέο επηθάλεηεο ζα εθαξκφδεηαη βαθή κε πηλέια 

ή ξνιά (stripe coating) πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο ζην ζχλνιν 

ηνπ ρψξνπ λα επηηπγράλεηαη παληνχ ην ειάρηζην επηζπκεηφ πάρνο. Σν stripe 

coating απνηειεί κέξνο θάζε ζηξψζεο θαζψο ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επίηεπμε νκνηφκνξθνπ πάρνπο ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο θαη πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ζηελ πξνζθνξά ηνπ εξγνιάβνπ ζηηο ηηκέο αλά ζηξψζε. Ωο εθ ηνχην ε 

επηθάλεηα πνπ εθηειείηαη δελ ππνινγίδεηαη νχηε ρξεψλεηαη επηπιένλ. 

          5.2 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηξνρηζκάησλ (απνκάθξπλζε 

ζθσξηάζεσλ θαη ρξσκάησλ) ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

      5.2.1 Σν ηξφρηζκα λα γίλεηαη κέρξη απνκαθξχλζεσο ηεο 

επινγηάζεσο θαη εκθαλίζεσο πγηνχο κεηάιινπ, κε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

επαθνινπζήζε δηάηξεζε ησλ ειαζκάησλ θαη κφλν αλ επηηξέπεηαη απφ ηελ φςε 

ηνπ κεηαιινχ λα αθνινπζήζε ε θαηαξγαζία ηξνρίζκαηνο. 

                     5.2.2  Μεηά ην ηξφρηζκα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 

ίρλε ρξσκάησλ ή δηαβξψζεηο. 

ΑΔΑ: Ω8ΦΨ6-ΛΣΣ



 
 

 

          5.2.3  Σα εξγαιεία ηξνρίζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια θαη γηα δπζπξφζηηα ζεκεία. 

 

6.   ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

      ηελ παξνχζα παξάγξαθν πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα 

εθηειεζζνχλ, γηα ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ θαζψο θαη ε 

απνθαηάζηαζε / αλαπαιαίσζε ζην ρψξν  αζπξκάηνπ. 

 

      6.1  Αλαπαιαίσζε ΠΜ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ 

 

              Πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ κέζσ 

πδξνβνιήο πςειήο πηέζεσο. 

Δηδηθφηεξα: 

              6.1.1  Σα κέξε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ λα αλαπαιαησζνχλ ζην ρψξν ηνπ ΠΜ 

Λεβεηνζηαζίνπ είλαη: 

                        6.1.1.1   Λέβεηεο: 

                                      6.1.1.1.1  Οη πφξηεο ησλ ιεβήησλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. Θα αθαηξεζεί ε ζηξψζε  ρξψκαηνο (γθξη ηεο θσηηάο) θαη νη ζθσξηάζεηο, 

ζα ιεηαλζνχλ θαη ζα θαζαξηζηνχλ θαη ηπρφλ ζεκεία πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζε 

ζα επηζθεπαζζνχλ, θαη κφλν αλ ππάξρεη πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε ίδηαο θαηαζθεπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ρξσκαηηζκφο 

απηψλ. 

                                   6.1.1.1.2   Οη ιέβεηεο εζσηεξηθά. 

6.1.1.2  Φινγναπινί.  

                                      6.1.1.2.1  Απνθαηάζηαζε θίλεζεο ζπξψλ θινγαπιψλ κε 

επηζθεπή ή αιιαγή κεληεζέδσλ ή ησλ ίδησλ ησλ ζπξψλ ζηε κνξθή ησλ ησξηλψλ 

ζε πεξίπησζε κε επηζθεπαζηκφηεηαο. 

                                      6.1.1.2.2 Καζαξηζκφο θινγναπιψλ ηνπ πισξηνχ ηκήκαηνο 

ζην ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ έσο ην βάζνο πνπ κπνξεί λα θζάζεη ην θαζαξηζηηθφ 

ζηνηρείν. Μέζν θαζαξηζκνχ πδξνβνιή, κε ζπιινγή ηνπ αθάζαξηνπ λεξνχ, 

απάληιεζε ηνπ απφ ηνπο ιεθάλεο ζπιινγήο, κεηαθνξά ζηνλ πξνβιήηα (ζηνλ 

ρψξν ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο), θαζαξηζκφο κέζσ θίιηξσλ απφ ηα θεξηά θαη 
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μέλα πιηθά (ζθνπξηέο θ.ά.), επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ ή απφξξηςε ζην 

απνρεηεπηηθφ δίθηπν. 

                                      6.1.1.2.3 Καζαξηζκφο (εμσηεξηθφο) θαη λέα κφλσζε ησλ 

αγσγψλ αηκνχ απφ ηνπο θινγαπινχο πξνο ηηο κεραλέο. 

                     6.1.1.3  Όιεο νη ζσιελψζεηο, απφ ράιπβα, κπξνχληδν θαη  ραιθφ. 

    6.1.1.4    Δπηζηφκηα θαη βάλεο. 

                         6.1.1.5  Σα ηνηρψκαηα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ηα εληζρπηηθά δηακήθε 

θαη εγθάξζηα. 

                         6.1.1.6 Οη θνχξλνη θαη ν ρψξνο θάησζη απηψλ, πνπ εμππεξεηνχλ 

γηα  ηελ απνθνκηδή ησλ ζηαρηψλ. 

                      6.1.1.7    Οηηδήπνηε απνηειείηαη απφ μχιν. 

                        6.1.1.8   Βαθή φισλ ησλ επηθαλεηψλ κε ρξψκα πξνζνκνηάδνλ κε 

ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ηελ επνρή θηήζεο ηνπ ζθάθνπο. (Γελ απαηηείηαη ε βαθή λα 

είλαη ππξάληνρε).  

                        6.1.1.9   Απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαισδηψζεσλ θαη 

ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη θσηηζηηθψλ θαηάιιεινπ ηχπνπ. 

                      6.1.1.10  Σξίςηκν θαη βάςηκν δαπέδσλ / παληφισλ. 

                        6.1.1.11  Μεηαζθεπή πθηζηάκελεο ζθάιαο πξφζβαζεο ζην ρψξν 

ΠΜ ιεβεηνζηάζηνπ κε δηαπιάηπλζε ησλ ζθαιηψλ θαη αχμεζε ηεο θιήζεο ηεο, ψζηε 

ν ρψξνο λα είλαη θαιχηεξα/αζθαιέζηεξα πξνζβάζηκνο ζηνπο επηζθέπηεο. 

                      6.1.1.12 Οηηδήπνηε άιιν ππνδεηρζεί σο απαξαίηεην γηα 

αλαπαιαίσζε ζηνλ ρψξν, απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

εξγαζηψλ.             

 

 6.2   Απνθαηάζηαζε ΥΩΡΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ 

 

              6.2.1  Απνθαηάζηαζε ρψξνπ αζπξκάηνπ, ζε κνξθή ηεο επνρήο θηήζεο 

ηνπ ζθάθνπο, ζχκθσλα κε αξρεηαθφ πιηθφ απφ ην πινίν – κνπζείν, βαθή φισλ 

ησλ επηθαλεηψλ κε ρξψκα αληίζηνηρν κε αλάινγνπο ρψξνπο ηνπ πινίνπ  

πξνζνκνηάδνλ κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εθείλεο ηεο επνρήο - (Γελ απαηηείηαη ε 

βαθή λα είλαη ππξάληνρε) θαη ηνπνζέηεζε ππαξρνπζψλ ζπζθεπψλ ζε πάγθνπο. 

            6.2.2  Αθαίξεζε ηεο παιαηάο ζηξψζεο ρξψκαηνο απφ ηελ επέλδπζε 

μπιείαο ζηα ηνηρψκαηα ηνπ πινίνπ κε ρεκηθά κέζα, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 
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απνθφιιεζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα,  ζα ηξηθηνχλ θαη  ζα θηληξηζηνχλ, 

ψζηε λα έξζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή θαη ζα πεξαζηεί βεξλίθη εκπνηηζκνχ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ.  

  6.2.3  Αθαίξεζε ζηξψζεο ρξψκαηνο απφ ηελ νξνθή ηνπ  δσκαηίνπ, 

ηξίςηκν θαη θαζάξηζκα θαη ζηε ζπλέρεηα πέξαζκα κε κίλην γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ζθσξηάζεηο, αζηάξη θαη ηειηθφ θηλίξηζκα ρξψκαηνο.  

             6.2.4 πληήξεζε ησλ πάγθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ αζπξκάηνπ ή 

θαηαζθεπή λέσλ, ίδηαο θαηαζθεπήο θαη ίδηαο μπιείαο, ζε πεξίπησζε κε επηζθεπήο. 

6.2.5 Σνπνζέηεζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπζθεπψλ  ζηνπο πάγθνπο. 

            6.2.6 Απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαισδηψζεσλ θαη ηνπνζέηεζε 

ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη θσηηζηηθψλ θαηάιιεινπ ηχπνπ. 

            6.2.7  Σελ ηειηθή απφθαζε γηα ηα ρξψκαηα θαη ηελ κνξθή ησλ ρψξσλ ζα 

ηελ έρεη  ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο επηηξνπήο αλαπαιαίσζεο. 

           6.2.8  ηνπο  πξνο αλαπαιαίσζε ρψξνπο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη 

θαηάιιεινο αεξηζκφο - εμαεξηζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

          6.2.9    Σνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπψλ αζπξκάηνπ ζην ρψξν. 

           6.2.10  Σν δσκάηην αζπξκάηνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε κνξθή ηεο 

επνρήο θηήζεο ηνπ πινίνπ.  
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7.   ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ 

Σξνθνδνζία ιέβεηα κε άλζξαθα: 
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8.   ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΡΩΝ 

 

8.1:  Υψξνο αζπξκάηνπ 
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8.2: ΠΜ Λεβεηνζηάζην 

 

 

8.3: Υψξνο θινγαπιψλ 
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8.4: Φινγαπινί 
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8.5: Θχξεο θινγαπιψλ 
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8.6: Αγσγνί αηκνχ 
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9.   ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

  9.1   Οη πξνζθνξέο  ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

  9.1.1 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο ζα 

απνδέρεηαη πιήξσο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

  9.1.2  Φχιιν ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία ζα ππάξρεη αληηζηνηρία κε ηελ 

παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

  9.1.3  Βεβαίσζε φηη επηζθέθζεθε ην πινίν θαη ε νπνία ζα δνζεί απφ 

ΠΝΜ ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ. 

  9.1.4   Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηνλ εξγνιάβν ζα πξέπεη λα είλαη αξθνχλησο αλαιπηηθή ψζηε λα είλαη δπλαηφλ 

λα δηαπηζησζεί / εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ππνςήθηνπ εξγνιάβνπ απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνινγήζεσο πξνζθνξψλ ηνπ ΠΝ.  

                9.1.5   Δγγχεζε: Ο εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ πνηφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ & πιηθψλ γηα πέληε ρξφληα θαη ζα έρεη ηελ επζχλε νπνηαζδήπνηε 

επηζθεπήο πνπ απαηηεζεί γηα ηπρφλ θζνξέο, ζηνπο  ρψξνπο πνπ ζα επεξεαζηνχλ 

απφ ηηο εξγαζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ νη δεκηέο / βιάβεο πνπ ελδέρεηαη 

λα πξνθχςνπλ ζα θαιχπηνληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ. 

  9.1.6  Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα έρεη 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο, ε νπνία λα απνδεηθλχεηαη κε κε 

ηελ πξνζθφκκηζε θαηάιιεισλ παξαζηαηηθψλ αλάιεςεο εξγαζηψλ (βεβαηψζεηο, 

ηηκνιφγηα θ.ι.π.). 

              9.1.7   Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, ρξψκαηα, 

θσηηζηηθά, ειεθηξηθνί πίλαθεο, θ.ι.π. είλαη λαπηηθνχ ηχπνπ θαη δελ ηεινχλ ππφ 

θαηάξγεζε.  

              9.1.8   Βεβαίσζε ηνπ εξγνιάβνπ φηη έρεη εθηειέζεη ζην παξειζφλ 

παξφκνηεο ή αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζε πινία ή άιινπο ρψξνπο, θαζψο θαη ιίζηα 

απηψλ ησλ εξγαζηψλ. 

9.1.9  Δλ ηζρχεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 

9001/2008 γηα ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν εξγαζίεο. 

9.1.11   Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ (έλαξμε-πέξαο). 

              9.1.12   Πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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10.   ΔΛΔΓΥΟΙ-ΓΟΚΙΜΔ 

 

      10.1   Έιεγρνη παξαιαβήο. 

 10.1.1  Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα 

ειέγρεη ηελ άξηηα  επηκειεκέλε αλαπαιαίσζε ησλ πιηθψλ θαη γεληθά ηελ 

ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο.  

 

11. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΩ 

11.1  Όινη νη φξνη ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη απαξάβαηνη θαη ε 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο. Ζ πξνζθφκηζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 είλαη 

αλειαζηηθή. Με πξνζθφκηζε απηψλ ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή.  

       11.2   Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξνδηαγξαθή απηή λνείηαη φηη 

ζα γίλεη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο λαππεγηθήο ηέρλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο.  

    

 

12.  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ   
 
        Με βάζε ηε ζπκθσλία κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ε ηειηθή αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ κεηνδφηε ν νπνίνο αλαδεηθλχεηαη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

 
 

                  Ο ΔΚΠΟΝΖΑ 
               ΜΠΤ Δ. ΜΑΤΡΗΚΟ 
ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
 
 
 
 

 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Πινίαξρνο (Μ) Θ. ΚΟΗΑΓΖ Π.Ν. 

Γηεπζπληήο Ν/ΓΣ 
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                           ΠΡΟΘΗΚΗ Ι 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

4. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

4.1 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 
ζθνπνχ, επηδηψθεηαη ε αλάδεημε θαηφπηλ δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ, θαηάιιεινπ κεηνδφηε εξγνιάβνπ γηα 
ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο / 
αλαπαιαίσζεο ηνπ ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ 
ρψξνπ αζπξκάηνπ. 

 

4.2 Οη εξγαζίεο αλαπαιαίσζεο ιεβεηνζηαζίνπ θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ αζπξκάηνπ ζα 
εθηειεζηνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν πνπ ζα επηιεγεί, σο 
έλα νινθιεξσκέλν, εηνηκνπαξάδνην έξγν. 

 

4.3 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 
ειιηκεληζκνχ ηνπ πινίνπ. Οηηδήπνηε ρξεηαζηεί 
εμάξκσζε γηα λα θαηαζθεπαζηεί ή λα αλαπαιαησζεί, 
ε επηζθεπή ζα γίλεη εληφο ηνπ πινίνπ ζε ρψξν πνπ 
ζα ππνδεηρζεί απφ ην πινίν. Καλέλα ηκήκα απφ ηα 
πξνο αλαπαιαίσζε κέξε, δελ ζα θχγνπλ εθηφο 
πινίνπ.  
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε απνκάθξπλζε 
ηζηνξηθνχ πιηθνχ, απηφ ζα θαηαγξάθεηαη θαηάιιεια.  

 

4.4 Οη εξγνιάβνη πνπ ζα δηαγσληζηνχλ γηα ηελ 
κεηνδνζία, νθείινπλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, λα επηζθεθηνχλ θαη λα εμεηάζνπλ 
ηνπο ρψξνπο ζην Θ/Κ ΑΒΔΡΩΦ, ψζηε λα 
απνθηήζνπλ άκεζε εηθφλα ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη θαη ζα 
ηνπο ππνδεηρζεί απφ εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ. Ζ 
ηερληθή πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη ξεηά φηη ν εξγνιάβνο επηζθέθζεθε ην 
πινίν θαη έιαβε γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ Θ/Κ ΑΒΔΡΩΦ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξνζθέξεη 
ηηκέο. 

 

4.5 Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή απαίηεζε ηεο 
πξνδηαγξαθήο ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα, ζα 
ππνβάιιεηαη πξφηαζε απφ ηνλ εξγνιάβν πξνο ην 
Π.Ν. θαη απηφ ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 
πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

4.6 Σν ζχλνιν ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ 
εξγαζηψλ, φπσο π.ρ. κεηαθνξέο, θαζαξηζκνί, 
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη άρξεζησλ πξντφλησλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη ινηπέο αλαγθαίεο εξγαζίεο, 
απνηεινχλ ηκήκα ηεο παξνχζεο. Ζ πινπνίεζε 
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απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε απαηηεζεί, απνηειεί 
ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ. Ζ ρξέσζε γηα ηηο 
βνεζεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζηηο 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο. 

4.7 Οη αλαπαιαηψζεηο ζα πξέπεη γίλνπλ απφ εηαηξεία 
πνπ λα έρεη εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο ε νπνία 
ζα απνδεηθλχεηαη κε θαηάιιεια παξαζηαηηθά 
αλάιεςεο εξγαζηψλ (βεβαηψζεηο, ηηκνιφγηα θ.ι.π.). 

 

4.8 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ  λα απνθεπρζεί λα 
επεξξεαζηνχλ ζρεηηθά εμαξηήκαηα ηνπ πινίνπ θαη  
πξφθιεζε δεκηψλ ζηα πθηζηάκελα πιηθά. ε 
πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ ζα απνθαηαζηαζνχλ κε 
κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ. 

 

4.9 Να κελ αιινησζεί ν κνπζεηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
πινίνπ. 

 

4.10 Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή, ελλνείηαη φηη ζα γίλεη κε ηνπο ηζρχνληεο 
θαλφλεο ηεο νξζήο ηερληθήο θαη ηηο ζχγρξνλεο 
εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ 
έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 
παξαιαβήο εξγαζηψλ. 

 

4.11 Σα ππφ αλαπαιαίσζε κέξε ζα πξέπεη:  

                  4.11.1 ηα κεηαιιηθά κέξε, πνπ είλαη πεξαζκέλα κε ρξψκα, 
ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ νη 
ζθνπξηέο θαη ηα ζαζξά ζεκεία, κε κεραληθά κέζα 
(βνχξηζεο, ηξηβεία), ψζπνπ λα βξεζεί θαζαξφ 
κέηαιιν λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ 
φπσο ήηαλ ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπο. Δηδηθφηεξα 
απαηηείηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ νξαηψλ 
επηθαλεηψλ ζην πισξηφ ηκήκα ηνπ ΠΜ 
ιεβεηνζηαζίνπ, κε κέζν θαζαξηζκνχ εθηφμεπζε 
λεξνχ (πδξνβνιή), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 
θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ, ρσξίο λα πξνθαιεί δεκηά 
ζηελ επηθάλεηα ή άιιν κέζν.  
Σα ζεκεία, ηα νπνία  ζα ηα επηδείμεη ε επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ θαη έλα κέινο απφ ηελ 
επηηξνπή αλαπαιαίσζεο ηνπ πινίνπ, πνπ δελ ζα 
ρξεηαζηεί λα κείλεη ‘’θαζαξφ’’ κέηαιιν, αιιά ζα 
πεξαζηεί ζηξψζε ρξψκαηνο, πξψηα ζα πξέπεη λα 
πεξλάεη κίλην γηα ηελ κειινληηθή πξνζηαζία ηνπο απφ 
ζθσξηάζεηο. 

 

4.11.2 Σα πιηθά απφ ραιθφ θαη κπξνχληδν είηε είλαη 
πεξαζκέλα κε ρξψκα είηε φρη, ζα γπαιηζηνχλ κε 
κεραληθέο κεζφδνπο, ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα 
πεξαζηνχλ επηζηξψκαηα (coatings) ηα νπνία δελ ζα 
επεξξεάδνπλ ηελ θπζηθή φςε ηνπο, ψζηε κειινληηθά 
λα εκπνδηζηεί ε νμείδσζε ηνπο. Δξγαιεία πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη βνχξηζεο κε ίλεο γπαιηνχ. Γελ 
ζα πεξαζηεί ρξψκα.  

 

4.11.3 ηηο επηθάλεηεο απφ μχιν ζα γίλεη αθαίξεζε ηεο 
επίζηξσζεο ηνπ  ρξψκαηνο κε ρεκηθά κέζα ψζηε λα 
δηεπθνιπλζεί ε απνθφιιεζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα ηξηθηνχλ, ζα θηληξηζηνχλ  ζα 
θαζαξηζηνχλ ψζηε λα πεξαζηεί ζπληεξεηηθφ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ην ρξψκα, πνπ πξνυπήξρε θαηά ηελ θηήζε 
ηνπ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ζχγθξηζε κε 
αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ πινίνπ θαη αληίζηνηρα, απφ 
αλάινγνπο ρψξνπο ηνπ πινίνπ. Δπηθάλεηεο απφ 
μχιν, πνπ ηπρφλ λα ρξεηαζηνχλ αληηθαηάζηαζε, ζα 
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απνθαηαζηαζνχλ κε ίδηαο πνηφηεηαο μπιεία. 

4.11.4 Οη κεγάιεο επηθάλεηεο θαη φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε 
ζα θαζαξηζηνχλ κε κεραληθά κέζα (π.ρ. βνχξηζεο), 
ελψ ηα ζεκεία πνπ δελ έρνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζε 
κεραληθά κέζα, νη θαηεξγαζίεο ησλ επηθαλεηψλ π.ρ. 
αθαίξεζε ρξψκαηνο θαη ζθνπξηψλ ζα γίλνληαη κε ην 
ρέξη (π.ρ. γπαιφραξην). Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί 
ψζηε λα κελ ππάξρεη κείσζε πάρνπο θαη 
πξνθιεζνχλ ζπαζίκαηα ή νπέο. Αλ πξνθιεζνχλ ζα 
απνθαηαζηαζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλάδνρνπ 
ηνπ έξγνπ. 

 

4.11.5 Σα ζεκεία πνπ είλαη ζαζξά θαη θζαξκέλα, ζα 
ηξίβνληαη θαη θαζαξίδνληαη, ρσξίο φκσο λα 
απνθαζίζηαληαη ηα ζεκεία απηά, εθηφο θαη αλ ππάξρεη 
πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. Σελ ηειηθή 
απφθαζε γηα ηα πηα ζεκεία ζα απνθαζίζηαληαη ζα 
ηελ έρεη ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαθνινχζεζεο 
εξγαζίσλ. 

 

4.11.6 Όια ηα ππφ αλαπαιαίσζε  κέξε πνπ ζα ππνζηνχλ 
θαηεξγαζίεο  δελ ζα εμαξκψλνληαη. ε πεξίπησζε 
πνπ ρξεηαζηεί εμάξκσζε, ε φπνηα θαηεξγαζία  ζα 
ιακβάλεη ρψξα επί ηνπ πινίνπ θαη δελ ζα εμέξρεηαη 
εθηφο απηνχ ηίπνηα. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε 
απνκάθξπλζε ηζηνξηθνχ πιηθνχ, απηφ ζα 
θαηαγξάθεηαη θαηάιιεια.  

 

4.11.7 Μεηά ηηο εξγαζίεο απνρξσκαηηζκνχ ή ζθσξηάζεσλ 
φισλ ησλ πξνο αλαπαιαίσζε πιηθψλ, ζα εθηειείηαη 
θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ γηα 
ρξσκαηηζκφ κε θαηάιιεια κέζα. 

 

4.11.8 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλαπαιαίσζεο 
απαηηείηαη πξνθαηαξηηθφο θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε θαηάζηαζε ησλ 
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
απνθαζηζηνχλ νη εξγαζίεο πνπ ζα αλαιεθζνχλ. 

 

4.11.9 Σν ζχλνιν ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ 
εξγαζηψλ, φπσο π.ρ. αεξηζκφο – εμαεξηζκφο ρψξνπ, 
κεηαθνξέο, θαζαξηζκνί, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
θαη άρξεζησλ πξντφλησλ εξγαζηψλ θαη ινηπψλ 
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ απνηεινχλ ηκήκα ηεο 
πξνδηαγξαθήο θαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα 
ηελ πινπνίεζε απηψλ ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε 
απαηηεζεί, κε δηθά ηνπ κέζα θαη έμνδα. Δηδηθφηεξα ζα 
πξέπεη ην ζπλεξγείν λα ζεβαζηεί ην πεξηβάιινλ 
αλαθπθιψλνληαο ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
(φπνηα αλαθπθιψλνληαη). Σέινο, ζα πξέπεη λα 
απνκαθξπλζνχλ φια ηα απνξξίκκαηα απφ ηνλ ρψξν 
ηνπ πινίνπ θαη ηνλ πξνβιήηα κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ έξγνπ. 

 

4.11.10 ΄Οιεο νη εξγαζίεο αθφκε θαη απηέο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζα εθηειεζηνχλ κε 
ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ.  

 

5.1 Γηα ηηο εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη αλεμάξηεηα απφ 
ηνλ ηξφπν ρξσκαηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή ε 
επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 
μεξνχ ρξψκαηνο δχν (2) ζηξψζεηο ησλ 100 κηθξψλ 
εθάζηε. Δηδηθφηεξα ζηηο αθκέο θαη ηηο εζσηεξηθέο 
θαη θξπθέο επηθάλεηεο ζα εθαξκφδεηαη βαθή κε 
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πηλέια ή ξνιά (stripe coating) πξνθεηκέλνπ κεηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ 
λα επηηπγράλεηαη παληνχ ην ειάρηζην επηζπκεηφ 
πάρνο. Σν stripe coating απνηειεί κέξνο θάζε 
ζηξψζεο θαζψο ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ 
επίηεπμε νκνηφκνξθνπ πάρνπο ζε φιεο ηηο 
επηθάλεηεο θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ εξγνιάβνπ ζηηο ηηκέο αλά ζηξψζε. 
Ωο εθ ηνχην ε επηθάλεηα πνπ εθηειείηαη δελ 
ππνινγίδεηαη νχηε ρξεψλεηαη επηπιένλ. 

5.2 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηξνρηζκάησλ 
(απνκάθξπλζε ζθσξηάζεσλ θαη ρξσκάησλ) ζα 
πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 

5.2.1 Σν ηξφρηζκα λα γίλεηαη κέρξη απνκαθξχλζεσο ηεο 
επινγηάζεσο θαη εκθαλίζεσο πγηνχο κεηάιινπ, κε 
πξνζνρή ψζηε λα κελ επαθνινπζήζε δηάηξεζε 
ησλ ειαζκάησλ θαη κφλν αλ επηηξέπεηαη απφ ηελ 
φςε ηνπ κεηάιινπ λα αθνινπζήζε ε θαηαξγαζία 
ηξνρίζκαηνο. 

 

5.2.2 Μεηά ην ηξφρηζκα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ 
πεξηνρή ίρλε ρξσκάησλ ή δηαβξψζεηο. 

 

5.2.3 Σα εξγαιεία ηξνρίζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη γηα δπζπξφζηηα 
ζεκεία. 

 

6.1 Αλαπαιαίσζε ΠΜ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ        

 Πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ κέζσ πδξνβνιήο πςειήο πηέζεσο. 
Δηδηθφηεξα: 

 

6.1.1 Σα κέξε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ λα αλαπαιαησζνχλ ζην 
ρψξν ηνπ ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ είλαη: 

 

                 6.1.1.1 Λέβεηεο:  

6.1.1.1.1 Οη πφξηεο ησλ ιεβήησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Θα 
αθαηξεζεί ε ζηξψζε  ρξψκαηνο (γθξη ηεο θσηηάο) θαη 
νη ζθσξηάζεηο, ζα ιεηαλζνχλ θαη ζα θαζαξηζηνχλ θαη 
ηπρφλ ζεκεία πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζε ζα 
επηζθεπαζζνχλ, θαη κφλν αλ ππάξρεη πεξίπησζε 
πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε ίδηαο 
θαηαζθεπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ρξσκαηηζκφο 
απηψλ. 

 

6.1.1.1.2 Οη ιέβεηεο εζσηεξηθά.  

6.1.1.2 Φινγναπινί.   

6.1.1.2.1 Απνθαηάζηαζε θίλεζεο ζπξψλ θινγαπιψλ κε 
επηζθεπή ή αιιαγή κεληεζέδσλ ή ησλ ίδησλ ησλ 
ζπξψλ ζηε κνξθή ησλ ησξηλψλ ζε πεξίπησζε κε 
επηζθεπαζηκφηεηαο. 

 

6.1.1.2.2 Καζαξηζκφο θινγναπιψλ ηνπ πισξηνχ ηκήκαηνο ζην 
ΠΜ ιεβεηνζηαζίνπ έσο ην βάζνο πνπ κπνξεί λα 
θζάζεη ην θαζαξηζηηθφ ζηνηρείν. Μέζν θαζαξηζκνχ 
πδξνβνιή, κε ζπιινγή ηνπ αθάζαξηνπ λεξνχ, 
απάληιεζε ηνπ απφ ηνπο ιεθάλεο ζπιινγήο, 
κεηαθνξά ζηνλ πξνβιήηα (ζηνλ ρψξν ειιηκεληζκνχ 
ηνπ ζθάθνπο), θαζαξηζκφο κέζσ θίιηξσλ απφ ηα 
θεξηά θαη μέλα πιηθά (ζθνπξηέο θ.ά.), 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ ή απφξξηςε ζην 
απνρεηεπηηθφ δίθηπν. 

 

6.1.1.2.3 Καζαξηζκφο (εμσηεξηθφο) θαη λέα κφλσζε ησλ 
αγσγψλ αηκνχ απφ ηνπο θινγαπινχο πξνο ηηο 
κεραλέο. 

 

6.1.1.3 Όιεο νη ζσιελψζεηο, απφ ράιπβα, κπξνχληδν θαη   
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ραιθφ. 

6.1.1.4 Δπηζηφκηα θαη βάλεο.  

6.1.1.5 Σα ηνηρψκαηα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ηα εληζρπηηθά 
δηακήθε θαη εγθάξζηα. 

 

6.1.1.6 Οη θνχξλνη θαη ν ρψξνο θάησζη απηψλ, πνπ 
εμππεξεηνχλ γηα  ηελ απνθνκηδή ησλ ζηαρηψλ. 

 

6.1.1.7 Οηηδήπνηε απνηειείηαη απφ μχιν.  

6.1.1.8 Βαθή φισλ ησλ επηθαλεηψλ κε ρξψκα πξνζνκνηάδνλ 
κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ηελ επνρή θηήζεο ηνπ 
ζθάθνπο. (Γελ απαηηείηαη ε βαθή λα είλαη 
ππξάληνρε).  

 

6.1.1.9 Απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαισδηψζεσλ 
θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη θσηηζηηθψλ 
θαηάιιεινπ ηχπνπ. 

 

6.1.1.10 Σξίςηκν θαη βάςηκν δαπέδσλ / παληφισλ.  

6.1.1.11 Μεηαζθεπή πθηζηάκελεο ζθάιαο πξφζβαζεο ζην 
ρψξν ΠΜ ιεβεηνζηάζηνπ κε δηαπιάηπλζε ησλ 
ζθαιηψλ θαη αχμεζε ηεο θιήζεο ηεο, ψζηε ν ρψξνο 
λα είλαη θαιχηεξα/αζθαιέζηεξα πξνζβάζηκνο ζηνπο 
επηζθέπηεο. 

 

6.1.1.12 Οηηδήπνηε άιιν ππνδεηρζεί σο απαξαίηεην γηα 
αλαπαιαίσζε ζηνλ ρψξν, απφ ηελ επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ.             

 

6.2 Απνθαηάζηαζε ΥΩΡΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ  

6.2.1 Απνθαηάζηαζε ρψξνπ αζπξκάηνπ, ζε κνξθή ηεο 
επνρήο θηήζεο ηνπ ζθάθνπο, ζχκθσλα κε αξρεηαθφ 
πιηθφ απφ ην πινίν – κνπζείν, βαθή φισλ ησλ 
επηθαλεηψλ κε ρξψκα αληίζηνηρν κε αλάινγνπο 
ρψξνπο ηνπ πινίνπ  πξνζνκνηάδνλ κε ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα εθείλεο ηεο επνρήο - (Γελ 
απαηηείηαη ε βαθή λα είλαη ππξάληνρε) θαη 
ηνπνζέηεζε ππαξρνπζψλ ζπζθεπψλ ζε πάγθνπο. 

 

6.2.2 Αθαίξεζε ηεο παιαηάο ζηξψζεο ρξψκαηνο απφ ηελ 
επέλδπζε μπιείαο ζηα ηνηρψκαηα ηνπ πινίνπ κε 
ρεκηθά κέζα, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απνθφιιεζε 
ηνπ ρξψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα,  ζα ηξηθηνχλ θαη  ζα 
θηληξηζηνχλ, ψζηε λα έξζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή 
θαη ζα πεξαζηεί βεξλίθη εκπνηηζκνχ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ μχινπ.  

 

6.2.3 Αθαίξεζε ζηξψζεο ρξψκαηνο απφ ηελ νξνθή ηνπ  
δσκαηίνπ, ηξίςηκν θαη θαζάξηζκα θαη ζηε ζπλέρεηα 
πέξαζκα κε κίλην γηα ηελ πξνζηαζία απφ 
ζθσξηάζεηο, αζηάξη θαη ηειηθφ θηλίξηζκα ρξψκαηνο.  

 

6.2.4 πληήξεζε ησλ πάγθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν 
ηνπ αζπξκάηνπ ή θαηαζθεπή λέσλ, ίδηαο θαηαζθεπήο 
θαη ίδηαο μπιείαο, ζε πεξίπησζε κε επηζθεπήο. 

 

6.2.5 Σνπνζέηεζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπζθεπψλ  ζηνπο 
πάγθνπο. 

 

6.2.6 Απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαισδηψζεσλ 
θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη θσηηζηηθψλ 
θαηάιιεινπ ηχπνπ. 

 

6.2.7 Σελ ηειηθή απφθαζε γηα ηα ρξψκαηα θαη ηελ κνξθή 
ησλ ρψξσλ ζα ηελ έρεη  ε επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ κε ηελ 
ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο αλαπαιαίσζεο. 

 

6.2.8 ηνπο  πξνο αλαπαιαίσζε ρψξνπο ζα πξέπεη λα 
πθίζηαηαη θαηάιιεινο αεξηζκφο - εμαεξηζκφο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

 

6.2.9 Σνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπψλ αζπξκάηνπ ζην ρψξν.  

ΑΔΑ: Ω8ΦΨ6-ΛΣΣ



 
 

 
6.2.10 Σν δσκάηην αζπξκάηνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε 

κνξθή ηεο επνρήο θηήζεο ηνπ πινίνπ. 
 

9.1 Οη πξνζθνξέο  ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα 
θάησζη: 

 

9.1.1 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν 
δηαγσληδφκελνο ζα απνδέρεηαη πιήξσο φινπο ηνπο 
φξνπο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

 

9.1.2 Φχιιν ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία ζα ππάξρεη 
αληηζηνηρία κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

 

9.1.3 Βεβαίσζε φηη επηζθέθζεθε ην πινίν θαη ε νπνία ζα 
δνζεί απφ ΠΝΜ ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ. 

 

9.1.4 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πξνηείλνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζα πξέπεη λα είλαη 
αξθνχλησο αλαιπηηθή ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 
δηαπηζησζεί / εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ππνςήθηνπ 
εξγνιάβνπ απφ ηελ επηηξνπή αμηνινγήζεσο 
πξνζθνξψλ ηνπ ΠΝ. 

 

9.1.5 Δγγχεζε: Ο εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ 
πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ & πιηθψλ γηα πέληε ρξφληα θαη 
ζα έρεη ηελ επζχλε νπνηαζδήπνηε επηζθεπήο πνπ 
απαηηεζεί γηα ηπρφλ θζνξέο, ζηνπο  ρψξνπο πνπ ζα 
επεξεαζηνχλ απφ ηηο εξγαζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ νη δεκηέο / βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθχςνπλ ζα θαιχπηνληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ 
εξγνιάβνπ. 

 

9.1.6 Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, 
ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε 
αληίζηνηρεο εξγαζίεο, ε νπνία λα απνδεηθλχεηαη κε κε 
ηελ πξνζθφκκηζε θαηάιιεισλ παξαζηαηηθψλ 
αλάιεςεο εξγαζηψλ (βεβαηψζεηο, ηηκνιφγηα θ.ι.π.). 

 

9.1.7 Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ηα πξνζθεξφκελα 
πιηθά, ρξψκαηα, θσηηζηηθά, ειεθηξηθνί πίλαθεο, θ.ι.π. 
είλαη λαπηηθνχ ηχπνπ θαη δελ ηεινχλ ππφ θαηάξγεζε. 

 

9.1.8 Βεβαίσζε ηνπ εξγνιάβνπ φηη έρεη εθηειέζεη ζην 
παξειζφλ παξφκνηεο ή αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζε πινία 
ή άιινπο ρψξνπο, θαζψο θαη ιίζηα απηψλ ησλ 
εξγαζηψλ. 

 

9.1.9 Δλ ηζρχεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο 
ζεηξάο ISO 9001/2008 γηα ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν 
εξγαζίεο. 

 

9.1.11 Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ (έλαξμε-πέξαο).  

9.1.12 Πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

10.1 Έιεγρνη παξαιαβήο.  

10.1.1 Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Γηα ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα ζπγθξνηεζεί 
επηηξνπή απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα ειέγρεη ηελ 
άξηηα  επηκειεκέλε αλαπαιαίσζε ησλ πιηθψλ θαη 
γεληθά ηελ ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο 
πξνδηαγξαθήο.  

 

11.1 Όινη νη φξνη ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη 
απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε 
πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ πξνζθφκηζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 9 είλαη αλειαζηηθή. Με πξνζθφκηζε 
απηψλ ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

11.2 Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ 
πξνδηαγξαθή απηή λνείηαη φηη ζα γίλεη κε ηνπο 
ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο λαππεγηθήο ηέρλεο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. 
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12 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ    

 Με βάζε ηε ζπκθσλία κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
ε ηειηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ην άλνηγκα 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
κεηνδφηε ν νπνίνο αλαδεηθλχεηαη κε θξηηήξην ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή. 
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ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ  
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» 
Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 2/14  
ΑΓ. Φ. 900/  19    /14. 686       
24 Γεθ 14  /ΠΝΜ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ολνκαζία Σξάπεδαο………………………….. 

Καηάζηεκα……………………………………………………………  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο………………………. 
Δπξψ……………………………………………………. 

Προς Το ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο 

Μαξίλα Φινίζβνπ Σξνθαληεξφ 
Σ.Κ. 17510, Παιαηφ Φάιεξν 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ……………ΔΤΡΩ………………......... 

1.   Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

……………………………………………………........................................................ επξψ ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο.............................................. Γ/λζε ………………………………………… 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. ζχκβαζεο .....................ζπλνιηθήο αμίαο ................. 

...............................γηα ηελ εθηέιεζε Δξγαζηψλ Αλαπαιαίσζεο ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ θαη ρψξνπ 

αζπξκάηνπ Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ. 

2.   Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν  ηζρχνο ηεο. 

3.   Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα 

ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 

4.   Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

5.   ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

6.   Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηεο. 

7.   Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
Π.Ν.Μ. ΘΩΡΖΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ           
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ 
Σει. : 210 9836539 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ»                                                                   

 

 
 
Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 2/14                                                            

ΑΓ.Φ. 900/19/14/.686 

24 Γεθ.14/ΠΝΜ Θ/Κ Γ.ΑΒΔΡΩΦ                                                                                                   

                                                                                                     

 

  

                         

 

ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ:            /15 

ΥΔΓΙΟ 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ:  Αλαπαιαίσζεο  ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ θαη Υψξνπ Αζπξκάηνπ ζην  ΠΝΜ Θ/Κ Γ. 

ΑΒΔΡΩΦ  

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ : ΔΠ Φ.690.96/4/273821/.343//25-07-14//ΓΔΝ/Γ2 Πξαθηηθφ χζθεςεο/έγθξηζε 

ζθνπηκφηεηαο  απφ 25-7-14 

ην ΠΝΜ Θσξεθηφ Γ. Αβέξσθ ζήκεξα ηελ ....................................  2015 θαη ζην γξαθείν Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο 

κεηαμχ : 

Α. Σνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ-ΠΝΜ Θσξεθηφ Γ. Αβέξσθ  πνπ 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πισηάξρε Παλαγηψηε Σξηπφληηθα ΠΝ, Γηεπζπληή ηνπ ΠΝΜ Θσξεθηφ Γ. Αβέξσθ θαη 

Β. Σεο Δηαηξείαο .....................................    

Πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ :  ........................................    

θάηνηθν ....................................... κε Αξηζκφ Σειεθψλνπ: .............................θάηνρν ηνπ ππ’ αξηζκ. ............................... 

πνπ εμεδφζε απφ ην ....................................... 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

                                                                                  Άξζξν 1ν 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΜΒΑΔΩ 

1. ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ : ……/15 

2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ………….. 

3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΔΩ:  ……………….. 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΔΩ: 

Καηαθχξσζε Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε Δξγνιάβνπ Αλαπαιαίσζεο  ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ θαη 

Υψξνπ Αζπξκάηνπ ζην  ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηδφκελνπ Κφζηνπο αξάληα Υηιηάδσλ Δπξψ 

(40.000,00 €) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ ρσξίο ΦΠΑ). 

5. ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ :Δίλαη απφ ηελ κηα πιεπξά ην ΠΟΛΔΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ     θαη απφ ηελ άιιε ε εηαηξεία 

………………………………. πνπ εδξεχεη ζη ……………………  

6. ΣΤΠΟ ΤΜΒΑΔΩ:  Αλάζεζε  ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ κε νξηζκέλν ηίκεκα.  

7. ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΔΩ: ………………επξψ  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ άλεπ ΦΠΑ . 

8. ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ: EURO € 

9. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήκαηα εθηφο Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ Αλαπαιαίσζεο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ θαη κε βάζε ηα πξσηφθνιια 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ππνγεγξακκέλα απφ ηα κέιε ηεο  

επηηξνπήο  θαη ηνλ εξγνιάβν ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ. 

 

 

 

 
Π.Ν.Μ. ΘΩΡΗΚΣΟ Γ. ΑΒΔΡΩΦ            
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
Σει. : 210 9836539 
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Άξζξν 2ν 

ΓΔΝΙΚΑ 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

α. Σελ κε ζρεηηθφ ΑΓ 900/ 19 /14/686.//24 Γεθ 14/ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ  (Γηαθήξπμε), πνπ έρεη κνλνγξαθεζεί φπσο 

πξέπεη, είλαη πξνζθνιιεκέλε ζηελ παξνχζα θαη απαξηίδεη κε απηήλ έλα εληαίν αλαπφζπαζην θείκελν (Παξάξηεκα 

«Α» ηεο ζχκβαζεο), 

β. Σελ κε ζρεηηθφ ΑΓ ……./…./…./…..// ……….. θαηαθπξσηηθή απφθαζε   ………….., πνπ έρεη κνλνγξαθεζεί φπσο 

πξέπεη θαη είλαη πξνζθνιιεκέλε ζηελ παξνχζα θαη απαξηίδεη κε απηήλ έλα εληαίν αλαπφζπαζην θείκελν 

(Παξάξηεκα «Β» ηεο ζχκβαζεο), ν πξψηνο αλέζεζε ηελ Δξγνιαβία Αλαπαιαίσζεο ΠΜ Λεβεηνζηαζίνπ θαη ρψξνπ 

Αζπξκάηνπ ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΔΡΩΦ, πλνιηθνχ Πξνυπνινγηδφκελνπ Κφζηνπο αξάληα Υηιηάδσλ Δπξψ (40.000,00 €) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ ρσξίο ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ 

ζπλεκκέλα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» ηεο παξνχζεο.)  

Άξζξν 3ν 

ΔΓΓΤΗΗ 

             Ο εξγνιάβνο θαηέζεζε ζήκεξα …………… ηελ ππ’ αξηζκ ………… απφ ………..                                                                                                                 

εγγπεηηθή επηζηνιή ……………….. Ύςνπο  ………………… € ,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, ε 

νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο εξγνιαβίαο θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ  

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ έξγνπ   θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

εξγνιάβνπ. Αλσηέξσ επηζηξνθή ζα πινπνηεζεί  θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο  ηνπ Δξγνιάβνπ πξνο ηελ 

Τπεξεζία, θαη κε ηνλ φξν φηη  δελ ζα ππάξρεη απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ εξγνιάβνπ. 

 

Άξζξν 4ν 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΩΝ 

            Ο Δξγνιάβνο δειψλεη φηη παξαηηείηαη ξεηψο απφ ην δηθαίσκα αλαζεσξήζεσο ε αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ 

γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηεο ηπρφλ 

παξάηαζεο , θαζψο θαη απφ ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζε νπνηνδήπνηε έλδηθν ή εμψδηθν κέζν γηα ηνπο αλσηέξσ 

ιφγνπο.  

 

Άξζξν 5ν 

ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

            Ο Δξγνιάβνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηνπ επηβάιινληαη αληίζηνηρεο πνηληθέο ξήηξεο, πξφζηηκα θαη 

θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηεο 

ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 6ν 

ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

1.     Η Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε , κεξηθψο ή νιηθψο κε έγγξαθν 

πξνεηδνπνίεζε πέληε (5)  εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηνλ Δξγνιάβν , ζε θάζε κηα απφ ηηο θαησηέξσ αηηίεο :  

            α.  ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζα θαζπζηεξήζεη έλεθα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ιφγσλ 

αλσηέξαο βίαο γηα ζπλνιηθφ δηάζηεκα ππεξβαίλνλ ηηο δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηεο ζπκθσλεκέλεο 

εκεξνκελίαο παξαδφζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο ηεο ζπκβάζεσο. Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη επίζεο λα 

ελεξγήζεη σο αλσηέξσ κε ηηο ίδηεο γηα ηνλ Δξγνιάβν ζπλέπεηεο, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν επειεχζεσο ηνπ γεγνλφηνο 

αλσηέξαο βίαο, είλαη αληηθεηκεληθψο βέβαην, φηη ν Δξγνιάβνο δελ ζα κπνξέζεη λα θέξεη ζε πέξαο ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο δηκήλνπ απφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξαδφζεσο. 

            β.   Ο Δξγνιάβνο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε , ή θαηαζηεί αλαμηφρξενο ,ή επξεζεί ππφ θαηάζρεζε. 
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Άξζξν 7ν 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.   Γηα ηα ππφινηπα ηζρχνπλ θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή νη φξνη ησλ ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο παξνχζεο       

αλαγξαθνκέλσλ Έγγξαθσλ θαη Απνθάζεσλ  θαη φισλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ.  

2.       Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν. 

3.        ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ , ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε ζε πέληε (5) πξσηφηππα αξηζκεκέλα, έλα γηα 

θάζε ζπκβαιιφκελν θαη ηξία  (3) αληίγξαθα γηα ππεξεζηαθή ρξήζε. Απφ απηά κφλν ην κε αξηζ. 1 πξσηφηππν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο.                        

4.        Η παξνχζα χκβαζε, αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο, ππνγξάθεηαη 

σο εμήο: 

                                                                                   

        

   

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

  

                           Ο                                                                                                                                    Ο 

                  Δθπξφζσπνο                                                                                                         Πξνκεζεπηήο/Δξγνιάβνο 

         ηνπ  ΠΝΜ Θ/Κ   Γ. Αβέξσθ      

        

Πισηάξρεο Παλαγηψηεο Σξηπφληηθαο  ΠΝ 

                    Γηεπζπληήο  
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