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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά 
γλυπτών έργων τέχνης, συντριβανιών με γλυπτές μορφές ή παραδοσιακών συντριβανιών, 
φανοστατών με γλυπτές μορφές, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων, τα οποία 
ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Τα παραπάνω βρίσκονται σε κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης των Αθηνών, ή φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου Αθηναίων (οδών 
Σαλαμινίας & Αγ. Άννης).  

Όπου στην παρούσα αναγράφεται 
δε “ΑΝΑΔΟΧΟΣ” αυτός που θα
έργων τέχνης του Δήμου Αθηναίων.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγ
ισχύει. 

 Του Ν.4782/2021 (
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία» 

 Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002)
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (άρθρο 1) όπως ισχύει.
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ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

 

 

 

«Συντήρηση Υπαίθριων 
Γλυπτών Δήμου 
Αθηναίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

74.400
24%ΦΠΑ

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

K.A. 
προϋπολ. Δ.Α. 
τρέχοντος οικον. έτους 

CPV:
Υπηρεσίες Συντήρησης 
Εκθεμάτων

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην περιοδική συντήρηση των υπαίθριων
γλυπτών έργων τέχνης, συντριβανιών με γλυπτές μορφές ή παραδοσιακών συντριβανιών, 
φανοστατών με γλυπτές μορφές, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων, τα οποία 

αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Τα παραπάνω βρίσκονται σε κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης των Αθηνών, ή φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου Αθηναίων (οδών 

που στην παρούσα αναγράφεται “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ” νοείται ο Δήμος Αθηναίων
” αυτός που θα ανακηρυχθεί για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης γλυπτών 

έργων τέχνης του Δήμου Αθηναίων. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις: 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»)

4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9/3/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (άρθρο 1) όπως ισχύει. 

«Συντήρηση Υπαίθριων 
Γλυπτών Δήμου 
Αθηναίων» 

74.400€ συμπ/νου 
24%ΦΠΑ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

. 7336.089/Φ30 
προϋπολ. Δ.Α. 
τρέχοντος οικον. έτους  

: 92521210-4 
Υπηρεσίες Συντήρησης 
Εκθεμάτων 

στην περιοδική συντήρηση των υπαίθριων 
γλυπτών έργων τέχνης, συντριβανιών με γλυπτές μορφές ή παραδοσιακών συντριβανιών, 
φανοστατών με γλυπτές μορφές, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων, τα οποία 

αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Τα παραπάνω βρίσκονται σε κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης των Αθηνών, ή φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου Αθηναίων (οδών 

νοείται ο Δήμος Αθηναίων, όπου 
για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης γλυπτών 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
ίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

«Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
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 Του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α/ 24.12.1997) άρθρο 9, παρ. 6, «Θεσμοί, μέτρα και 
δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
Α΄107/09-05-2013), άρθρο 1, παρ. Ε, υποπαρ. Ε7. 

 του ΠΔ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992), «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει 
έργων» 

 του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων», όπως ισχύει. 

 Της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7-3-2000 «Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Συντηρητή 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΦΕΚ Β΄ 382/24-3-2000)  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Διακήρυξη  

2. Τεχνική Έκθεση  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα), με 
ειδικότητες Λίθου και Μετάλλου, όπως αυτή περιγράφεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

    Η σύμβαση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία «διαπραγμάτευσης χωρίς     
    δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 ( περ. ά & γ΄) και 32Α παρ. 1  (περ. β΄) του    
    Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 2 του ν.4782/21». 

 
 
Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωση επί τοις %, 
επί του συνόλου των εργασιών, για όλα τα άρθρα (με ποινή αποκλεισμού) του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού. 
Προσφορές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν όλα τα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως  και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης, (Ν.4412/2016, παρ. 5, άρθρ. 95. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών). 
Για τους Οικονομικούς  Φορείς ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, Άρθρο 19 όπως ισχύει. 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν  τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και 
εμπειρία, απαραίτητες για την εκτέλεση της εν λόγω Υπηρεσίας και να υποβάλλουν φάκελο 
συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται (με ποινή αποκλεισμού): 
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-Δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως παρατίθενται παρακάτω (με ποινή αποκλεισμού): 
 

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτερης ή ανώτατης σχολής Συντηρητών Αρχαιοτήτων και  
Έργων Τέχνης.  

 

2.Άδειες (ΥΠΠΟΑ) στις ειδικότητες συντήρησης λίθου και μετάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 6 το άρθρου 9 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α΄ 271), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4152/2013 

 
3.  Αντίγραφο της άδειας του Ν. 2557/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1, 
παρ. Ε, υποπαράγραφος Ε7 του Ν. 4152/2013 στις ειδικότητες συντήρησης λίθου, και 
μετάλλου. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, ο όρος ισχύει για όλα τα μέλη της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου  Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΠΕ ή ΤΕ, 
απόφοιτους αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης ή ανώτερης σχολής, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος του Ν. 2557/1997, με ειδικότητες λίθου και μετάλλου. 

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι  διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη 
μελέτη και εκτέλεση εργασιών σε συναφή έργα συντήρησης και αποκατάστασης 
γλυπτών έργων τέχνης και μνημείων λίθου και μετάλλου. Η τριετής εμπειρία υπολογίζεται 
από την ημερομηνία κτίσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, σύμφωνα το Ν. 4152/2013, και περιλαμβάνει αθροιστικά 
τη χρονική διάρκεια των εκάστοτε εργασιών, ενώ δεν είναι απαραίτητο να έχει χρονική 
συνέχεια.  
 
Θα συνοδεύεται από πίνακα των έργων συντήρησης που εκτελέστηκαν από τον συντηρητή, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, την αμοιβή της εργασίας, τη χρονολογία 
ανάθεσης και περάτωσης, τον εργοδότη συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσης από τον φορέα υλοποίησης (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ.). 
 
Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε δημόσιο φορέα, θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο ιδιώτη (ο οποίος 
απαραιτήτως πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 4152/2013), θα πρέπει 
επίσης να προσκομιστούν οι αντίστοιχες αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, καθώς και 
αποδεικτικά ασφάλισης ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ. 

 

5.Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(ενημερότητα τελευταίου τριμήνου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, ο όρος ισχύει 
για όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με Εργαστήριο Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατάλληλου για να εκτελεστούν οι ειδικές εργασίες που 
περιγράφονται στη μελέτη. 
Για το λόγο αυτό θα προσκομίζουν (με ποινή αποκλεισμού) Υπεύθυνη Δήλωση τους, στην 
οποία θα δηλώνουν ότι διαθέτουν Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(θα αναγράφεται η διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.λπ.) κατάλληλου για να εκτελεστούν οι 
ειδικές εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας με λεκτικό «Συντήρηση 
Υπαίθριων Γλυπτών Δήμου Αθηναίων». 
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Στην περίπτωση που δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες εργαστηρίου, είναι υποχρεωμένοι (με ποινή 
αποκλεισμού) εκτός από την δική τους Υπεύθυνη Δήλωση να προσκομίζουν αντίστοιχη 
Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του εργαστηρίου στην οποία ο ίδιος (ο ιδιοκτήτης) θα 
δηλώνει ότι: 
α)  Διαθέτει κατάλληλο Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 
β) Ότι το εργαστήριο θα το διαθέσει προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης που 
προβλέπονται στη μελέτη της υπηρεσίας με λεκτικό «Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών 
Δήμου Αθηναίων».  
 
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πρέπει να συνεργαστούν, όταν απαιτείται από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες που περιγράφονται στη μελέτη, με Γλύπτες ΠΕ, απόφοιτους Σχολής Καλών Τεχνών 
ή ισότιμης αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, Μαρμαρογλύπτες, με εμπειρία στην 
εκτέλεση αντίστοιχων έργων και χυτήρια εξειδικευμένα σε χύτευση έργων τέχνης. 

7. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες ειδικότητες από αυτές που κατέχει το 
φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του, να υποβάλλει και  
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ρητά ότι για την ανάληψη εκτέλεσης της εν λόγω 
υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει σύμπραξη με Συντηρητές που κατέχουν τις ειδικότητες που 
απαιτούνται. Η σύμπραξη θα πραγματοποιείται με σύνταξη Συμβολαιογραφικής Πράξης στην 
οποία θα ορίζεται και ο νόμιμος εκπρόσωπός της σύμπραξης. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 14 του παρόντος και στην Τεχνική Έκθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα 
των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Παράταση προθεσμίας παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 
κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του αναδόχου, ύστερα από πρόταση και έγκριση της 
Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες, σύμφωνα με τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης 
της παρεχόμενης υπηρεσίας, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά των 
πρώτων υλών και γενικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ή δυσχέρεια εκτέλεσης ειδικών 
εργασιών, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση αναλαμβάνοντας την 
υπηρεσία να την εκτελέσει μέσα στα χρονικά όρια της συμβάσεως.  

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του στην παράδοση ολοκλήρωσης της 
εργασίας στο Δήμο, πέραν από τον συμφωνούμενο παραπάνω χρόνο, ή της τυχόν 
παράτασης που θα δοθεί, ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου 4412/2016. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του, την ολική ή μερική 
ολοκλήρωση των εργασιών περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου και θα είναι ανέκκλητη και 
δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, οπότε 
ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Όλες οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις γενικές αρχές που έχουν 
διατυπωθεί από διεθνείς οργανισμούς για την αποκατάσταση γλυπτών έργων τέχνης και 
μνημείων και την ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός των επεμβάσεων είναι η αποκατάσταση των 
φθορών που έχουν υποστεί τα υπαίθρια γλυπτά. Οι επιλεγμένες μέθοδοι και τα υλικά που θα 
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χρησιμοποιηθούν για το κάθε έργο βασίζονται στην χρήση συμβατών υλικών, με σκοπό την 
καλή διατήρησή τους στον χρόνο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμβουλεύεται τους δημιουργούς του γλυπτού έργου που συντηρεί 
και να συνεργάζεται μαζί τους, σύμφωνα με το νόμο Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017) 
«Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων». 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (Άρθρο 220 Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας για όλο το 
προσωπικό που θα απασχολήσει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύουν 
σήμερα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και μετά την παράδοση μέρους 
υπηρεσιών, την υπογραφή του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή και κατά 100% της αξίας της εργασίας που θα παραδίδεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.  

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα ανατεθούν διατίθεται το ποσό των 60.000,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%, 14.400,00€  ήτοι 74.4000,00 ευρώ.  

Επισημαίνεται, ότι οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι ενδεικτικές, καθώς εξαρτώνται από το είδος 
των φθορών και βλαβών που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατά 
συνέπεια ο Δήμος Αθηναίων δεν δύναται να δεσμευθεί για την υλοποίηση όλων των 
αναφερόμενων εργασιών.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά τον 
χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι: 

 Αποφεύγεται η συσσώρευση των επικίνδυνων υλικών στον χώρο εργασιών. 

 Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά και γίνεται 
προσπάθεια για ελάττωση του αριθμού των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. 

 Ακολουθούνται πιστά τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, τα οποία αναγράφονται 
πάνω στη συσκευασία των χρησιμοποιούμενων επικίνδυνων υλικών. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για της κινδύνους των χρησιμοποιούμενων υλικών και 
εκπαιδεύονται για τον ασφαλή χειρισμό τους και την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος. 

 Υπάρχει άφθονο διαθέσιμο νερό κοντά στους χώρους εργασίας για άμεση χρήση από τους 
εργαζόμενους σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να καπνίζουν και να τρώνε στους εργασιακούς 
χώρους. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανημάτων και εργαλείων και η δημιουργία 
γυμνής φλόγας, εφόσον χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά, τα οποία είναι πιθανό να 
δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας. 

 Υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες στο χώρο εργασίας. 

 Χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας από της εργαζόμενους και ειδικότερα 
προστατευτικός εξοπλισμός ή συσκευές για την αναπνοή. Αναλόγως των ιδιοτήτων των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και των κινδύνων που δημιουργεί η χρήση της, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια, μάσκες προσώπου, ολόσωμες φόρμες, κ.λπ. 

 Κατά τη μεταφορά δοχείων με διαλύτες και άλλα χημικά υλικά, τηρούνται οι οδηγίες για την 
ασφαλή χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

 Αν απαιτηθεί σκαλωσιά θα ελεγχθεί για τη σταθερότητα και την αντοχή της πριν 
χρησιμοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους και κατάλληλα 
εκπαιδευμένους  εργαζόμενους που θα φέρουν εξοπλισμό προστασίας από πτώση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά από εντολή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας να ξεκινήσει 
εντός πέντε ημερών (από την ημέρα παραλαβής της εντολής) τις εργασίες συντήρησης – 
αποκατάστασης, οι οποίες περιγράφονται στη σχετική Εντολή. 

Ο ανάδοχος είναι δυνατόν να προτείνει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως (με fax ή e-
mail) τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στις εργασίες, οι οποίες θα γίνουν ή όχι αποδεκτές. Σε 
περίπτωση που γίνουν αποδεκτές θα ακολουθήσει συμπληρωματική εντολή εργασιών. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, Τμήμα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται - μέσω της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Αποθηκών - στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 
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Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 
 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  
 
α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  
 
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  
 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές ( Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016). 

Η αρμόδια υπηρεσία θα ορίσει επόπτη με απόφασή της για την παρακολούθηση της 
σύμβασης με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, δύνανται 
να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας στους οποίους ανατίθενται 
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης θα λειτουργήσει ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό  4% επί της εκτιμώμενης αξίας 
εκτέλεσης της υπηρεσίας "Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών Δήμου Αθηναίων".  
 

                                                                                                              
                                                 
 
                                                     
 

                        Αθήνα, 06/12/2021 
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