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ΓΔΝΙΚΗ  &  ΔΙΓΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

 Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ησλ ππαίζξησλ 
γιππηψλ έξγσλ ηέρλεο, ζπληξηβαληψλ κε γιππηέο κνξθέο ή παξαδνζηαθψλ ζπληξηβαληψλ, 
θαλνζηαηψλ κε γιππηέο κνξθέο, ελεπίγξαθσλ ζηειψλ θαη αλακλεζηηθψλ πηλαθίδσλ, ηα νπνία 
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Τα παξαπάλσ βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, ή θπιάζζνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (νδψλ 
Σαιακηλίαο & Αγ. Άλλεο).  
 Όπνπ ζηελ παξνχζα αλαγξάθεηαη “ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ” λνείηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ, φπνπ 
δε “ΑΝΑΓΟΥΟ” απηφο πνπ ζα αλαθεξπρζεί γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο γιππηψλ 

έξγσλ ηέρλεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαηεζνχλ δηαηίζεηαη ην πνζφ ησλ 30.000,00 εσρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%, 7.200,00€  ήηοι 37.200,00 εσρώ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: 

 Τνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, πξνκεζεηψλ 

θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»), φπσο ηζρχεη. 

 Τνπ Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/9/3/2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 

αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 
πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, 
ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 Τνπ Ν.3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη 

ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (άξζξν 1) φπσο ηζρχεη. 
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 Τνπ Ν. 2557/1997 (ΦΔΚ 271 Α/ 24.12.1997) άξζξν 9, παξ. 6, «Θεζκνί, κέηξα θαη 
δξάζεηο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄107/09-
05-2013), άξζξν 1, παξ. Δ, ππνπαξ. Δ7. 

 ηνπ ΠΓ 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/1992), «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη 

έξγσλ» 

 ηνπ Ν. 4481/2017 (ΦΔΚ Α’ 100/20.07.2017) «Σπιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ», φπσο ηζρχεη. 

 Τεο ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7-3-2000 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο Δπαγγέικαηνο Σπληεξεηή 
Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Τέρλεο (ΦΔΚ Β΄ 382/24-3-2000)  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
1. Τερληθή Έθζεζε  

2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

3. Γεληθή & Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ 
Η αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ Πιένλ Σπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή 
Άπνςε Πξνζθνξά Βάζε Τηκήο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  ΣΗ  ΤΜΒΑΗ 

-  Φξφλνο έλαξμεο ηζρχνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζην 
ΚΗΜΓΗΣ (άξζξν 38, παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016). 

- Ωο δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεθανθηψ (18) κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗΣ ή έσο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ   ΑΚΗΗ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ  ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

- Ο Αλάδνρνο απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο κειέηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηο οικείο 
Δπαγγελμαηικό μηηρώο (Μεηξψν Σπληεξεηψλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Τέρλεο) ποσ 
ηηρείηαι ζηο κράηος εγκαηάζηαζής ηοσ. 

- Άδεηα (ΥΠ.ΠΟΑ) ζηηο εηδηθφηεηεο ζπληήξεζεο ιίζνπ θαη κεηάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 6 ην άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2557/97 (ΦΔΚ Α΄ 271), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
4152/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΔΥΝΙΚΗ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 
 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
πιεξνί ηα ηερληθά πξνζφληα θαη λα δηαζέηεη ηελ αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ 
απαηηείηαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζα  πξέπεη λα θαηαζέζεη: 
1. Αληίγξαθν πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο Σπληεξεηψλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ 
Τέρλεο κε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή (3) εκπεηξία ζηελ κειέηε θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε ζπλαθή έξγα 
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο γιππηψλ έξγσλ ηέρλεο θαη κλεκείσλ ιίζνπ θαη κεηάιινπ. 
 Η ηξηεηήο (3) εκπεηξία ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία θηίζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο 
επαγγέικαηνο Σπληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Τέρλεο, ζχκθσλα ην Ν. 4152/2013, θαη 
πεξηιακβάλεη αζξνηζηηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ, ελψ δελ είλαη απαξαίηεην 
λα έρεη ρξνληθή ζπλέρεηα.  
 Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο, ζα θαηαηεζεί Υπεχζπλε Γήισζε κε ζπλεκκέλν πίλαθα 
ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ ζπληεξεηή ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 
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ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηνλ εξγνδφηε θαη ηε ρξνλνινγία αλάζεζεο θαη πεξάησζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη 

Υπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:  

  1. φηη έιαβε πιήξε γλψζε ηεο Τερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ ηεο  

ππεξεζίαο θαη ηηο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

  2. φηη δηαζέηεη ή ζπλεξγάδεηαη κε Δργαζηήριο σνηήρηζης Αρταιοηήηων και Έργων 

Σέτνης (ζα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε, ηει. επηθνηλσλίαο θ.ιπ.), θαηάιιειν γηα λα εθηειεζηνχλ 

νη εηδηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε θαη  

  3. φηη ην πξνζσπηθφ ην νπνίν πηζαλφηαηα ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ζα 

δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ 

εξγαζηψλ. 

     - Σηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζπλεξγάδεηαη κε άιιν εξγαζηήξην, είλαη ππνρξεσκέλνο 

εθηφο απφ ηελ δηθή ηνπ Υπεχζπλε Γήισζε λα πξνζθνκίζεη αληίζηνηρε Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ εξγαζηεξίνπ (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε, ηει. επηθνηλσλίαο θ.ιπ.) θαη 

ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 

  α) Όηη έιαβε πιήξε γλψζε ηεο Τερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ ηεο  

ππεξεζίαο θαη ηηο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

  β) Όηη ην Δξγαζηήξηφ ηνπ ζα ην δηαζέζεη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ σνηήρηζη Τπαίθριων 

Γλσπηών Γήμοσ Αθηναίων.  

  γ) Όηη δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ Υπαίζξησλ γιππηψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 δ) Όηη ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα δηαζέηεη 

απνδεδεηγκέλα  ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ εξγαζηψλ. 

   

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
  1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκβνπιεχεηαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ γιππηνχ έξγνπ 

πνπ ζπληεξεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, ζχκθσλα κε ην νόμο Ν. 4481/2017 (ΦΔΚ Α’ 

100/20.07.2017) «Σπιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ». 

  2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ  έσο ζήκεξα. 

  3. Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο 

αξρέο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ απνθαηάζηαζε γιππηψλ έξγσλ 

ηέρλεο θαη κλεκείσλ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σθνπφο ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε 

απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ππαίζξηα γιππηά. Οη επηιεγκέλεο κέζνδνη θαη 

ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην θάζε έξγν βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ζπκβαηψλ πιηθψλ, 

κε ζθνπφ ηελ θαιή δηαηήξεζή ηνπο ζηνλ ρξφλν. 

 4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 5. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζθαιίζεη φηη: 
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 Απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζηψλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε ρψξνπο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πηεηηθά πιηθά θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 

 Αθνινπζνχληαη πηζηά ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξνθχιαμεο, ηα νπνία αλαγξάθνληαη πάλσ 
ζηε ζπζθεπαζία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηεο θηλδχλνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη 
εθπαηδεχνληαη γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αηπρήκαηνο. 

 Υπάξρεη άθζνλν δηαζέζηκν λεξφ θνληά ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα άκεζε ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θαπλίδνπλ θαη λα ηξψλε ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε δεκηνπξγία 
γπκλήο θιφγαο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη πηεηηθά πιηθά, ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα 
δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Υπάξρνπλ πάληα δηαζέζηκνη θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Φξεζηκνπνηνχληαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο απφ ηεο εξγαδφκελνπο θαη εηδηθφηεξα 
πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο ή ζπζθεπέο γηα ηελ αλαπλνή. Αλαιφγσο ησλ ηδηνηήησλ ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγεί ε ρξήζε ηεο, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα, κάζθεο πξνζψπνπ, νιφζσκεο θφξκεο, θ.ιπ. 

 Καηά ηε κεηαθνξά δνρείσλ κε δηαιχηεο θαη άιια ρεκηθά πιηθά, ηεξνχληαη νη νδεγίεο γηα ηελ 
αζθαιή ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ. 

 Αλ απαηηεζεί ζθαισζηά ζα ειεγρζεί γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αληνρή ηεο πξηλ 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ έκπεηξνπο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο  
εξγαδφκελνπο πνπ ζα θέξνπλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο απφ πηψζε.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ αλαζεσξείηαη γηα θαλέλα ιφγν.  

 Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε - 

παξαιαβή ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ (αλά γιππηφ), θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηφθνιινπ 

παξαιαβήο, θαηά 100% ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο. 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Σηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
β) Τηκνιφγην Αλαδφρνπ 
γ) Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  
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Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ ζηνλ αλάδνρν κε ηελ εμφθιεζε 

ηνπ εθδνζέληνο ππ’ απηνχ ηηκνινγίνπ θαη ππνρξενχηαη, (ν αλάδνρνο), λα ηνλ απνδψζεη 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

Τα παξαπάλσ έμνδα ζα πεξηιεθζνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο, ζηηο νπνίεο ζα 

πεξηιακβάλνληαη θαη θάζε άιιν έμνδν πνπ ζα πξνθχπηεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη 

θακία ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη ή ελδερφκελε απαίηεζε απφ ηνλ αλάδνρν, γηα 

επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζ’ απηφλ γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΝΑΡΞΗ  ΔΡΓΑΙΩΝ – ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά απφ ηελ αλάξηεζε ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗΣ θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε απηφλ, λα μεθηλήζεη άκεζα (ενηός πένηε (5) ημερών) ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Υπεξεζία θαη ηνλ 

επφπηε πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία.  

 Ο αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηελ επηβιέπνπζα Υπεξεζία (fax ή e-mail) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζέηεη ην Ηκεξνιφγην Υπεξεζηψλ, φπνπ ζεκεηψλνληαη νη 

εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ. 

Παράηαζη ζύμβαζης: 

 Η  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θαη πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (άξζξν 217 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/2016).   Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΔΡΓΑΙΩΝ – ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 1. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο 

δηελεξγείηαη απφ ηελ Γ/λζε Σρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Τκήκα Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο.  Η αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζηελ Γ/λζε Πξνκεζεηψλ θαη Απνζεθψλ γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/16. 

 2. Η αξκφδηα ππεξεζία ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ γιππηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ 

θαη ηα νπνία βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, ζα νξίζεη επόπηη κε απφθαζή 

ηεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ.  

 3. Τα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ελδεηθηηθά θαη αθνξνχλ ζηε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα 

απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 4. Θα ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ημερολόγιο σπηρεζιών ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4412/2016 ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 

θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια 



 

6 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Τν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Τν εκεξνιφγην θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. 

Όηαλ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ηφηε νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΩΝ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ   

Παραλαβή εργαζιών: Η εθάζηνηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηελ ζχληαμε ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηεο ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ  Τκήκαηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ηεο Γηεχζπλζεο 

Σρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο,  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 107 ηνπ 

Ν.4782/2021, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216, 

220 θαη 221 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ κε ηνλ 

Ν.4782/2021.    

 Παρακολούθηζη ζύμβαζης: Η παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο 

παροτής σπηρεζιών θα διενεργείηαι από ηο Σμήμα Πολιηιζηικής Κληρονομιάς ζε 

ζσνεργαζία με ηον επόπηη ποσ θα οριζηεί και ηο οποίο θα ειζηγείηαι ζηο αρμόδιο 

αποθαινόμενο όργανο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ζηε 

ιήςε φισλ ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ .  

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΩΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Υπεξεζίαο. 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ 

λ.4782/21 θαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ: 

 α) εάλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφζθιεζε, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ηφηε θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ λ. 

4412/2016 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

β) εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 

ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

    γ) εθφζνλ δελ ππνβάιεη ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη 

ζην  άξζξν  206 ηνπ λ.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 104 ηνπ λ.4782/21, 

θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ  207 έσο &  215 ηνπ Ν.4412/2016. 

   Σηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο 

άλσ πεξίπησζε  γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ.  Αλ ε σο άλσ πξνζεζκία παξέιζεη ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
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θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Αλσηέξα βία  ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί, 

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ θαηαβιήζεθε θάζε επηκέιεηα θαη 

επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηελ Υπεξεζία θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα ππεξβεί ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

                                                            
                                                          

                                                                                                   
              Αζήλα, 31/05/2022 

 
 

 
 
 

Ο Σπληάμαο 
 

 
 
 

Σπαλνπδάθεο Αξ, 
   Πνιηηηθφο Μεραληθφο Τ.Δ. 

Η Πξντζηακέλε 
ηνπ Τκήκαηνο 

 
 

 
 Αλησλνπνχινπ Γεσξγία 

Π.Δ. Αξραηνιφγνο 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο 
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