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ΜΔΛΔΣΗ  

 
ΓΙΑ ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ(ΔΘΝΙΚΧΝ, ΣΟΠΙΚΧΝ ΔΟΡΣΧΝ 
KAI  ΠΑΥΑ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
ΠΙΣΩΗ:  6.903,00  επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ΦΠΑ 17% 
 
Κ.Α. 00.6443.0002     «Ηρεηηθή θάιπςε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ 
                                 Μπηηιήλεο (Δζληθψλ, ηνπηθψλ ενξηψλ θαη Πάζρα ) 
  
  
 
 
CPV:   92370000-5   Τπεξεζίεο Σερληθψλ Ηρνπ 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                              ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ(ΔΘΝΙΚΧΝ,ΣΟΠΙΚΧΝ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ α)ερεηηθήο Ηρεηηθή θάιπςε 

δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (Δζληθψλ ,ηνπηθψλ ενξηψλ θαη Πάζρα) ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο.-  
     

     ΟΜΑΓΑ  Α.΄ ΗΥΗΣΙΚΗ  ΚΑΛΤΦΗ ΔΘΝΙΚΧΝ ,ΣΟΠΙΚΧΝ  ΔΟΡΣΧΝ 

Δνξηαζκφο 25εο 
Μαξηίνπ 

Μπηηιήλε 25 ερνβνιηζηηθέο κνλάδεο θαηά κήθνο ηεο 
πξνθπκαίαο Μπηηιήλεο κε 2 εληζρπηηθέο κνλάδεο 
1600 watt έθαζηε, θνλζφια 16 channel - 6 ερεία 
300 watt έθαζην κε ηα εληζρπηηθά ηνπο, 14 
κηθξφθσλα δπλακηθά SM 57 - 14 γεξαλνί 
κηθξνθψλσλ 

Παπάδνο 8 ερεία ηζρχνο 400 watt έθαζην - 2 εληζρπηέο 2 x 
1600 watt - θνλζφια ήρνπ - 4 κηθξφθσλα κε 
βάζεηο - MP3 player 

θφπεινο θαη 
ρνξεπηηθά 
ζρνιείσλ ζηελ 
πιαηεία. 

Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 1400 watt 
- 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

Πισκάξη θαη 
ρνξεπηηθά ζηελ 
πξνθπκαία 

Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 1400 watt 
- 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

Δπεξγέηνπιαο : 
Ιππεηνο,Κάησ 
Σξίηνο,            
Κεξακηά 

3 ζπζηήκαηα απνηεινχκελα απφ: Απηνεληζρπφκελε 
θνλζφια 8 channel 2 x 800 watt - 2 ερεία - 3 
κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

Αγηάζνο Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 800 watt 
- 2 ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

Πάκθηια Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 800 watt 
- 2 ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

 

Δνξηαζκφο θαηά 
ηνπ Ναδηζκνχ - 
Φαζηζκνχ   

Γεκ. ελφηεηα.  Μπηηιήλεο : Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - MP3 player - ειεθηξνγελλήηξηα 4 kva 
αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. 

Δνξηαζκφο Αγίνπ 
Θενδψξνπ  
3ε Κπξηαθή κεηά 
ην Πάζρα 
 

Γεκ. ελφηεηα.  Μπηηιήλεο   Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - MP3 player - ειεθηξνγελλήηξηα 4 kva 
αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο εμέδξα 10 η.κ.. 
   



 

 
 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Παζραιηλψλ Δθδειψζεσλ  εθδειψζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε 
ερεηηθή θάιπςε απηψλ ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ δελ ππάξρεη ε αλάινγε 
δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 
Η ερεηηθά θΪιπςε πξνβιΫπεηαη λα πεξηιακβΪλεη ηα αθόινπζα: 
 

ΟΜΑΓΑ Γ.΄    ΔΟΡΣΔ ΠΑΥΑ 
 

Α/Α Ηκεξνκελέα Τπεξεζέα 

Α. ΜεγΪιε ΠΫκπηε (16-4-2020) 

 Σνπνζεζία Ακαιή Ηρεηηθή Κάιπςε 

Β. ΜεγΪιε Παξαζθεπά (17-04-2020) 

 Πεξηθνξά επηηαθίσλ Ηρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κε 8 ερεία - 2 
αζχξκαηα 

Γ. ΜεγΪιν Ϊββαην (18-04-2020) 

  Ηρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κε 8 ερεία - 2 αζχξκαηα 

 
 

       Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 

 Σελ ελνηθίαζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθδειψζεσλ (ερεία, κφληηνξ, κηθξφθσλα, εληζρπηέο, θ.ι.π)  

 Σελ κεηαθνξά ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ εγθαίξσο πξηλ απφ ηελ εθδήισζε 

 Σελ απεγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ εγθαίξσο κεηά ην πέξαο ηεο θάζε 

εθδήισζεο. 

 Σελ ξχζκηζε ηεο ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε εθδήισζεο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο 

ερεηηθήο θαη θσηηζηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 Σηο ακνηβέο θαη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ηερληθψλ, ερνιεπηψλ 

θ.ι.π.) 

          Κάζε ηη άιιν πξνθχςεη απφ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θάζε  
          εθδήισζε. 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
 

1. ην Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 116 θαη 117  
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006) Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
4. ην Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
5. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ. 



Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ.   
Σν ηειηθφ χςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο αλάγθεο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο  -Πνιηηηζκνχ –Παηδείαο (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη 
ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζό  ησλ 6.903,00 €  
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α 17%.    
 
                                                                                  Μπηηιάλε   ΦεβξνπΪξηνο 2020 
                                                                                             ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
    Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                       Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΠΡΧΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
 
 ΗΥΗΣΙΚΗ  ΚΑΛΤΦΗ ΔΘΝΙΚΧΝ ,ΣΟΠΙΚΧΝ  ΔΟΡΣΧΝ,ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ  , ΠΑΥΑ  
      

     ΟΜΑΓΑ  Α.΄ ΗΥΗΣΙΚΗ  ΚΑΛΤΦΗ ΔΘΝΙΚΧΝ ,ΣΟΠΙΚΧΝ  ΔΟΡΣΧΝ  

Δνξηαζκφο 25εο 
Μαξηίνπ 

Μπηηιάλε  25 ερνβνιηζηηθέο κνλάδεο θαηά κήθνο ηεο πξνθπκαίαο 
Μπηηιήλεο κε 2 εληζρπηηθέο κνλάδεο 1600 watt έθαζηε, θνλζφια 
16 channel - 6 ερεία 300 watt έθαζην κε ηα εληζρπηηθά ηνπο, 14 
κηθξφθσλα δπλακηθά SM 57 - 14 γεξαλνί κηθξνθψλσλ 

1.000,00 

ΠΪκθηια Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 800 watt - 2 
ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

 ΠαπΪδνο 8 ερεία ηζρχνο 400 watt έθαζην - 2 εληζρπηέο 2 x 1600 
watt - θνλζφια ήρνπ - 4 κηθξφθσλα κε βάζεηο - MP3 player 

   400,00 

θόπεινο θαη ρνξεπηηθά ζρνιείσλ ζηελ πιαηεία. 
Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 1400 watt - 4 ερεία - 3 
κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

 ΠισκΪξη θαη ρνξεπηηθά ζηελ πξνθπκαία Απηνεληζρπφκελε 
θνλζφια 8 channel 2 x 1400 watt - 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 
MP3 player 

   300,00 

 ΔπεξγΫηνπιαο(Ιππεηνο,ΚΪησ Σξέηνο,            ΚεξακηΪ) 3 
ζπζηήκαηα απνηεινχκελα απφ: Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 
channel 2 x 800 watt - 2 ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

   500,00 

 ΑγηΪζνο Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 2 x 800 watt - 2 
ερεία - 3 κηθξφθσλα - 1 MP3 player 

   300,00 

Δνξηαζκφο θαηά 
ηνπ Ναδηζκνχ - 
Φαζηζκνχ ζηηο  

Γεκ. ελφηεηα.  Μπηηιήλεο : Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 
2 x 1200 watt - 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - MP3 player - 
ειεθηξνγελλήηξηα 4 kva αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. 

    400,00 

Δνξηαζκφο Αγίνπ 
Θενδψξνπ  
3ε Κπξηαθή κεηά 
ην Πάζρα 
 

Γεκ. ελφηεηα.  Μπηηιήλεο   Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 8 channel 
2 x 1200 watt - 4 ερεία - 3 κηθξφθσλα - MP3 player - 
ειεθηξνγελλήηξηα 4 kva αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο εμέδξα 10 η.κ.. 
   

    500,00 

    3.400,00 

       578,00 



    3.978,00 

 
 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Παζραιηλψλ Δθδειψζεσλ  εθδειψζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε 
ερεηηθή θάιπςε απηψλ ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ δελ ππάξρεη ε αλάινγε 
δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 
Η ερεηηθά θΪιπςε πξνβιΫπεηαη λα πεξηιακβΪλεη ηα αθόινπζα: 
ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  
 

ΟΜΑΓΑ Β.- ΔΟΡΣΔ ΠΑΥΑ 
 

 

ΜεγΪιε ΠΫκπηε 
(16-04-2020 

Σνπνζεζία Ακαιή ερεηηθή θάιπςε        500,00 

ΜεγΪιε 
Παξαζθεπά (06-
17-04-2020) 

Πεξηθνξά επηηαθίσλ Ηρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κε 8 
ερεία - 2 αζχξκαηα 

     1.000,00 

ΜεγΪιν Ϊββαην 
(18-04-2020) 

Ηρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κε 8 ερεία - 2 αζχξκαηα      1.000,00 

                                                                    ΤΝΟΛΟ   2.500,00 

                                                                    ΦΠΑ 17%      425,00 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΝΟΣΗΣΑ –ΟΜΑΓΑ Γ’   2.925,00 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α+Β           3.400,00 +2.500,00       5.900,00 

 ΦΠΑ 17%       1.003,00 

        6.903,00 

 
                                                                                     Μπηηιάλε    ΦεβξνπΪξηνο 2020 
                                                                                        ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
      Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                    Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                              ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ(ΔΘΝΙΚΧΝ,ΣΟΠΙΚΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                       ΔΟΡΣΧΝ, ΠΑΥΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ    
ΓΙΔΤΘ/ΝΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΑΙΑ                    ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                                                      
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ    57/2020 
 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
Άξζξν  1ν 

Αληηθεέκελν ζπγγξαθάο  

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο ερεηηθήο θάιπςεο δηαθφξσλ εθδειψζεσλ (Δζληθψλ 
,Σνπηθψλ Δνξηψλ θαη Πάζρα ),   ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο Έσο Σηο 30/5/2020 .  

        Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηα  
        αθφινπζα: 
 

 Σελ ελνηθίαζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθδειψζεσλ (ερεία, κφληηνξ, κηθξφθσλα, εληζρπηέο, θ.ι.π)  

 Σελ κεηαθνξά ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ εγθαίξσο πξηλ απφ ηελ εθδήισζε 

 Σελ απεγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ εγθαίξσο κεηά ην πέξαο ηεο θάζε 

εθδήισζεο. 

 Σελ ξχζκηζε ηεο ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε εθδήισζεο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο 

ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 Σηο ακνηβέο θαη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ηερληθψλ, ερνιεπηψλ 

θ.ι.π.) 

 
Άξζξν  2ν 

Πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζέαο 
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ ελληαθνζέσλ ηξηώλ 
επξό  (6.903,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 17%. 
 
  
ΑΡΘΡΟ 30 
πκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο Τπεξεζέαο - εηξΪ ηζρύνο απηώλ. 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη 
ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο 
ηα παξαθάησ: 

• Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

• Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

• Η Σερληθή Πεξηγξαθή πνπ ζπλέηαμε ε Τπεξεζία κε βάζε ηελ κειέηε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

Σν Πξφγξακκα δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ 
ηελ Τπεξεζία. 



 
ΑΡΘΡΟ 40 
Σξόπνο εθηΫιεζεο ηεο Τπεξεζέαο. 
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 
2014/25/ 
ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε 
κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε 
ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
(ΦΔΚ η. Α 87/2010),  

θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
φπσο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο καο 
θαη εθφζνλ ηεξνχλ ηα γξαθφκελα ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 50 
Πξνϋπνινγηδόκελε δαπΪλε-ΚΑΔ 
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6443.0002  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. Σν 
ζχλνιν ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.900,00 € πιένλ ηνπ 
ηζρχνληνο  Φ.Π.Α.  1.003,00 €,  ήηνη ζχλνιν  6.903,00 €  κείνλ ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 60 
Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ύκβαζεο. 
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δηφηη ε ζχκβαζε ζα είλαη αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο 
απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξψ ρσξίο ΦΠΑ.  
 
ΑΡΘΡΟ 70 
ΣηκΫο Πξνζθνξώλ 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα 
δηεθπεξαηψζεη ηελ ππεξεζία ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα παξακείλεη ζηαζεξή γηα 
φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή απφ κέξνο 
ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη 
ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. Όιεο νη 
πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε Δπξψ 
 
ΑΡΘΡΟ 80 

 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 



β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο.  
 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 90 
         Λόγνη απνθιεηζκνύ  
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 100 

Καηαιιειόιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηόηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ 
ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο 
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, 
ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν 
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 110 
Πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηεο παξνράο Τπεξεζέαο 
Η εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε ησλ θαξλαβαιηθψλ εθδειψζεσλ 
ησλ Απνθξηψλ θαη ηεο Καζαξά Γεπηέξαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζα μεθηλήζεη άκεζα κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ζα νινθιεξσζεί  κε ην πέξαο θαη ηεο ηειεπηαίαο 
εθδήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 120    

ΠνηληθΫο ξάηξεο. 
Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 



ππεξεζίαο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
ΆΡΘΡΟ 13ν  
Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο 
Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηε 
Γηνηθεηηθή Τπεξεζία  ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 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 ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ Ν. 4412/2016.  
Η αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Σα θαζήθνληα ηνπ 
επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη ν έιεγρνο 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 140 

Παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζύκβαζεο. 
Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
221, θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζην νπνίν αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 
ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά 
πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θαη κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 
αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 
αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  
 
ΑΡΘΡΟ 150 

Απόξξηςε παξαδνηΫνπ - ΑληηθαηΪζηαζε 
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 



απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε 
ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη 
σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218, ιφγσ 
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 160 
Αλαζεώξεζε ηηκώλ 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν. Κάζε δε δεκία θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα επαλνξζψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ν   
Έθπησζε Αλαδόρνπ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ιχεηαη ε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο 
εθαξκφδεηαη ε θείκελε λνκνζεζία. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν  
ΑλσηΫξα Βέα 
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 
είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ζενκελία, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε 
θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλαίηηνη, 
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα, ζάλαηνο θ.α. ζηε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ακειιεηί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε 
ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο 
αλσηέξαο βίαο. Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 
Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ 
δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ 
αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβήο, πνπ έρεη θαηαζηεί απαηηεηή 
πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. 
Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 
δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο 
πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν 
Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ 
Αλάδνρν έθπησην εθ’ φζνλ πξνεγνπκέλσο ηνλ θαιέζεη κε εηδηθή φριεζε. Η ηαζζφκελε 
πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη 
κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, 
παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 



 
ΑΡΘΡΟ 19ν  
Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Σερληθή Έθζεζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζαο. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

4. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. 

5.  Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη θαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη αλειιηπψο λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ 
θαζψο επίζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 
ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

7. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηνλ 
Αλάδνρν, ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

8. Οη ππεξεζίεο ζα εθηεινχληαη θάησ απφ ηηο νδεγίεο θαη ηελ επίβιεςε ησλ θαηά ηφπνπο 
ππεπζχλσλ θαη ζα είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν. 

9. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή δεκίεο πνπ πξνμέλεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο ινηπέο κεραλέο ήρνπ, 
εηθφλαο, θσηηζκνχ θαη ζθελήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

10.  Ο αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη εγθαίξσο λα 
ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη λα δηαηππψλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη 
απνθάζεηο ζε εηδηθά ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ζε ελδερφκελα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο θαη 
ζπλαθή ινηπά δεηήκαηα, ιακβάλεη κφλν ε Αλαζέηνπζα Αξρή. ηηο απνθάζεηο απηέο 
πξνζαξκφδεη ν αλάδνρνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ ξεηά πξνβιέπεη 
ε θείκελε λνκνζεζία. 

11. Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα παξέκβεη ζε ππφζεζε 
κεηαμχ απηνχ (ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη 
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, 
απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο 

12. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 
πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε 
επζχλε, φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ 
απφ αηχρεκα ή ζάλαην ηνπ Αλαδφρνπ. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, 
αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε 
γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ 
θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, 



νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

     13.-Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  
θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά: 

        (α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
        (Γ.Ο.Τ.) θαη ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., 
               θιπ.,   
        (β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία 
        (γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ 
        (δ) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπ. 
14.-Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

      15.-Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο 
ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
      16.-Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη λα ιάβεη ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ  πξνζηαζία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ησλ κεραλεκάησλ, 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ επηζθεπηψλ-
παληφο ηξίηνπ θαζψο θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο κνλνκεξψο θάζε επζχλεο  απφ ηελ 
κε θαιή εθαξκνγή ηνπο 
 
ΑΡΘΡΟ 200  
Φόξνη - ΣΫιε - Κξαηάζεηο - Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ. 
Ο Αλάδνρνο -νη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηε κε φινπο ηνπο θφξνπο θαη 
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ε 
πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ε δηαθνξά ζα βαξχλεη ην Γήκν θαη δελ ζα 
κεηαβιεζεί ε θαζαξή αμία ησλ ππεξεζηψλ. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, 
κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο εθάζηνηε αμίαο αλά εθδήισζε, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.   
 
ΑΡΘΡΟ 210  
Σξόπνο πιεξσκάο 
Η πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ηηκνιφγην). 
(άξζξν 200, Ν. 4412/2016). Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (ήηνη παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, 
ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ φπνπ απαηηείηαη) πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία είλαη ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 200, παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016. Πέξαλ ησλ θαη’ ειάρηζην δηθαηνινγεηηθψλ νη 
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο θαη έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 00.6443.0002     κε ηίηιν 
«ερεηηθήο θάιπςεο δηαθφξσλ εθδειψζεσλ (Δζληθψλ ,Σνπηθψλ Δνξηψλ, 



Υξηζηνπγ.Απνθξ.Πάζρα  ) ». ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, ε δηαθνξά ζα 
βαξχλεη ην Γήκν φπνπ  ππνρξενχηαη ηελ απφδνζε ηνπ ηζρχνληα ΦΠΑ θαη δελ ζα βαξχλεη ηελ 
θαζαξή αμία ησλ ππεξεζηψλ. Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζηελ 
ζχκβαζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 220 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηκνινγήζεη ζχκθσλα κε ηνπο Κ. Α ( Α .Α.Τ.) ηεο 
ππεξεζίαο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην ηκήκα πνπ ζπλέηαμε ηελ κειέηε. 
Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                                                                                      
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