
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. - Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές: 
Στους παρακάτω αναφερόμενους οδικούς άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφ. Ενότητας 
Θεσσαλονίκης λειτουργούν φωτεινοί σηματοδότες, με τους οποίους ρυθμίζεται η κυκλοφορία σε 61 
συνολικά κόμβους και πεζοδιαβάσεις, η αρμοδιότητα εποπτείας των οποίων ανήκει στην αντίστοιχη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ήτοι: 
 Στην οδό από Α/Δ  Θεσ/νίκης  έως Μηχανιώνα  και οι οδοί προς Επανωμή, Σουρωτή. 
 Στις οδούς Θεσ/νίκης – Θέρμης (έως κόμβο Σαλιάρη) και Θέρμης – Πανοράματος. 
 Στις οδούς Ωραιοκάστρου & Θερμαϊκού 
 Στην οδό Λαγκαδά – Ρεντίνα από την πόλη του Λαγκαδά μέχρι την Ρεντίνα.  
 Στην οδό Θεσσαλονίκης – Χορτιάτη μέσω Πανοράματος, από το ύψος της Βίλλας Ρίτζ και πέραν. 
 Στην οδό Θεσσαλονίκης - Χορτιάτη (μέσω Εξοχής) από την διασταύρωση με την Ανατολ. Περιφερ. οδό 

της Θεσ/νίκης μέχρι την διασταύρωση του οδικού άξονα Πανόραμα – Χορτιάτη. 
 Σε διάφορους κόμβους και πεζοδιαβάσεις ης Δυτ. περιοχής της Θεσ/νίκης, όπως στο Καλοχώρι, στην 

Χαλάστρα, Αγ. Αθανάσιο, Μάλγαρα, Ανατολικό, Μεσήμβρια κ.ο.κ. 
Οι παραπάνω εγκ/σεις φωτεινής σηματοδότησης φαίνονται αναλυτικά στον Κατάλογο της παραγράφου 
1.2  του τεύχους δημοπράτησης της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. 
Κάθε σηματοδοτική εγκατάσταση περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 
 Τη συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας, με τους ανιχνευτές κυκλοφορίας, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

που αφορά την διάταξη Τηλεεπιτήρησης, το ερμάριό της και τη βάση της. 
 Το ερμάριο μικτονόμησης ΙΑ με την βάση και τη διάταξη παροχής ΔΕΗ. 
 Τους χαμηλούς ιστούς και τους ιστούς με βραχίονα με τις βάσεις τους. 
  Τους φωτεινούς σηματοδότες με φωτεινές πηγές λαμπτήρων πυράκτωσης ή LED, κάθε διάστασης, 

με τα πλαίσια ανάρτησής τους. 
  Τα κομβία πεζών με τις ενημερωτικές πινακίδες τους. 
  Τα καλωδιακά δίκτυα ζεύξης (ισχύος), ανίχνευσης και συντονισμού (όπου υπάρχει), υπόγεια και 

μη. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1) Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  
Στις παραπάνω εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, την ευθύνη για την διατήρηση της καλής και 
ασφαλούς λειτουργίας τους έχει το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα καθήκοντα του οποίου ανήκει: 

 Η μέριμνα για την αδιάλειπτη παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκ/σεων και σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρεμποδίζεται από απρόβλεπτα περιστατικά, να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι 
οι κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι, τα υλικά μέσα και  η οργάνωση της διαδικασίας, με σκοπό την 
επέμβαση προς επαναφορά της κανονικότητας και παράλληλα την έγκαιρη πληροφόρηση της 
Υπηρεσίας. 

 Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων σε υλικά (ανταλλακτικά), ειδικό ηλεκτρονικό και άλλο εξοπλισμό 
και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την διαχείριση περιστατικών που είναι απόρροια βλαβών και 
φθορών των εγκ/σεων, με σκοπό την ταχεία αποκατάσταση της κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας 
τους. 

 Να υφίσταται η δυνατότητα ταχέων παρεμβάσεων για την τροποποίηση ή βελτίωση της δομής των 
εγκ/σεων, είτε του τρόπου λειτουργίας τους, σε περιπτώσεις που τούτο επιβάλλεται από απρόβλεπτες 
ανάγκες προσαρμογής της κυκλοφορίας στην θέση που βρίσκεται η εγκ/ση εξ αιτίας μεταβολής των 
τοπικών συνθηκών ή/και νέας οδικής διαμόρφωσης.  



Το παραπάνω τεχνικό αντικείμενο είναι τεχνολογικά εξειδικευμένο και υπάγεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/ 2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007 «περί τροποποίησης του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002  κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)» στο τμήμα των 
υπηρεσιών με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV Νο 50232200-2 «Συντήρηση 
εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών». Δεδομένου ότι τα μέσα και οι ανθρώπινοι πόροι που 
απαιτούνται για την εκτέλεσή του δεν διατίθενται από την αναθέτουσα αρχή, οι εν λόγω εργασίες/ 
υπηρεσίες πρόκειται να ανατεθούν με δημόσια σύμβαση σε εξειδικευμένη σχετικά επιχείρηση/ 
οικονομικό φορέα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη 
και στα τεύχη δημοπράτησης.               

2.2) Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης. 
Η υπό δημοπράτηση σύμβαση είναι «μικτή» (άρθρο 4, παράγρ. 2 του Ν.4412/2016) περιλαμβάνουσα 3 
μέρη: α) το Α! μέρος που αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών β) το Β! μέρος που αφορά στην 
προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών  του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση βλαβέντων 
και γ) Στο Γ! μέρος που αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αφορά την παροχή υπηρεσιών (Α! μέρος του Προϋπολογισμού της 
Μελέτης) υπερβαίνει την αντίστοιχη των λοιπών (ανέρχεται σε 59,03 % της συνολικής), αποτελούσα το 
κύριο μέρος, ως εκ τούτου η σύμβαση  χαρακτηρίζεται ως «παροχή γενικών υπηρεσιών», υπαγόμενη –
όπως προαναφέρθηκε- στο τμήμα των υπηρεσιών με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις CPV Νο 50232200-2 «Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών». Λαμβανομένου 
υπόψη ότι η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει στοιχεία (Γ! μέρος) και από δημόσια σύμβαση έργων «κάτω 
των ορίων» (άρθρο 5 του Ν.4412/2016), το ισχύον νομικό καθεστώς της σύμβασης, ήτοι ο χαρακτηρισμός 
της ως «παροχή γενικών υπηρεσιών», καθορίσθηκε κατά το άρθρο 4, παράγρ. 7 του ως άνω Νόμου, με την 
σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 
1/1/18-01-2017 απόφασή  του, η οποία κοινοποιήθηκε  και στην ΕΚΑΑ, όπως ορίζει το παραπάνω άρθρο 
του Νόμου. 

2.3) Τεκμηρίωση σκοπιμότητας μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα. 
Τα παραπάνω μέρη (Α! έως Γ!) από τα οποία απαρτίζεται η σύμβαση δεν μπορούν αντικειμενικά να 
διαχωρισθούν ως ξεχωριστά τμήματά της και η ανάθεση για την εκτέλεσή τους πρέπει να γίνει ενιαία, 
λόγω των προφανών  δυσχερειών που θα προέκυπταν στην άσκηση αποτελεσματικού συντονισμού 
διαφορετικών οικονομικών φορέων (αφενός για την παροχή των υπηρεσιών και αφετέρου για την 
εκτέλεση  των εργασιών αποκατάστασης βλαβών/ φθορών κ.λ.π.), γεγονός που θα είχε επικίνδυνες 
επιπτώσεις με δυσμενείς συνέπειες στην κυκλοφοριακή ασφάλεια, λόγω καθυστερήσεων στην 
επαναφορά της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης έπειτα από 
βλαπτικά συμβάντα. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται, όπως προαναφέρθηκε στα παρακάτω 3 μέρη: 
α) Στο Α! μέρος που αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: 

α1. Την περιοδική  επιθεώρηση για τον φυσικό και οπτικό έλεγχο της ακεραιότητας των παραπάνω 
εγκαταστάσεων και την επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. 
α2. Την εκ του μακρόθεν συνεχή εποπτεία  της κανονικής λειτουργίας των εγκ/σεων φωτεινής 
σηματοδότησης, ήτοι την διαρκή επιτήρηση/ έλεγχο τούτων με τηλεματικά μέσα, αφενός με την βοήθεια 
μίας διάταξης Τηλεεπιτήρησης, όμοιας με αυτήν που διαθέτει ήδη η Υπηρεσία και αποτελεί ιδιοκτησία 
της ή ισοδύναμης, και αφετέρου ενός ηλεκτρονικού «Συστήματος Τηλεματικού Ελέγχου και Επιτήρησης», 
συμπεριλαμβανομένης και της παράλληλης διάθεσης προς χρήση του εν λόγω Συστήματος στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να είναι εφικτή και εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων της η άμεση 
διαπίστωση ενδεχόμενης δυσλειτουργίας των εγκ/σεων.  
α3. Την διατήρηση σε επιφυλακή προσωπικού του Παρόχου εντός των χρονικών ορίων που τάσσει η 
σύμβαση που υπερβαίνουν το κανονικό ωράριο εργασίας, για αποδοχή αναγγελιών από την αστυνομία 
ή άλλους φορείς ύπαρξης συμβάντων ή/ και βλαβών των εγκαταστάσεων, με σκοπό την άμεση 
επέμβαση του προσωπικού προς αποκατάστασή τους. 

β) Στο Β! μέρος που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών  του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και άλλων 
εξαρτημάτων των εγκ/σεων φωτ. σηματοδότησης και την τοποθέτηση και εγκ/σή τους, προς αντικ/ση 
αντίστοιχων φθαρμένων στοιχείων τούτων.  



γ) Στο Γ! μέρος που αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών, οσάκις τούτες 
καθίστανται αναγκαίες λόγω εφαρμογής προγραμματισμένων δράσεων στην συντήρηση, ή εξ αιτίας 
απρόβλεπτου συμβάντος είτε τέλος  λόγω παλαιότητας των εγκ/σεων, ήτοι εργασιών αποκατάστασης 
φθορών των στοιχείων του μη εξειδικευμένου μέρους των εγκ/σεων, όπως των φωτ. σηματοδοτών 
(πυράκτωσης), των λαμπτήρων τους,  των ιστών, των ηλεκτρ. ερμαρίων, του υπόγειου καλωδιακού 
δικτύου των εγκ/σεων και της αντίστοιχης υποδομής κ.λ.π συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν   
τροποποιήσεων ή/ και βελτιώσεων μικρής έκτασης που τυχόν προκύψουν ως αναγκαίες κατά την διάρκεια 
της σύμβασης, προς αντιμετώπιση απροβλέπτων -σήμερα- αναγκών. 
Το παραπάνω αντικείμενο περιγράφεται λεπτομερώς στο τεύχος δημοπράτησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». 
Οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των υλικών και του ειδικού εξοπλισμού που προβλέπονται να 
ενσωματωθούν στις προς συντήρηση εγκαταστάσεις της φωτεινής σηματοδότησης, είτε να 
χρησιμοποιούνται για την εποπτεία τους, περιγράφονται στο συμβατικό τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».  

3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης. 

Ο τρόπος και οι μέθοδοι που ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει για την εκτέλεση της σύμβασης, η 
οργάνωση των τεχνικών συνεργείων του, τα μέσα (ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός) και οι υλικοί 
πόροι που τούτος είναι απαραίτητο να διαθέτει για την επιτήρηση των εγκ/σεων και την αποκατάσταση 
τυχόν δυσλειτουργιών, οι χρονικοί κατά περίπτωση περιορισμοί για την έναρξη των ενεργειών του μέχρι 
και τελεσφόρησης των επεμβάσεών του και άλλες σχετικές λεπτομέρειες περιγράφονται αναλυτικά στα 
οικεία κεφάλαια και παραγράφους του τεύχους δημοπράτησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ».    

3.3 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης.  
Στην παράγρ. 2.2.6, περίπτωση β΄ της παρούσας διακήρυξης ορίζεται η ελάχιστη σύνθεση σε 
εξειδικευμένα στελέχη που οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ 
αντίστοιχα το Οργανόγραμμα της ομάδας υποστήριξης θα διαμορφωθεί απ’ αυτόν και θα υποβληθεί με τα 
λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού ως στοιχείο αξιολόγησης (παράγρ. 2.2.9.2, υποπαράγρ. Β.4, περίπτ. β΄.1 
της παρούσας διακήρυξης).   

3.4 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης. 
Τα στοιχεία αυτά παρέχονται αναλυτικά στην παράγρ 6.2.1 της παρούσας διακήρυξης. Το βασικό 
αντικείμενο της σύμβασης (μέρος Α! του Προϋπολογισμού) αφορά υποχρεώσεις του αναδόχου που 
τούτος οφείλει να εκτελεί σε τακτική χρονολογική  βάση (με περιοδική κατά περίπτωση διαδοχή), ενώ τα 
λοιπά (μέρη Β! και Γ!) θα εκτελούνται κατά περίπτωση, ανάλογα προς την συγκυρία των συμβάντων. Στα 
άρθρα 4 και 16 της Ειδικής Συγγρ. Υποχρεώσεων και στις παραγρ. 2.2.3 και 2.3.2  της Τεχνικής Περιγραφής 
παραθέτονται όλες οι τμηματικές προθεσμίες που υποχρεούται να τηρεί ο ανάδοχος για:  
   την επαναφορά της λειτουργίας εγκατάστασης που διαταράχθηκε κατόπιν απρόβλεπτου 

συμβάντος (βλάβης ή φθοράς),    

 την έγκαιρη εκ μέρους του διαθεσιμότητα των απαιτούμενων μέσων, όπως συμβατών ανταλ/κών 
του εξοπλισμού, διατάξεων τηλεματικού ελέγχου και ηλεκτρονικού εργαστηρίου κ.λ.π., 

3.5 Υπεργολαβία. 
Η υπεργολαβική ανάθεση μέρους της σύμβασης σε υπεργολάβο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58 
και 78 του Ν.4412/2016 και εκτίθεται ειδικότερα στην παράγρ. 4.4 της παρούσας διακήρυξης.  

3.6 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών.  
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος θα υλοποιούνται στον Νομό Θεσσαλονίκης.  

3.7 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης. 
Οι παραδοτέες υπηρεσίες, υλικά και εργασίες αντιστοιχούν σε όλα τα κονδύλια που περιλαμβάνονται 
στον Προϋπολογισμό της Μελέτης. Η παρακολούθηση των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται 
από τον επόπτη και το λοιπό εντεταλμένο προσωπικό κατά τα αναφερόμενα στην παράγρ. 6.1.2 της 
παρούσας διακήρυξης. Η παραλαβή των υπηρεσιών κ.λ.π. αντικειμένου της σύμβασης θα υλοποιείται 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγρ. 6.3 της παρούσας διακήρυξης και 11 της Ειδ. Συγγρ. 
Υποχρεώσεων. 

3.8 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη. 
Δεν προβλέπονται εγγυήσεις «καλής λειτουργίας» για τον υφιστάμενο εξοπλισμό μετά το πέρας της 
σύμβασης. Η τεχνική υποστήριξη των υφιστάμενων εγκ/σεων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου μόνο 



στην διάρκεια της σύμβασης. Καθόσον αφορά την προληπτική αλλαγή των λαμπτήρων πυράκτωσης των 
φωτ. σηματοδοτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπληρώνει αυτούς που καίγονται επί 6 μήνες μετά την 
αλλαγή τους, έστω και μετά το πέρας της σύμβασης.    

 
3.9 Παρατάσεις 
Στην παρούσα σύμβαση, λόγω του ημερολογιακού περιοδικού χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών, δεν 
προβλέπεται παράταση της προθεσμίας. 

3.10 Τροποποίηση Σύμβασης. 
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να απαιτηθεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
Εντός του ορίου της αρχικής δαπάνης της σύμβασης, προς τον σκοπό της τακτοποίησης των συμβατικών 
ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του αντικειμένου σύμφωνα προς τις ανάγκες 
που θα ανακύψουν, εξ αιτίας διαφορών στις υπόψη ποσότητες που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά την 
εξέλιξη της εκτέλεσης της σύμβασης.     

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Χρηματοδότηση  
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της διακήρυξης. 

 

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   

€ 197.580,65 

3. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική /μονάδα  
Βασικό κριτήριο για την σύνταξη του Προϋπολογισμού της σύμβασης υπήρξε η αναγκαιότητα σύμπτυξης 
του αριθμού των κονδυλίων που τον απαρτίζουν, επειδή η εκτίμηση της συμβατικής δαπάνης οφείλει 
πλέον να είναι αναλυτική και να μην γίνεται με συνοπτικό τρόπο. Για τον καθορισμό των μονάδων 
ελήφθησαν υπόψη στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από  την εκτέλεση προγενέστερων συμβάσεων. 
α) Σε ότι αφορά τις ποσότητες των διαφόρων κονδυλίων, η προμέτρησή τους έγινε με βάση τον Κατάλογο 
των εγκ/σεων της παραγρ. 1.2 του τεύχους της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ και τα στατιστικά στοιχεία που 
προέκυψαν για αντίστοιχες υπηρεσίες/ εργασίες κατά την  εκτέλεση σχετικών προγενέστερων 
συμβάσεων.  
β) Σε ότι αφορά τις τιμές μονάδος που εφαρμόστηκαν, ελήφθησαν υπόψη:  

 Στοιχεία από αντίστοιχες προγενέστερες συμβάσεις που έχει συνάψει η αναθέτουσα αρχή και 
ιδίως η Υποδ/νση Τ.Ε. της Περιφ. ενότητας Θεσ/νίκης (κυρίως για το Α! και το Β! μέρος του 
Προϋπολογισμού της σύμβασης). 

 Τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ για τις εργασίες φωτεινής σηματοδότησης. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της παρούσας «παροχής των υπηρεσιών» περιλαμβάνεται στο τεύχος 
δημοπράτησης «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» και επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.  

4. Τιμές αναφοράς. 
Οι τιμές μονάδος των διαφόρων κονδυλίων που υπεισέρχονται στην σύνταξη του Προϋπολογισμού και 
περιλαμβάνονται στο τεύχος δημοπράτησης «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ» εκτιμήθηκαν με τον τρόπο που 
αναφέρεται στην περίπτ. β΄της προηγούμενης παραγρ. 3. Στο υπόψη τεύχος γίνεται αναλυτική περιγραφή 
του περιεχομένου των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά την παροχή των καθέκαστα υπηρεσιών/  
προμήθεια υλικών/ εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε κάθε κονδύλιο.  

5. Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης 

Δεν προβλέπεται προαίρεση. 
Δεν προβλέπεται παράταση της σύμβασης. 

6. Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

Τα υπόψη θέματα αναφέρονται αναλυτικά στην παράγρ. 5.1.2 της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο – Ισχύουσα νομοθεσία 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς 
συμβατικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με την ισχύουσα Νομοθεσία, και 
με τους Τεχνικούς Όρους της Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Πρότυπες και λοιπές Τεχνικές 
Προδιαγραφές) καθώς και με τα χορηγούμενα από την Υπηρεσία διαγράμματα, σχέδια κλπ. και τις 
έγγραφες εντολές της, θα διεξαχθεί η παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο: "Συντήρηση, 
αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση – επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2017-2018", 
προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (245.000,00 €). 

Στην παρούσα ΕΣΥ  ισχύει η κάτωθι νομοθεσία: 
1.  Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α /8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2.  Το άρθρο 57 του Ν. 4403/2016 (Α 125) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού", με τον οποίο από 1.7.2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του ν. 4281/2014 
(Α΄ 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 του 
άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. 

3.  Τα άρθρα 35, 36 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α/20-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει σήμερα. 

4.  Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
Α/8.8.2016) και ισχύει σήμερα. 

5.  Η παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 
2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/2/2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

6.  Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.  Οι διατάξεις του N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11- 2005) «Τροποποίηση 
του N. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" ». 

8.  Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 

9.  Η εγκύκλιος 14873/395/4-4-06 του ΥΠ. ΟΙΚ. «περί εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις 
συμβάσεις υπηρεσιών». 



 10. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές», όπως τούτη  αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και ενσωματώθηκε στο 
εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013). 

11. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 
12.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις ( καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς προμήθεια υλικών της παρούσας σύμβασης.         
                                                   
ΑΡΘΡΟ 2ο Χρηματοδότηση 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 28/2016 με θέμα: «Έγκριση προγραμμάτων Επενδυτικών 
Δαπανών έτους 2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, 
Χαλκιδικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ / αριθ. ενάρ. έργου  
2131ΘΕΣ002ΙΔΠ16) όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση 221/2016 με ΑΔΑ: ΩΔ5Ρ7ΛΛ-ΙΕΧ. 

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ: 16REQ004124904. Η έγκριση κατασκευής του 
δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 
143721/4960 18-4-2016 (α/α1786) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 
16REQ004248252 με κατανομή δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000,00€) για το 2016 καθώς και 
δέσμευση πίστωσης ύψους 150.000€ σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του Π/Υ 2017 και 
δέσμευση πίστωσης ύψους 85.000€ σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του Π/Υ 2018 για την 
εκτέλεση του ως άνω εγκεκριμένου έργου. 

Για το συγκεκριμένο έργο δεν υπάρχει αναγκαιότητα τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης σύμφωνα με το αρ.πρωτ. ΛΠ οικ.100357 19/1/2016 έγγραφο Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  Σύμβαση εργολαβίας 

Με εφαρμογή των διατάξεων της παράγρ. 3.3 της διακήρυξης, ο προσωρινά ανακηρυχθείς 
Πάροχος καλείται όπως το βραδύτερο εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας 
παράλληλα και την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης», περί της οποίας η παράγρ. 4.1 της 
αυτής ως άνω παραγράφου, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος κατά τις παραπάνω κείμενες 
διατάξεις. 

Το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης, θα είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο σχέδιο 
«Σύμβαση ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης - Ποινικές ρήτρες. 

Συνολική προθεσμία: 

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε 18 μήνες. Δεν προβλέπεται η εφαρμογή ποινικής ρήτρας για 
την συνολική προθεσμία, δεδομένου ότι  το βασικό αντικείμενο της σύμβασης (μέρος Α! του 
Προϋπολογισμού) θα εκτελείται ημερολογιακά, σε τακτική χρονολογική  βάση, ενώ τα λοιπά (μέρη 
Β! και Γ!) κατά περίπτωση, ανάλογα προς την συγκυρία των συμβάντων.  

Τμηματικές προθεσμίες:  

Για το αντικείμενο των Β! και Γ! μερών του Προϋπολογισμού (παραγρ. 2.2.3 και 2.3.2 της Τεχν. 



Περιγραφής), καθώς και για την διασφάλιση της εμπρόθεσμης εκ μέρους του Παρόχου διάθεσης 
των αναγκαίων υλικών πόρων στην εκτέλεση της σύμβασης (παράγρ. 4 του άρθρου 16 της 
παρούσας Ε.Σ.Υ.), προβλέπεται η τήρηση τμηματικών προθεσμιών και – στην περίπτωση 
υπερημερίας του Παρόχου - η επιβολή ποινικών ρητρών, όπως αναφέρεται στα επόμενα εδάφια, 
κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 2, εδάφιο (γ), του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. Το ποσό των 
ενδεχόμενων ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του Παρόχου και η 
παρακράτηση δεν αίρεται με το αιτιολογικό της τήρησης της τελικής προθεσμίας της παρούσας 
σύμβασης παροχής  γενικών υπηρεσιών. 
1. Ο «χρόνος απόκρισης» του Παρόχου στα έκτακτα συμβάντα, δηλαδή η προσέλευση του 
προσωπικού του επί τόπου του έργου με σκοπό την παρέμβασή του για την παροχή των 
υπηρεσιών ή για την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών που θα στοχεύουν στην άρση βλαβών ή 
στην αποκατάσταση φθορών και ζημιών από δυναμικά αίτια, είτε τέλος στην διεκπεραίωση 
οποιωνδήποτε άλλων συμβατικών υποχρεώσεών του, θα πραγματοποιούνται από τούτον κατά 
περίπτωση εντός των αναφερομένων στις παραγρ. 2.2.3 και 2.3.2 της Τεχν. Περιγραφής 
προθεσμιών, οι οποίες ορίζονται δια της παρούσας αντιστοίχως σαν τμηματικές.  

   Σε περίπτωση αναγγελίας συμβάντος που απαιτεί έκτακτη επιτόπια μετάβαση και παρέμβαση 
για την άρση βλάβης ή φθοράς, παράλειψη του  Παρόχου για την τήρηση του «χρόνου απόκρισης» 
που αναφέρεται στις παράγρ. 2.2.3 και 2.3.2 της Τεχνικής Περιγραφής θα τον βαρύνει με ποινική 
ρήτρα τριάντα (30) ευρώ ανά εγκατάσταση που τελεί σε βλάβη, η οποία θα επαναλαμβάνεται, 
προστιθέμενη σωρευτικά στην αρχική, για κάθε 24-ωρο καθυστέρησης, μετά από την άπρακτη 
παρέλευση του «χρόνου απόκρισης». Ποινική ρήτρα θα εφαρμόζεται επίσης εις βάρος του 
Παρόχου στο διπλάσιο, ήτοι εξήντα (60) ευρώ ανά εγκατάσταση και για κάθε ημερολογιακή ημέρα 
καθυστέρησης μετά την άπρακτη λήξη του εύλογου κατά την αιτιολογημένη κρίση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας χρόνου (μετά την διαπίστωση της βλάβης), εντός του οποίου θα 
τεκμαίρεται η δυνατότητα της προσωρινής και/είτε της μόνιμης αποκατάστασης της βλάβης. Δεν θα 
γίνεται αποδεκτή ως αιτιολογία καθυστέρησης εκ μέρους του Παρόχου στην αποκατάσταση 
βλάβης ή φθοράς, η έλλειψη ανταλλακτικών ή/και ειδικών υλικών και εξοπλισμού εφόσον οι 
ελλείπουσες ποσότητες τούτων είναι υποδεέστερες των αντίστοιχων που συνθέτουν το απόθεμα 
ασφαλείας που τούτος πρέπει να διατηρεί σε εφεδρεία, κατά την  παραγρ. 2.4.1 της Τεχν. 
Περιγραφής.  

2.  Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και θέση από τον Πάροχο σε λειτουργία των διατάξεων 
τηλεεπιτήρησης (τόσο των αντίστοιχων προς εκείνες που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία, όσο και του 
ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεματικού Ελέγχου και Επιτήρησης) οι οποίες προβλέπονται για τις 
εγκαταστάσεις φωτ. σηματοδότησης, παράλειψη τούτου (του Παρόχου) για την τήρηση της 
προθεσμίας θέσεως τούτων σε λειτουργία που αναφέρεται στην παράγρ. 4 του άρθρου 16 της 
παρούσας Ε.Σ.Υ. θα επισύρει εις βάρος του ποινική ρήτρα εκατό (100) ευρώ ανά ημερολογιακή 
ημέρα καθυστέρησης μέχρι την πλήρη υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Μελέτη, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της Τεχν. Περιγραφής και της Τεχν. Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Ενδεχόμενη δυσλειτουργία των ως άνω διατάξεων μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής τους 
και την θέση τους σε κανονική λειτουργία, η οποία ενδεχόμενα θα διαπιστώνεται σε μια 
οποιαδήποτε εγκατάσταση, θα θεωρείται ότι αποτελεί «μερική» βλάβη του Συστήματος και θα 
αντιμετωπίζεται σαν βλάβη μιας εγκατάστασης, από πλευράς χρονικών ορίων για την 
αποκατάστασή της. Σε περίπτωση σχετικής αδικαιολόγητης καθυστέρησης του Παρόχου να 
αποκαταστήσει την εν λόγω βλάβη ώστε ο Τηλεματικός Έλεγχος της υπόψη εγκ/σης να τεθεί πάλι 
σε κανονική λειτουργία, τούτος θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα και 
εγκατάσταση που δυσλειτουργεί. 

3.  Σε ό,τι αφορά στην έγκαιρη συγκρότηση από τον Πάροχο ηλεκτρονικού εργαστηρίου καθώς και 
στην δημιουργία και διατήρηση αποθέματος εφεδρικών ανταλλακτικών και των ειδικών υλικών και 
εξοπλισμού που προβλέπεται στις παράγρ. 2.4.1 και 2.4.2 της Τεχν. Περιγραφής, παράλειψη 



τούτου (του Παρόχου) για την τήρηση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγρ. 5 του 
άρθρου 16 της παρούσας Ε.Σ.Υ.,  θα επισύρει εις βάρος του ποινική ρήτρα διακοσίων (200) ευρώ 
ανά ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης μέχρι την πλήρη ικανοποίηση εκ μέρους του της εν λόγω 
συμβατικής απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι τόσο για την άρση βλαβών όσο και για την αποκατάσταση φθορών (παρ. 2.2 
και 2.3 της Τεχνικής Περιγραφής) για τις οποίες η εκτίμηση του εύλογου χρόνου αποκατάστασης 
ανήκει στην αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας, θα θεωρείται ότι η βλάβη είτε η φθορά 
αποκαταστάθηκαν εφόσον παρέρχεται τουλάχιστον ένα 6-ωρο αδιατάρακτης λειτουργίας του 
κόμβου, έπειτα από την ενημέρωση της Υπηρεσίας υπό του  Παρόχου ότι τούτος προέβη στην 
δέουσα αποκατάσταση της λειτουργίας της βλαβείσας εγκ/σης. Ο όρος τούτος δεν θα ισχύσει 
εφόσον στο μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα επισυμβεί στην συγκεκριμένη εγκατάσταση νέα βλάβη 
από αλλογενή αιτία. 

Ο προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης για την άρση βλαβών/ φθορών θα παρατείνεται εφόσον 
για λόγους ανώτερης βίας θα είναι αδύνατη η προσέλευση συνεργείων του  Παρόχου στο τόπο του 
κόμβου. Ως ανώτερη βία θα θεωρείται – πλην των άλλων – και η δυσχέρεια λόγω κακοκαιρίας στην 
οδική επικοινωνία προς την εγκ/ση, είτε η εκτέλεση εργασιών από τρίτους, οι οποίες θα 
παρεμποδίζουν τις εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο Πάροχος.   

Η εφαρμογή εκ μέρους της Υπηρεσίας οιασδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων 
ποινικών ρητρών, για παραβίαση προθεσμιών που χαρακτηρίζονται ως τμηματικές, προϋποθέτει 
την έγγραφη προειδοποίηση του  Παρόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ των οποίων και η 
αποστολή μηνύματος δια τηλεομοιοτυπίας (FAX) από την Υπηρεσία προς τον πρώτο, για την 
εκτέλεση συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα  και εύλογα 
χρονικά όρια. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι ποινικές ρήτρες που θα εφαρμόζονται μετά από απόφαση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, λόγω παραβίασης όλων των παραπάνω τμηματικών προθεσμιών είναι 
οριστικές. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  Τρόπος  παροχής των γενικών υπηρεσιών. 

Η αρμόδια υπηρεσία ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  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.  

 

Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων (Π.Τ.Π..Υ.) 
ορίζει επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. 

 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο των συμβατικών 
όρων και των λοιπών στοιχείων (σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λ.π.) της εγκεκριμένης Μελέτης. Τυχόν 
απαιτηθησόμενες μετατροπές ή σχέδια της Μελέτης δυνατόν να συντάσσονται από τον Πάροχο, 
έπειτα από σχετική συνεννόηση και εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία και θα τα 
εγκρίνει. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις 
τροποποιήσεως των προγραμμάτων σηματορύθμισης των εγκ/σεων. Ο Πάροχος οφείλει να 
ακολουθεί πάντοτε τις οδηγίες του επόπτη. Οι τιμές μονάδος των προς παροχή γενικών 
υπηρεσιών, της προμηθείας των ανταλλακτικών του ηλεκτρον. εξοπλισμού και των ειδικών υλικών 
των εγκ/σεων, καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευών που περιλαμβάνονται στο 



Τιμολόγιο της Μελέτης ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις  της σύμβασης.  

Κάθε κακοτεχνία κρινόμενη από την αρμόδια υπηρεσία ως τοιαύτη θα καθαιρείται άμεσα από τον  
Πάροχο και θα ανακατασκευάζεται με δικές του δαπάνες, άνευ ουδενός δικαιώματος αποζημίωσής 
του γι' αυτό. Κάθε υλικό μη σύμφωνο με τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν για 
την παρούσα Μελέτη θα απομακρύνεται αμέσως από τον Πάροχο.  

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη χρήσης 
των μηχανημάτων και η μεταφορά στα σημεία τοποθέτησης των διαφόρων υλικών και συσκευών 
που ενδεχόμενα θα απαιτηθούν, όπως η δαπάνη χρήσης γερανοφόρου και/είτε καδοφόρου 
οχήματος για την τοποθέτησή των αντίστοιχων υλικών που αφορούν την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων (π.χ. ιστών με βραχίονα, πλαισίων ανάρτησης σηματοδοτών κ.λ.π.). 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Τόπος διαμονής του παρόχου - Διαταγές της Υπηρεσίας 

1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως στην 
Δ/νουσα Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή της διεύθυνση,  σε περίπτωση δε 
οποιασδήποτε σχετικής μελλοντικής μεταβολής των εν λόγω στοιχείων μέχρις της περαίωσης και 
οριστικής παραλαβής της παρούσας σύμβασης, θα είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει την εν 
λόγω μεταβολή πάραυτα. 

Με γραπτή δήλωσή του επίσης ο Πάροχος, εφόσον δεν είναι ο ίδιος κάτοικος Θεσσαλονίκης, 
θα διορίσει τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως με την δήλωση αυτή και έγγραφη 
αποδοχή του διορισμού του από τον αντίκλητο. 

Ο αντίκλητος θα πρέπει να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, προς αυτόν δε θα κοινοποιούνται τα 
έγγραφα της Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή του αντικλήτου όπως επίσης και κάθε μεταβολή της 
διεύθυνσής του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να αναφέρεται πάραυτα στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
2. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο Πάροχος ή ο αντίκλητός του στην  διεύθυνση που δήλωσε για 
να παραλάβει, είτε αν τούτος αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον  Πάροχο ή 
αυτόν τούτον τον αντίκλητο, τότε τούτο κοινοποιείται μέσω της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή άλλου 
δημοσίου οργάνου στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους, εφαρμοζόμενων ανάλογα στην τελευταία αυτή 
περίπτωση των σχετικών διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας και συντασσόμενου σχετικού 
αποδεικτικού επίδοσης ή θυροκόλλησης (κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  Δ/νση παροχής υπηρεσίας από τον  Πάροχο και συμμόρφωσή του προς τη 
σύμβαση και τις λοιπές διαταγές της Υπηρεσίας – Ορισμός δ/ντή έργου 

1. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, να  
διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες/υπηρεσίες αυτοπροσώπως είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, είτε τέλος από τον αναπληρωτή 
αυτού του τελευταίου με τα αυτά προσόντα.  

Ο Πάροχος, είτε εναλλακτικά τα παραπάνω άτομα που τούτος θα ορίσει ως αναπληρωτές του, 
οφείλουν κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν ορισμένη κατάρτιση, εμπειρία και τεχνικά προσόντα, ως 
ακολούθως: 

α) Να τυγχάνουν εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με 10-ετή τουλάχιστον δραστηριότητα στο επάγγελμα 
από της αποφοιτήσεώς τους. 

β) Να έχουν ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού.  

  Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ενέργειες του Παρόχου, για τον ορισμό εκπροσώπων, δεν θα είναι 
απαραίτητες εάν από τα στοιχεία που συνυπέβαλε με την προσφορά του στον διαγωνισμό με τα 
οποία τεκμαίρονταν η τεχνική του ικανότητα προκύπτει ότι η δ/νση των έργων θα ασκείται απ’ 
αυτόν αυτοπροσώπως και εξάλλου ότι τούτος διαθέτει τα τεχνικά προσόντα που αναφέρονται στο 



παρόν άρθρο, προκειμένου να ασκεί την τεχνική διεύθυνση των εργασιών. 

Για την υπογραφή από τον  Πάροχο οποιωνδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης, ελλείψει αναλυτικότερου σχετικού με το αντικείμενο της σύμβασης 
διαδικαστικού πλαισίου του νόμου εφαρμόζονται αναλογικά προς το  άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 
οι σχετικές διατάξεις "περί εκπροσώπησης". Τα παραπάνω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο 
πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης από τον  Πάροχο που θα κατατεθεί 
στην Υπηρεσία, να τον αντιπροσωπεύουν επίσης και κατά την υπογραφή όλων των σχετικών 
εγγράφων που αφορούν την  παρούσα σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της 
παρούσας, όπως Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Υπηρεσιών, Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π..Υ.) και των επιμετρήσεων 
εν γένει, των Λογαριασμών -πιστοποιήσεων με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία, όπως επίσης και 
να υποβάλουν ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας σε περιπτώσεις διαφωνιών.  
2. Ο  Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Μελέτη  
παροχής υπηρεσιών και τα σχετικά με αυτήν σχέδια και διαγράμματα, προγράμματα 
σηματορύθμισης κόμβων κ.λ.π. να τηρεί τις διαστάσεις και την διάταξη των διαφόρων τμημάτων ή 
μερών κλπ, και να συμμορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσας και των λοιπών 
συμβατικών τευχών της Μελέτης. 
3. Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή 
εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από την σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ/νουσα 
Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους. Ο  
Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
διαφωνιών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 174 και 175 του Ν.4412/2016 περί 
«επίλυσης διαφορών». 
4. Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν 
στην παρούσα σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και 
οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των 
προβλεπομένων. 

Για κάθε μεταβολή, από την οποία προέρχεται οικονομία, καταβάλλεται στον Πάροχο μόνο η 
ανάλογη προς την υπηρεσία που παρασχέθηκε δαπάνη. 

Αν από την μεταβολή αυτή προκύψει πλημμελής κατασκευή, εφαρμόζονται εις βάρος του Παρόχου 
αναλογικά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν4412/2016. 
5. Ο Πάροχος υποχρεούται σε επείγοντα περιστατικά να συμμορφώνεται προς τις  προφορικές 
εντολές του  επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών 
που ενέχουν κίνδυνο για την κυκλοφοριακή ασφάλεια. Στην περίπτωση όμως αυτή, η οποιαδήποτε 
εντολή οφείλει να καταχωρείται είτε εκ μέρους του επόπτη, είτε από τον ίδιο τον Πάροχο – εν είδει 
γραπτής επιβεβαίωσης – στα Δελτία Συμβάντων (ίδε παράγραφο 2.5.3 της Τεχν.Περιγραφής). Ο 
Πάροχος υποχρεούται επίσης να έχει φωτογραφίες από τις έκτακτες επεμβάσεις αποκατάστασης 
βλαβών ως αναπόσπαστο τμήμα των δελτίων συμβάντων της παροχής υπηρεσιών. 
6. Ο Ανάδοχος, ειδικά για τις αφανείς εργασίες και τις τμηματικές παραλαβές, υποχρεούται με δικό 
του μέσο να μεταφέρει την, ορισμένη για το έργο, Επιτροπή Αφανών Εργασιών και την Επιτροπή 
Τμηματικών Παραλαβών στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες για να γίνουν οι απαραίτητες 
επιμετρήσεις με δικά του έξοδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Ποιότητα – Προδιαγραφές  υλικών.  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των κάθε φύσεως υπηρεσιών θα είναι άριστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, ιδιαιτέρως δε στα 
αντίστοιχα τεύχη της Τεχν.Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Τιμολογίου. Επισημαίνεται γενικά, ότι 
ο νέος ειδικός εξοπλισμός και τα υλικά των εγκ/σεων, καθώς και τα νέα υλικά που ομοίως θα 
ενσωματώνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευών, τα οποία πρόκειται 



να χρησιμοποιεί ο Πάροχος, οφείλουν -όπου τούτο είναι εφικτό- να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών, των Προτύπων και λοιπών Προδιαγραφών που αναφέρονται στα επόμενα εδάφια. 
Τα ανταλλακτικά του ηλεκτρον. εξοπλισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα υλικά που θα 
τοποθετούνται σε περίπτωση αντικατάστασης φθαρμένων, για τα οποία δεν είναι εφικτή η 
συμμόρφωση στους παραπάνω περιορισμούς, θα είναι όμοια με τα υλικά που αποξηλώνονται.  

Οι Προδιαγραφές και οι Κανονισμοί που σύμφωνα με τους όρους αυτούς  ισχύουν, είναι οι 
ακόλουθοι: 

1. Ο Τεχνικός Κανονισμός «Για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές 
φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» (Απόφ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254, Φ.Ε.Κ. 
1321/23.5.2014, τεύχος Β! ).    

2. Ο Τεχνικός Κανονισμός  του ΥΠΟΜΕΔΙ «για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για  
φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 3007/26.11.2013, 
τεύχος Β!). 

3. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ-5 (επαγωγικοί ανιχνευτές κυκλοφορίας) που εγκρίθηκε με την 
υπ' αριθμ. ΕΠ3/0/15465/26-3-82 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Αναθεώρηση Οκτώβρ./ έτους 1984). 

4. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-6 (απλός ιστός σηματοδοτών) που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 
Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με κατισχύοντα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του εγκεκριμένου Τιμολογίου της Μελέτης και του τεύχους 
των Τεχν. Προδιαγραφών. 

5. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-7.δ (μεταλλικός εξάγωνος ιστός μετά βραχίονος για την 
ανάρτηση-στήριξη των σηματοδοτών οχημάτων), με κατισχύοντα ως βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά (διαστάσει, στα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του εγκεκριμένου Τιμολογίου 
της Μελέτης και του τεύχους των Τεχν.Προδιαγραφών. 

6. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-9 (γειωτές), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Γ6/0/1/76/Φ62/4-
9-75 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

7. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-10 (γενικές παρατηρήσεις επί της βαφής των μεταλλικών 
μερών και λοιπαί τοιαύται) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

   Τέλος, στο συμβατικό τεύχος της Τεχν. Συγγραφής Υποχρεώσεων, εκτός των παραπάνω, 
αναφέρονται αναλυτικά οι ισχύουσες προδιαγραφές των λοιπών υλικών και του ειδικού εξοπλισμού 
που οφείλει να χρησιμοποιεί ο Πάροχος για την παροχή απ’ αυτόν των προβλεπόμενων 
υπηρεσιών. 
Τα radar, οι ρυθμιστές κυκλοφορίες και οι λαμπτήρες που αντικαθίστανται στη διάρκεια της 
σύμβασης θα παραδίδονται στην υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 9o  Τροποποίηση Προϋπολογισμού - Κανονισμός τιμών μονάδος Νέων 
υπηρεσιών. 

1. Εάν κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών, λόγω απροβλέπτων 
περιστατικών είτε ανάγκης αντιμετώπισης κυκλοφοριακών συνθηκών που είναι επισφαλείς ή 
χρήζουν άμεσης τροποποίησης, παραστεί η ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης ποσότητας 
κονδυλίων του Προϋπολογισμού που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ή την προμήθεια 
ανταλλακτικών ή υλικών, είτε την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών, η παρούσα 
σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 132 του Ν4412/2016, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 
 
 
 



Για τον σκοπό αυτόν οι αναγκαίες μεταβολές των ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων και η 
σχετική δαπάνη τους, σε σύγκριση προς την αντίστοιχη προβλεπόμενη συμβατικά θα απεικονίζεται 
σε Πίνακα που θα συνταχθεί και στον οποίο θα ανακεφαλαιώνονται όλες οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις και η ενδεχόμενη προκύπτουσα αυξομείωση του ύψους της συνολικής συμβατικής 
δαπάνης.  

2. Εάν για την εφαρμογή της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου προκύψει ανάγκη 
να περιληφθούν και υπηρεσίες ή προμήθεια ανταλλακτικών ή υλικών, είτε εργασίες συντήρησης 
και επισκευών για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές μονάδος, τότε θα συντάσσεται 
Πρωτόκολλο Κανονισμού των Τιμών Μονάδος των νέων αυτών κονδυλίων λαμβανομένων υπόψη 
όλων των παραγόντων που θα διαμορφώνουν το κόστος τούτων για την αποζημίωση του 
Παρόχου.  

3. Ειδικότερα, υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται σαν συμπληρωματικές είτε σαν μειωτικές 
αντίστοιχων επί μέρους υπηρεσιών είτε εργασιών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί συλλήβδην σε 
κατ' αποκοπή κονδύλια της Μελέτης, θα τιμολογούνται κατά τις προαναφερθείσες κείμενες 
διατάξεις ανεξάρτητα, αναπροσαρμοζόμενου συγκριτικά του αντίστοιχου κατ' αποκοπή κονδυλίου 
μόνον για το μεταβαλλόμενο επί πλέον ή επί έλαττον τμήμα αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10o  Παράταση προθεσμίας ισχύος της σύμβασης 

Δεν προβλέπεται παράταση της συμβατικής συνολικής προθεσμίας,  που  ορίζεται  στο πρώτο 
εδάφιο του  άρθρου 4 της παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 11o  Τεύχη καταμέτρησης – Πρωτοκόλλα τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών. 

1. Για την καταμέτρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε των εργασιών συντήρησης και 
επισκευών που εκτελέσθηκαν από τον Πάροχο, ο επόπτης καταμετρά τακτικά τα σχετικά κονδύλια, 
σε συνάφεια με την χρονολογικά άμεσα προηγούμενη καταμέτρησή τους, υποβοηθούμενος για την 
εργασία αυτή από τον Πάροχο είτε τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος υποχρεούται να του 
παραδίδει για έλεγχο τα καταμετρητικά στοιχεία και τα ενδεχομένως συνοδεύοντα αυτά 
σκαριφήματα. Για την καταμέτρηση και την παραλαβή των εισκομιζόμενων ανταλλακτικών ή 
υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τον Πάροχο για την άρση των βλαβών και φθορών, θα 
συντάσσεται προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής από τον επόπτη και παράδοσης στον Πάροχο 
προς τοποθέτηση, στην συνέχεια δε θα επακολουθεί η πιστοποίηση της ενσωμάτωσης των 
παραπάνω ανταλλακτικών ή/και υλικών στις εγκ/σεις από την ειδική μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής, 
με την διαδικασία του επομένου στο παρόν εδαφίου  και σε αντιστοίχιση με τις βλάβες/ φθορές για 
τις οποίες έγινε η άρση.   
2. Για κάθε υπηρεσία, προμήθεια υλικού ή εργασία που αφορά το αντικείμενο της παρούσας, 
θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.), το οποίο θα 
υπογράφεται αφενός από τα μέλη της ειδικής μόνιμης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής που θα 
συστήσει για τον σκοπό αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφετέρου από τον επόπτη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος από τον ίδιο τον Πάροχο είτε από τον εκπρόσωπο του. Η 
σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας ειδικής μόνιμης 
Επιτροπής, της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική – κατά το εφικτό – και ποσοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Πάροχο, θα γίνει με εφαρμογή των σχετικών νομίμων 
διατάξεων του Ν.4412/2016 (αρ. 221 11δ).  

Στα Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) θα συμπεριλαμβάνονται οι 
υπολογισμοί, τα σκαριφήματα και τα διαγράμματα για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών. Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί να γίνεται με μακροσκοπική 
εξέταση και/είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προβλέπεται από την σύμβαση. 
3. Εάν οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, σε ό,τι αφορά την φυσική τους διάσταση έχουν 
μικρότερες διαστάσεις των συμβατικών και εφόσον τούτες γίνουν τελικά αποδεκτές από την 



Υπηρεσία, τότε τα Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) θα συνταχθούν με 
βάση τις μικρότερες πραγματικά διαστάσεις.  

Εφόσον ο επόπτης κατά την επιθεώρηση των υπό συντήρηση εγκαταστάσεων  διαπιστώσει 
ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τούτων και των όρων της Τεχν. Περιγραφής και των 
ισχυουσών Προδιαγραφών, οι οποίες μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην αντοχή και στην 
λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, τότε η Υπηρεσία διατάσει τον Πάροχο να εφαρμόσει τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις και/είτε Προδιαγραφές 

4. Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών  δεν 
περιορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής οριστικής παραλαβής, κατά τις 
διατάξεις του παρακάτω άρθρου 20 της παρούσας ΕΣΥ, για τον επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που επιμετρήθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  

1. Ο τρόπος πληρωμής του Παρόχου και τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά για τις υπ’ 
αυτού παρεχόμενες με την παρούσα σύμβαση υπηρεσίες ορίζονται στο Τμήμα Ι του Ν.4412/2016 
«κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμηθείας αγαθών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών», ειδικότερα δε στις διατάξεις της παραγρ. 1, του άρθρου 200, σύμφωνα προς τις 
οποίες η πληρωμή του Παρόχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζεται στην διακήρυξη. 
Λαμβανομένου υπόψη ότι στην υπ’ άριθ. 5.1 παράγραφο της διακήρυξης η διαδικασία του τρόπου 
πληρωμής του Παρόχου παραπέμπεται στο παρόν άρθρο υπ’ αριθ. 12 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι για 
την πληρωμή του Παρόχου θα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 152 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα για εκείνα τα ζητήματα διαδικαστικής κυρίως φύσεως, όπως π.χ. σε 
περίπτωση υπερημερίας του Εργοδότη (αρμόδιου Φορέα) στην έγκριση είτε/και εξόφληση των 
Λογαριασμών–Πιστοποιήσεων του Παρόχου, θα εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», 
όπως τούτη  αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με 
τον Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/9-5-2013), 
πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 
/2016. 

2. Αναλυτικότερα ορίζεται ότι οι Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί θα συντάσσονται από τον Πάροχο 
περιοδικά, σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του ενός μηνός και θα συνοδεύονται απαραίτητα 
από συνοπτική επιμέτρηση κατ' άρθρο των πλήρως εκτελεσθέντων κονδυλίων των υπηρεσιών 
κ.λ.π., όπως αυτά καθορίζονται από το συμβατικό Τιμολόγιο είτε από τις εγκριθείσες Νέες Τιμές 
Μονάδος. Η επιμέτρηση θα θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό για την αποπληρωμή του 
Παρόχου. Οι περιοδικοί αυτοί λογαριασμοί  θα χαρακτηρίζονται ως «τμηματικοί», ενώ οι ποσότητες 
των διαφόρων επιμετρηθέντων κονδυλίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη απ’ 
αυτόν επιμέτρηση, προκειμένης της έγκρισης του Λογ/μού από την Υπηρεσία για την αποπληρωμή 
τούτου θα παραλαμβάνονται προηγουμένως με Πρωτόκολλο «Τμηματικής Παραλαβής 
Υπηρεσιών» από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα έχει συσταθεί κατά τους όρους του εδαφίου 2 
του προηγουμένου άρθρου (υπ’ αριθμ. 11) της παρούσας.  

3. Δεν θα ισχύσει αναθεώρηση στην παρούσα σύμβαση, της συμβατικής αξίας των λογαριασμών.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο Ανωτέρα βία - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε βλάβη στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες ή στις εκτελούμενες απ’ αυτόν εργασίες, είτε για φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε ζημία αυτών που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα 
αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων.  



Αντιθέτως, ο Πάροχος εφόσον επικαλεσθεί ανωτέρα βία μπορεί, εντός προθεσμίας 20 ημερών που 
τάσσει το σχετικό άρθρο 204 του Ν.4412/2016, να αιτηθεί αποζημίωσης για ζημίες ή βλάβες των 
υπηρεσιών που τούτος παρέσχε είτε των εργασιών που εκτέλεσε, οι οποίες οφείλονται σαφώς  είτε 
σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, είτε σε συνθήκες ανώτερης βίας λόγω θεομηνίας, είτε σε δυναμικές 
αιτίες, είτε τέλος σε δραστηριότητες τρίτων (π.χ. σε προσκρούσεις οχημάτων, σε κλοπές, σε 
βανδαλισμούς κ.λ.π.), καθώς και σε άλλες αιτίες που δεν μπορεί να προβλέψει ο Πάροχος για να 
λάβει έγκαιρα μέτρα, όπως π.χ. σε ανωμαλίες στα δίκτυα της Δ.Ε.Η., ή σε ατμοσφαιρικά 
φαινόμενα, είτε σε δράση τρωκτικών στα υπόγεια καλώδια κ.λ.π. Ο Πάροχος  οφείλει εφόσον 
συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, να αναφέρει εγγράφως στην 
αναθέτουσα αρχή δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, 
προσκομίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο Έκπτωση Παρόχου 
1. Όταν ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
σύμβαση και τους λοιπούς όρους των συμβατικών τευχών της παρούσας σύμβασης, τότε τούτος, 
με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος των 
δικαιωμάτων που αυτή του παρέχει. Η έκπτωση του Παρόχου ακολουθεί διαδικαστικά τους όρους 
του παραπάνω άρθρου και τούτος καλείται με ειδική όχληση από τον Προϊστάμενο της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των δέκα πέντε 
(15) ημερών, να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή με τις έγγραφες διαταγές της 
Υπηρεσίας. 
2. Αν ο Πάροχος δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω ειδική όχληση μέσα στη προθεσμία που 
του τάσσεται, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από την αναθέτουσα αρχή, τηρουμένης της 
διαδικασίας και της προθεσμίας που τάσσονται στο παραπάνω άρθρο 203 για την έκδοση της 
απόφασης έκπτωσης, της τελευταίας αρχομένης από της απράκτου παρέλευσης της προθεσμίας 
που τάχθηκε στον Πάροχο στην ειδική όχληση.  
3. Η εκκαθάριση και συνέχιση των υπηρεσιών που διακόπηκαν εξαιτίας της οριστικής έκπτωσης 
του Παρόχου για τις ποσότητες και τα κονδύλια που ήταν υποχρεωμένος να εκτελέσει, θα γίνεται 
με εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις σχετικές γενικές διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο Εργοταξιακή σήμανση 

Ο Πάροχος υποχρεώνεται κατά το στάδιο της παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών, να 
προβαίνει στη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, να τοποθετεί και να επιμελείται της 
συντήρησης και εγκατάστασης των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών ανακλαστικών 
πινακίδων και λοιπών σημάτων για την απρόσκοπτη και την ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, 
των παρακαμπτηρίων προσπελάσεων και γενικά επί όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων κατά 
την μέρα και την νύχτα, σε εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας, ήτοι της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 
υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 (ΦΕΚ 946/9-7-2003) «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης 
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», προς 
ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων και πεζών, ευθυνόμενος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που θα γίνει λόγω πλημμελούς σήμανσης, μη εξαιρουμένων των απολογιστικά ενδεχομένως 
εκτελούμενων εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο Τεχνικό προσωπικό του Παρόχου – Διάθεση μέσων για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
Ο Πάροχος οφείλει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε κατά τον διαγωνισμό που 
αναφέρονται αναλυτικά στις παραγρ. 2.2.6 της  διακήρυξης, σε ό,τι αφορά την κατοχή απ’ αυτόν 
της απαραίτητης τεχνικής ικανότητας για την εκτέλεση της σύμβασης, συγκεκριμένα δε για την εκ 
μέρους του διάθεση έμπειρου και επαρκούς τεχνικού προσωπικού, ενός ηλεκτρονικού εργαστηρίου 
με πλήρη εξοπλισμό και εφεδρικού αποθέματος ανταλλακτικών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
ειδικών υλικών, τέλος δε των κατάλληλων διατάξεων για τον Τηλεματικό  έλεγχο των 



εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης των κόμβων με σκοπό την εποπτεία της λειτουργίας τους, σε 
πλήρη συμφωνία προς τις απαιτήσεις των σχετικών όρων της Τεχν. Περιγραφής και της 
διακήρυξης της Μελέτης και προς τα στοιχεία που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό για την 
τεκμηρίωση της τεχνικής του ικανότητας, τα οποία αξιολογήθηκαν και έγιναν δεκτά ως 
προϋπόθεση για την κατακύρωση σ’ αυτόν της σύμβασης.  

Αναλυτικότερα:  

1. Ο Πάροχος καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης οφείλει να διαθέτει την 
στελέχωση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο δεσμεύθηκε ότι θα απασχολεί, 
σύμφωνα προς τα σχετικά στοιχεία που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο 
Πάροχος σκοπεύει κατά τους όρους της παραγρ. 2.2.8 της διακήρυξης να χρησιμοποιήσει τις 
υπηρεσίες «τρίτου φορέα», για την απόκτηση απ’ αυτόν της ζητούμενης από την διακήρυξη 
τεχνικής ικανότητας, η στελέχωση σε προσωπικό οφείλει να είναι αυτή που δηλώθηκε υπεύθυνα 
κατά τον διαγωνισμό για τον «τρίτο φορέα». 
2. Ο Πάροχος πρέπει να διαθέτει συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX) και να γνωστοποιήσει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τον αριθμό τηλεφώνου της έδρας του, στον οποίο θα ειδοποιείται με αστική 
κλήση ειδάλλως με χρέωσή του, στις επείγουσες περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγρ. 2.2 
και 2.3 της Τεχνικής Περιγραφής (άρση βλαβών και αποκατάσταση φθορών/ζημιών). 

3.  Ο Πάροχος, αν δεν διαθέτει ο ίδιος γερανοφόρο και/είτε καδοφόρο ανυψωτικό όχημα, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται, εάν λάβει προς τούτο σχετική εντολή από την Υπηρεσία, 
να προσκομίσει και να υποβάλλει σ’ αυτήν Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αυτού και της επιχείρησης 
που διαθέτει τα ως άνω μηχανήματα, στο οποίο θα αναφέρεται ρητώς ότι θα είναι στην διάθεση 
του ανά πάσα στιγμή όποιο εκ των μηχανημάτων της υπόψη επιχείρησης θα είναι κατά περίπτωση 
αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση 
εκτάκτων περιστατικών.  
4. Ο Πάροχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διατάξεις για τον Τηλεματικό  
έλεγχο των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης των κόμβων, με σκοπό την εποπτεία της 
λειτουργίας τους, όπως προδιαγράφεται στις παραγρ. 1.1.4, 1.1.5 και 2.1.2, 2.1.3 της Τεχν. 
Περιγραφής, καθώς και στο κεφάλαιο 5 της Τεχν. Συγγρ. Υποχρεώσεων της Μελέτης. 

   Ο Τηλεματικός έλεγχος των εγκ/σεων φωτ. σηματοδότησης αποτελεί βασική λειτουργία των 
εγκ/σεων και υποχρέωση του Παρόχου στην υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, συνεπώς 
τούτος οφείλει να οργανώσει και να στελεχώσει με κατάλληλους τεχνικούς τον Πρωτεύοντα 
αντίστοιχο Σταθμό του, κατά τρόπο που η εν λόγω παροχή υπηρεσίας (της εποπτείας των 
εγκ/σεων) να διασφαλίζεται ανελλιπώς τόσο για τον ίδιο, όσο και για την Διευθύνουσα Υπηρεσία.   

   Οι διατάξεις αυτές του Τηλεματικού ελέγχου μπορούν να  τεθούν σε λειτουργία από τον Πάροχο  
σταδιακά και παράλληλα να διατίθενται προς χρήση στην Υπηρεσία, παρέχοντας τις 
προσδοκώμενες υπηρεσίες επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης 
στο σύνολο τούτων και το βραδύτερο εντός εξ (6) εβδομάδων από της έναρξης ισχύος της 
σύμβασης. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 εδάφιο (3) της παρούσας, η προθεσμία αυτή  για 
την θέση σε ολοκληρωμένη και κανονική λειτουργία των διατάξεων του Τηλεματικού ελέγχου των 
εγκαταστάσεων (τόσο των αντίστοιχων προς εκείνες που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία, όσο και του 
ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεματικού Ελέγχου και Επιτήρησης), χαρακτηρίζεται ως τμηματική 
προθεσμία, παράλειψη δε συμμόρφωσης του Παρόχου για την τήρησή της θα επισύρει την 
εφαρμογή εις βάρος του των ποινικών ρητρών που αναφέρονται στο υπόψη άρθρο. 

5. Ο Πάροχος οφείλει το βραδύτερο εντός 3 εβδομάδων από της έναρξης ισχύος της σύμβασης να 
διαθέτει:  

α) Ηλεκτρονικό εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγρ. 2.4.2 
της Τεχν. Περιγραφής.  

β) Απόθεμα εφεδρικών ανταλλακτικών και ειδικών υλικών, σε ποσότητες κάθε είδους τουλάχιστον 



τις αναφερόμενες στην παράγρ. 2.4.1 της Τεχν. Περιγραφής. Υπενθυμίζεται ότι οι ποσότητες αυτές 
οφείλουν να ανανεώνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 
ακολουθώντας τον ρυθμό κατανάλωσης του αποθέματος, οι οποίες (ποσότητες) δεν πρέπει για 
κανένα από τα εν λόγω είδη να υστερεί από το ελάχιστο των προβλεπόμενων ως αναγκαίων.  

Η έδρα του ηλεκτρονικού εργαστηρίου και της αποθήκης με το απόθεμα των ανταλλακτικών του 
Παρόχου οφείλει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφ. Ενότητας του Νομού 
Θεσσαλονίκης. 

γ) Ο έλεγχος για την εμπρόθεσμη συμμόρφωση του Παρόχου στις ως άνω  υποχρεώσεις των 
εδαφίων (α) και (β), θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση από την επιτροπή Τμηματικής 
Παραλαβής Υπηρεσιών (που θα συγκροτηθεί κατά το 2ο εδάφιο του άρθρου 11 της παρούσας) και 
τον επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης.  

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 εδάφιο (4) της παρούσας, η προθεσμία αυτή  για την 
συγκρότηση ηλεκτρονικού Εργαστηρίου και για την διάθεση αποθέματος εφεδρικών ανταλλακτικών 
κ.λ.π. χαρακτηρίζεται ως τμηματική προθεσμία, παράλειψη δε συμμόρφωσης του Παρόχου για την 
τήρησή της θα επισύρει την εφαρμογή εις βάρος του ποινικών ρητρών που αναφέρονται στο 
υπόψη άρθρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο Επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων 

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης μιας εγκατάστασης κόμβου από μέρους της 
Δ.Ε.Η. (π.χ. λόγω ζημίας), ο  Πάροχος θα πρέπει να φροντίσει για την ηλεκτρική επανασύνδεσή 
της και υποχρεούται να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες, 
ώστε να μην προκύψει καμία καθυστέρηση στην επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων οφειλόμενη 
σ' αυτήν την αιτία.   

 
ΑΡΘΡΟ 18ο Επιφυλακή του προσωπικού του Παρόχου.  

1. Για το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Παρόχου (κατ’ επέκταση δε και του «τρίτου 
φορέα» στον οποίο τούτος ενδέχεται να στηριχθεί) ισχύουν όσα αναφέρονται στην παραγρ. 1 του 
προηγούμενου άρθρου 16. Το προσωπικό τούτο πρέπει να αποτελείται από εξειδικευμένους στον 
τομέα της φωτεινής σηματοδότησης μηχανικούς και τεχνίτες, την ευθύνη για την δραστηριότητα 
των οποίων φέρει βεβαίως ο Πάροχος. Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάσσει την αντικατάσταση 
των κατά την κρίση της απειθών και/είτε ακατάλληλων ατόμων του εν λόγω προσωπικού. 
2. Ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος να υποβάλει κατάσταση του τεχνικού προσωπικού κατά 
ειδικότητα, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την 
σύσταση του «συνεργείου επιφυλακής». Το προσωπικό τούτο που θα στελεχώνει την επιφυλακή 
(βάρδια) θα είναι συνεχώς διαθέσιμο καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, 
Κυριακών και λοιπών αργιών και εξαιρετέων από της 08.00΄ μέχρι της 16.00΄ ώρας, 
απαντώντας δια ζώσης σε τηλεφωνικές κλήσεις, με σκοπό την εντός του «χρόνου απόκρισης» 
που αναφέρεται στις παράγρ. 2.2.3 και 2.3.2 της Τεχν. Περιγραφής επέμβασή του προς άρση 
ενδεχόμενης βλάβης/ φθοράς, είτε άλλης έκτακτης ανάγκης που θα παρουσιασθεί.  

3. Ο Πάροχος των υπηρεσιών οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εργατικών 
ατυχημάτων και φέρει ο ίδιος ακέραια τις από ενδεχόμενη παράλειψή του προκύπτουσες ευθύνες. 
Το προσωπικό ασχέτως αν ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α., οφείλει παράλληλα να ασφαλισθεί υπό του 
Παρόχου κατά ατυχημάτων σε μία ανεγνωρισμένη από το Κράτος Ασφαλιστική Εταιρεία. Το αυτό 
θα ισχύει και για την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι ζημιών και/είτε σωματικών βλαβών τρίτων 
εξαιτίας δραστηριοτήτων του Παρόχου και του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών 
που αποτελούν το αντικείμενο της Μελέτης. Ο Πάροχος εφόσον κληθεί σχετικά από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, άλλως 
τούτη δικαιούται να εφαρμόζει κράτηση πρόσθετου ποσοστού 5% εκ των λογαριασμών μέχρι  της 
προσαγωγής τους. Τον Πάροχο βαρύνουν η μέριμνα, οι ευθύνες και οι δαπάνες για τη λήψη των 



ενδεδειγμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, όπως αναλυτικότερα 
περιγράφεται στο παρακάτω άρθρο 21 της παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περαίωσης – Συνοπτικός πίνακας - Οριστική Παραλαβή των 
υπηρεσιών και εργασιών. 

1.  Για την διαδικασία της επιβεβαίωσης της περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης θα ισχύουν 
τα ακόλουθα: Ο επόπτης αναφέρει εντός 10 ημερών από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την αποπεράτωση του συνόλου των προβλεπόμενων υπηρεσιών, 
εργασιών κ.λ.π., διαπιστώνοντας έπειτα από έλεγχο εάν αυτές έχουν  πλήρως περαιωθεί και 
υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιμασία προβλεπόμενη από την σύμβαση και  υποβάλλοντας 
παράλληλα σχετική έκθεση. Στην συνέχεια των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας εκδίδει μέσα σε 10 ημέρες βεβαίωση για την εμπρόθεσμη περαίωση του αντικειμένου 
της σύμβασης. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι 
έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Πάροχο σχετικής έγγραφης 
όχλησης. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή της σύμβασης.  
2. Σε ό, τι αφορά  την διαδικασία υποβολής από τον Πάροχο ενός συνοπτικού πίνακα του συνόλου 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των εργασιών που εκτελέσθηκανθα ισχύουν τα ακόλουθα:  
Ο Πάροχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης 
που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο (1), να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο και Τμηματική Παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 της 
παρούσας Ε.Σ.Υ.), όσες επί μέρους επιμετρήσεις υπηρεσιών και εργασιών ενδεχομένως δεν έχουν 
ακόμη υποβληθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς επίσης ένα συνοπτικό πίνακα στον 
οποίο θα έχει συμπεριλάβει όλα τα κονδύλια υπηρεσιών ή/και εργασιών με τις αντίστοιχες 
ποσότητες που κατά καιρούς εγκρίθηκαν στα εγκεκριμένα ΠΤΠΥ όπως αναφέρεται στο 
προηγούμενο άρθρο 11 της ΕΣΥ. 
3. Για την παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Η παραλαβή των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 
5 του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος 
έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, καλείται δε να παραστεί και ο Πάροχος.  
4. Με την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση, δηλαδή της υποβολής  κατά τα ανωτέρω από 
τον Πάροχο του συνοπτικού πίνακα μέσα σε δύο (2) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση, η 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, λόγω της ειδικής φύσεως του αντικειμένου της σύμβασης, 
γίνεται μετά παρέλευση 6-μήνου από της ημερομηνίας βεβαίωσης της περαίωσης του αντικειμένου 
της σύμβασης, ως ακολούθως: 

α) Η επιτροπή της οριστικής παραλαβής παραλαμβάνει το σύνολον των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών της σύμβασης ποιοτικά και ποσοτικά, λαμβάνουσα υπόψη τις προηγηθείσες 
Τμηματικές Παραλαβές που έγιναν κατά καιρούς από την αρμόδια αντίστοιχη Επιτροπή. Αν η ως 
άνω επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
β) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 



γ) Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Παρόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
5. Το πρωτόκολλο της οριστικής παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, από τον επόπτη και 
από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλεται για έγκριση στην Προϊστάμενη Αρχή, με όποιες 
ενδεχόμενες ενστάσεις και/είτε επιφυλάξεις του Παρόχου, ως προς το περιεχόμενό του. Η 
παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με την 
οποία εγκρίνεται το υπόψη Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο Χρόνος εγγύησης. 

1.  Ως χρόνος εγγύησης των υπηρεσιών και εργασιών της σύμβασης, λόγω της ειδικής φύσεως της 
σύμβασης (παροχή κυρίως άυλων υπηρεσιών), ορίζονται οι έξι (6) μήνες από της ημερομηνίας 
περαίωσης του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, έπειτα από την πάροδο του οποίου θα 
γίνει και η οριστική παραλαβή. Ο χρόνος της εγγύησης αρχίζει κατά τα ανωτέρω εφόσον ο 
Πάροχος έχει υποβάλει μέσα σε δύο μήνες τον συνοπτικό πίνακα, άλλως από την ημερομηνία 
κατά την οποία υποβλήθηκε είτε με οποιοδήποτε τρόπο συντάχθηκε ο συνοπτικός πίνακας. 
2. Κατά τον χρόνο αυτό ο Πάροχος φέρει τον κίνδυνο των εκτελεσμένων απ’ αυτόν εργασιών και 
συγκεκριμένα υποχρεούται να συντηρεί σε καλή κατάσταση αποκλειστικά τα υλικά και τον 
εξοπλισμό που τούτος  ενσωμάτωσε στις εγκαταστάσεις κατά την αποκατάσταση των 
βλαβών/φθορών των εγκαταστάσεων, ήτοι να επισκευάζει και να επανορθώνει με δικές του 
δαπάνες κάθε βλάβη ή φθορά τούτων που οφείλεται στην κακή τους ποιότητα και όχι σε συνήθη 
χρήση είτε σε φθορές και/είτε ζημίες που προκλήθηκαν χωρίς ευθύνη του Παρόχου (από τρίτους), 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο προηγούμενο άρθρο 13 της παρούσας, τις οποίες εφόσον 
επισυμβούν και κληθεί να τις αποκαταστήσει, τούτος υποχρεούται μεν να το πράξει, 
αποζημιούμενος όμως κατάλληλα από την Υπηρεσία.  
3. Αν ο Πάροχος παραμελήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά την διατήρηση καλής 
κατάστασης του εξοπλισμού και των υλικών που ενσωμάτωσε στο έργο, καθώς και των 
αντίστοιχων εργασιών που εξετέλεσε για την ενσωμάτωση τούτων, και επέλθει είτε επίκειται βλάβη 
αυτών, τότε καλείται εγγράφως από την Διευθύνουσα Υπηρεσία όπως μέσα σε ορισμένη 
προθεσμία συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.   

Αν δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή εις βάρος και για λογαριασμό του με ρευστοποίηση των υφισταμένων και 
κατατιθέμενων εγγυήσεών του ή με συμψηφισμό των σχετικών δαπανών προς τα ενδεχομένως 
οφειλόμενα σ' αυτόν ποσά. 
4. Για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν κατά τμήματα και στο σύνολό τους και 
την ευθύνη του παρόχου, ισχύουν επίσης οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 21ο:  Ευθύνη Παρόχου έναντι ατυχημάτων - Πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακού 
κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου  (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) 

Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, δεδομένου ότι ευθύνεται 
ποινικά και αστικά εξ ολοκλήρου για κάθε ατύχημα στο προσωπικό που απασχολείται απ' αυτόν ή  
από την Υπηρεσία και σε κάθε άλλο τρίτο, και το οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιονδήποτε 
λόγο ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση των εργασιών επειδή δεν θα ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. 



Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται μέσω της 
Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

Ο Πάροχος πρέπει να εφαρμόσει το Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας 
Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) στην παροχή υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής : 

 

 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Παρόχου. 
 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας κατά τις διατάξεις 

του σχετικού Νόμου. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα 
προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού 
ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας, καθώς ενδεχομένως και  του  γιατρού εργασίας θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/1985, Π.Δ. 294/1988, Π.Δ. 
17/1996). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και 
υγείας της εργασίας καθώς επίσης του γιατρού εργασίας γίνεται γραπτά και κοινοποιείται στη 
διευθύνουσα υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του 
σε υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας, μετρήσεις, 
αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανόμενης της εκτίμησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ. ο Πάροχος μπορεί να συμβάλλεται με 
εξωτερικούς συνεργάτες ή / και  με ειδικά αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας (Π.Δ. 
17/1996, Π.Δ. 95/1999) Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού 
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Παρόχου για θέματα Α.Υ.Ε. 
 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 
 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας,  κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται οι διαδικασίες για: 
  αναφορά ατυχήματος, 

 διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 
 αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
 χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
 εκπαίδευση προσωπικού, 
 ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

 Κατάρτιση ειδικών μελετών, π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται 
από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

 Διαδικασίες επιθεωρήσεων. Ο Πάροχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική 
επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε 
εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 
εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση 
των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται γραπτά. 

 Άλλες προβλέψεις : 
  εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. 

του Σ.ΕΠ.Ε, 
 κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε., 
 οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 

εργοτάξιο, 
 πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με το συντονιστή 

Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού 
εργασίας. 

 Υποχρέωση Παρόχου για σύνταξη – αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  



Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.): Μαζί με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 
παροχής των υπηρεσιών (αναλογικά σύμφωνα με αρ. 145 Ν 4412/2016), δηλαδή μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει για 
έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14-3-2001). Ο συντονιστής 
ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει το Σ.Α.Υ. σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών. Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. πρέπει να είναι σύμφωνο με 
το Π.Δ. 305/1996 και να περιλαμβάνει: 

 

 Γενικά στοιχεία: είδος των εργασιών και χρήση αυτού, σύντομη περιγραφή των εργασιών, 
ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία του υπόχρεου για την 
εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας. 
 Στοιχεία για την προσπέλαση στα εργοτάξια και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μέσα και γύρω από το εργοτάξιο. 
 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 

εργαζομένων. 
 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 
 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 
 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών.  
 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 

κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις πρόσδεσης για 
εργασία σε ύψος, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ.). 

 Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που 
πραγματοποιούνται, αφού έχει αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. 

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα της παροχής υπηρεσιών. 

 Καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης των εργασιών με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας (π.χ. Χ 
= χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = μέτρια εκτίμηση κινδύνου και Υ = υψηλή εκτίμηση κινδύνου) 
και σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης των φάσεων λήψη μέτρων για τους επιπλέον 
απορρέοντες κινδύνους.  

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
 Συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο και ειδικά μέτρα για 

εργασίες με ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996). 
 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών το Σ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και 
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρμογή του Σ.Α.Υ. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, 
ενημέρωση και τήρηση του Σ.Α.Υ. αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από 
το νόμο, βαρύνουν τον Πάροχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη 
διαμόρφωση της προσφοράς του.  

 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Φ.Α.Υ.): Μαζί με το χρονοδιάγραμμα της παροχής 
υπηρεσιών, δηλαδή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει για έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14-3-2001). Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου 



υποχρεούται να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει το Φ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των 
εργασιών. 

Ο Πάροχος έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση μαζί με το 
Σ.Α.Υ. και το Φάκελο Υγείας και Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.). Επίσης ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας 
του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί το Φ.Α.Υ. και ανάλογα με τις αναπροσαρμογές του Σ.Α.Υ. 
και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών να το συμπληρώνει σταδιακά. Με την ολοκλήρωση 
των εργασιών ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του Έργου συντάσσει και παραδίδει στον κύριο 
του Έργου το τελικό Φ.Α.Υ. ενημερωμένο, ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία της παροχής 
υπηρεσιών, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Το περιεχόμενο του Φ.Α.Υ. πρέπει να είναι το εξής: 

 Γενικά στοιχεία: είδος της παροχής υπηρεσιών και χρήση αυτών, ακριβής διεύθυνση της 
παροχής υπηρεσιών, αριθμός αδείας, στοιχεία του κύριου του Έργου, στοιχεία του συντονιστή 
ασφάλειας και υγείας που συντάσσει το Φ.Α.Υ. 

 Στοιχεία από το μητρώο του Έργου: τεχνική περιγραφή της παροχής υπηρεσιών, παραδοχές 
μελέτης και σχέδια «ως κατεσκευάσθη». 

 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευση, 
ηλεκτροδότηση, αέρια, ατμός κλπ.), στην πυρασφάλεια κλπ. 

 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης των παρεχομένων υπηρεσιών: περιλαμβάνει τον 
κανονισμό λειτουργίας τούτων, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση των 
υπηρεσιών από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε ένας από αυτούς να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει 
τις υπηρεσίες και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Επίσης περιλαμβάνει 
οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εργασιών, π.χ. 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία 
σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Τέλος 
περιλαμβάνει οδηγίες συντήρησης των υπηρεσιών, όπου περιέχονται συγκεκριμένες οδηγίες 
για την περιοδική συντήρηση των εργασιών.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Φ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Παρόχου και είναι 
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 
ύπαρξη και εφαρμογή του Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει τις 
υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του Έργου. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενημέρωση και τήρηση του Φ.Α.Υ. 
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Πάροχο και 
θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.  
 
Άρθρο 22ο: Προστασία περιβάλλοντος 

1. Ο  Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του  
διατίθεται από  την  Υπηρεσία, για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε 
ζημιά που θα προκαλέσει σε  τρίτους,  λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, 
απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων 
περιοχών από μηχανικά μέσα. 

2. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος κατά την παροχή των υπηρεσιών να συμμορφώνεται πλήρως 
προς την εγκύκλιο Υ.Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/5-5-1975) για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 



3. Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να 
δοθεί η έγκριση ο Πάροχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα 
έχουν σημειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. 

4. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού  
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη της παροχής των 
υπηρεσιών (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Πάροχος 
ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που να μπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς να 
δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 

5. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο Πάροχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών   
εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές  
(πέρα από αυτές που προβλέπονται από τη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων 
ορυγμάτων, έστω και αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συμπύκνωση αυτών, γιατί 
διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι προβλεπόμενες διατομές επιχωμάτων είναι προκαθορισμένων 
διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς την προηγούμενη  έγκριση 
της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων ορυγμάτων ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε 
θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την 
έγκριση των αρμοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν με ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου, χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση.) 

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   2    -  1  - 2017 

Η συντάξασα 

 

Α. Σταθοπούλου 

Μηχ. Μηχανικός με Β’β. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   5    - 1   - 2017 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΣΕ 

 

 

 

 

Σπυρίδων Βλάχβεης 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β. 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ…175779/5031ΠΕ 

απόφασή μας 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   5    -  1  - 2017 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Θ. 

 

 

Δημήτρης Αγγελίδης 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (προσαρμοσμένη από την Αναθέτουσα Αρχή) με βάση την 
τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην 
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία ανταποκρίνεται:  

α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα 
έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και  

β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.  

Το περιεχόμενο του αρχείου ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης ως αρχείο PDF, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση 
αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη 
σχετική απάντηση τους.  
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5009 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 541 10 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 
- Τηλέφωνο: [……] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): HTTP://WWW.PKM.GOV.GR 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
50232200-2 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

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

σύνολο αυτών 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο4: 

 
 
 
 
 

 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 

                                                        
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 



δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

                                                        
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 

 



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 
V κατωτέρω;  
Εάν ναι, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 
βεβαιώνει ότι τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα 
όργανα των ως άνω «τρίτων φορέων», κατά το 
περιεχόμενο της  παράγρ. 3.4.5.(γ) της 
διακήρυξης, έχουν ήδη λάβει Απόφαση 
δέσμευσής τους για την σύναψη Ιδιωτ. 
Συμφωνητικού με τον διαγωνιζόμενο οικονομικό 
φορέα, εφόσον ανακηρυχθεί Πάροχος της 
σύμβασης, με σκοπό την υποχρεωτική διάθεση σ’ 
αυτόν των προς «δανεισμό» απαραίτητων μέσων 
και πόρων για την εκτέλεση της σύμβασης καθ’ 
όλη την διάρκεια αυτής, μη επιτρεπόμενης της 
υποκατάστασης είτε της παραίτησής τους χωρίς 
την προς τούτο προγενέστερη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 []Ναι []Όχι 
 Εάν ναι, αναφέρετε τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία 
των άλλων οικονομικών φορέων στους οποίους ο 
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας προτίθεται να 
«στηριχθεί» και τις αντίστοιχες ικανότητες (επάρκεια) 
τις οποίες έχει συμφωνήσει να «δανεισθεί»: 
α) – Επωνυμία    [………………………………………] 
     - Διακριτικός τίτλος    [………………………….] 
     - Έδρα & ταχυδρ. δ/νση  […………………….]  
     - Ικανότητα προς «δανεισμό»   […………]18 

 

 
 
 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                        
6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

[] Ναι [] Όχι 
 

                                                        
7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ  ́
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 



προσώπου15 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……] 

 

                                                                                                                                                                                        
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 

-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 

-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 23 
[……][……][……] 

 

                                                        
21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 
73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου24; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες   
καταστάσεις25: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

                                                        
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 



[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
29 Πρβλ άρθρο 48. 
30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 



 
[….................] 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/200531: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

                                                        
31 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής32 του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του; 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
 
 

Για τους οικονομικούς φορείς με έδρα την Ελλάδα 
μπορεί να ζητείται (Παράρτημα XI, του 
Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016) η υποβολή 
ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου για την 
εκ μέρους του διαγωνιζόμενου άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος, ήτοι της παροχής 
γενικών υπηρεσιών στο αντικείμενο που καλύπτεται 
από την σύμβαση, απαίτηση που ορίζεται ως 
ζητούμενο στοιχείο στην παρ. 2.2.9.2 της 
διακήρυξης.33   Αναφέρετε τα στοιχεία της υπόψη 
ένορκης δήλωσης: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν 
τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
 

Ένορκη δήλωση υπ’ αριθμ. [………], ημερομηνίας 
[…/…/…], ενώπιον του συμβολαιογράφου […… 
…………] με έδρα [……………], από τον […… …………], 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 
[……………], για την άσκηση του επαγγέλματος 
παροχής γενικών υπηρεσιών στο αντικείμενο που 
καλύπτεται από την σύμβαση.  

 

                                                        
32 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
33  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1) Ο μέσος («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
για συμβάσεις υπηρεσιών του οικονομικού 
φορέα των τελευταίων 3 ετών, που απαιτείται 
σύμφωνα με την παρ. 2.2.5(α) της διακήρυξης34: 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
Έτος («γενικός») ετήσιος  

κύκλος συμβάσεων  
παροχής υπηρεσιών 

2013 […………………] 
2014 […………………] 
2015 […………………] 

Άθροισμα: […………………] 
Μέσος ετήσιος («γενικός») 
κύκλος εργασιών για την 3-
ετία: 

[…………………] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Ο μέσος ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
για τις κυριότερες συμβάσεις υπηρεσιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση, των τελευταίων 3 ετών που 
απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 2.2.5(β) της 
διακήρυξης 35: 
α) Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
3-ετία: 2013,2014,2015 
Μέσος κύκλος εργασιών: […………] […]νόμισμα 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
β) Εάν η σχετική τεκμηρίωση δεν διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε τις αντίστοιχες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Διάρκεια σύμβασης 
Τίτλος σύμβασης 

 παροχής υπηρεσιών 
Αναθέτουσα Αρχή 

Αρχή Πέρας 
Ποσό σε ευρώ 
της σύμβασης 

Ποσό σε ευρώ 
απορροφ. εντός της 
3-ετίας 2013-2015 

ΕΤΟΣ 2013      

α) [……] 18 
 
 

     

ΕΤΟΣ 2014      

α) [……] 18 
 
 

     

ΕΤΟΣ 2015      

α) [……] 18 
 

 

     

Άθροισμα ποσών που απορροφήθηκαν εντός της 3-ετίας:  

Μέσος ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών:   
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[…................................…] 

                                                        
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3-ετίας36, ο 
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
ακόλουθες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών με 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

ισοδύναμα προς τα αντίστοιχα της σύμβασης, τα 
οποία προσδιορίζονται στην παρ. 2.2.6 (α) της 
διακήρυξης: 
 
α) Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
β) Εάν η σχετική τεκμηρίωση δε διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε τα ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 
συμβάσεων υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
παρόν Μέρος IV, Ενότητα Β!, παράγρ. 2(β): 

 
 
 
 

 
 
 
 
Συμβάσεις υπηρεσιών: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

 

Τίτλος σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών 

Αναθέ- 
τουσα 
Αρχή 

Τύπος. 
ρυθμιστών 
κυκλοφο-

ρίας 

Τύπος 
Λογισμικού 

Τηλεματικής 

Εποπτείας 

Ημερομην. 
αρχής/ 
τέλους 

σύμβασης 

Διάρκεια 
σύμβασης 

εντός έτους 

αναφοράς 

Αριθμός 
εγκ/σεων 
με τηλεμ. 

εποπτεία 

Αριθμός 
εγκ/σεων 

χωρίς τηλεμ. 

εποπτεία 
Έτος 2013 

α) [……] 18 
 

       

Έτος 2014 

α) [……] 18 
 

       

Έτος 2015 

α) [……] 18 
  

       

   Συνολική διάρκεια 3-ετίας:    
 
2) Ο οικονομικός φορέας πρόκειται να 
χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους ανθρώπινους 
πόρους σύμφωνα με την παρ. 2.2.6(β) της 
διακήρυξης, οργανώνοντας ομάδα τεχνικής 
υποστήριξης  με τα προσόντα και σύμφωνα με το 
οργανόγραμμα και τα λοιπά στοιχεία που 
αναφέρονται:  

α) Το παρακάτω επιστημονικό προσωπικό, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας, που 
διαθέτουν τα αντιστοίχως αναφερόμενα 
επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία37: 
1) 
2) 
β) Το παρακάτω τεχνικό προσωπικό που διαθέτει τα 

                                                        
36 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία 

έτη. 
37 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 

αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 



 αντιστοίχως αναφερόμενα επαγγελματικά προσόντα 
και εμπειρία:  
1) 
2) 
3) 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 
 

Αναφέρετε εάν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τον 
εξοπλισμό Τηλεματικής εποπτείας των εγκ/σεων με την 
κατάλληλη άδεια χρήσης του που απαιτείται σύμφωνα 
με την παράγρ. ….. της Τεχν. Περιγραφής, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του οποίου συμμορφώνονται στις 
απαιτήσεις της παραγρ. 4 της Τεχν. Συγγραφής 
Υποχρεώσεων:              
[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν όχι, αναφέρετε συνοπτικά ποια μέτρα θα λάβετε 
για να έχετε στην διάθεσή σας εμπρόθεσμα (κατά το 
άρθρο 16 της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων) τον παραπάνω 
εξοπλισμό, σε εφαρμογή της § 2.2.6γ της διακήρυξης: 
[…………………………………………………………..]  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

Αναφέρετε εάν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
ετοιμοπαράδοτα τα αναγκαία γνήσια ανταλλακτικά του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σε πλήρη επάρκεια, όπως 
προβλέπεται στην παράγρ. 2.4.1 της Τεχν. Περιγραφής:             
[] Ναι [] Όχι 
 
 Εάν όχι, αναφέρετε συνοπτικά ποια μέτρα θα λάβετε 
για να έχετε στην διάθεσή σας εμπρόθεσμα (κατά το 
άρθρο 16 της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων) τα παραπάνω 
γνήσια ανταλλακτικά όπως προβλέπεται στην παράγρ. 
2.4.1 της Τεχν. Περιγραφής, σε εφαρμογή της § 2.2.6δ 
της διακήρυξης: 
 [……………………………………………………………..]            

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον Πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 
α)[......................................……] 
 
 
 
β)  1) [………………………………………]18 

6) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

7) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή α) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει  εγκαταστάσεις 



του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

γραφείων, εργαστηρίου και αποθηκευτικού χώρου της 
επιχείρησής του στα όρια του Ν. Θεσσαλονίκης (άρθρο 
16, παράγρ. 5(β) της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων):  
Αναφέρετε την ταχυδρομική διεύθυνση:  […………] 
β) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό 
ηλεκτρονικού εργαστηρίου, όπως προβλέπεται 
αναλυτικότερα στην παράγρ. 2.4.2 της Τεχν. 
Περιγραφής:             
 [] Ναι [] Όχι 
 
Εάν όχι, αναφέρετε συνοπτικά ποια μέτρα θα λάβετε 
για να έχετε στην διάθεσή σας εμπρόθεσμα (κατά το 
άρθρο 16 της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων) τον παραπάνω 
εξοπλισμό, σε εφαρμογή  της § 2.2.6γ της διακήρυξης: 
[……………………………………………………………]  
 

8) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας38 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

                                                        
38 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
που αναφέρονται στην παράγρ. 2.2.7 της 
διακήρυξης;     Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα; Εάν όχι, εξηγήστε τους 
λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται39, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν40. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

                                                        
39 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
40404040 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

........................ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άλλες Δηλώσεις  &  Στοιχεία (υπομνήματα) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:  ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κύριων συμβάσεων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα στην 3-ετία 2013 έως 2015. (παραγρ. 2.2.9.2.(Β.4), περίπτ. α΄ της διακήρυξης). 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Παρόχου γενικών υπηρεσιών» για την δημόσια σύμβαση: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018».  

    
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/      
/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                        

ΑΝΑΘΕΤΟΥ
ΣΑ ΑΡΧΗ 

ΠΑΡΟΧΟΣ ή                     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΥΠΟΙ & ΟΙΚΟΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡ. 

ΟΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΗΛΕΜΑΤ. 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠ. 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Υ 
ΤΗΛΕΜΑΤ. 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΑΣ       

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (ΣΕ 
ΜΗΝΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ          

Φ.Σ. 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ                
ΜΕ 

ΤΗΛΕΜΑΤ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ  
ΧΩΡΙΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤ. 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013                       

                    0     

                    0     

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014                       

                    0     

                    0     

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015                       

                    0     

                    0     

Άθροισμα 3-ετίας:     

 
ΣΥΝΗΜ.: α)Πιστοποιητικά & βεβαιώσεις, φύλλα  ....... 

β) Ιδιωτικά Συμφωνητικά, τεύχη   …… 
 Θεσσαλονίκη …/…/20…. 

Ο διαγωνιζόμενος 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τον «ειδικό» μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών παροχής υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την 3-ετία 2013 έως 2015 στον τομέα  που 
καλύπτεται από την σύμβαση  (παραγρ. . 2.2.9.2.(Β.3) της διακήρυξης)                                             

Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Παρόχου γενικών υπηρεσιών» για την δημόσια 
σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018». 

     ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/                 
/Α 

Α/Α 
ΣΤΟ 

ΥΠΟΜ
Ν.  

ΠΑΡΑΓ
Ρ 

3.4.3.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΑΡΟΧΟΥ  
ΕΙΤΕ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
Υ                        

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΤΟΥ 
ΤΙΜΟΛ.  ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟΝ 
«ΕΙΔΙΚΟ» 

ΚΥΚΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013            

         

                 

         

         

                 

                 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014            

         

                 

         

         

                 

                 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015            

         

         

         

         

                 

                 

 ΣΥΝΟΛΟ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3-ΕΤΙΑΣ:   

 ΜΕΣΟΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:   

 
ΣΥΝΗΜΜ. 
Αντιγρ.Τιμολογίων, φύλλα …… 

 

Θεσσαλονίκη …/…/20…. 
Ο διαγωνιζόμενος 

 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς  

Α!  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα 
τα στοιχεία που αφορούν την Τεχνική προσφορά συμπεριλαμβανομένου και του συμβατικού τεύχους του 
«Φύλλου Τεχνικής Συμμόρφωσης» του εξοπλισμού Τηλεματικής εποπτείας των εγκ/σεων που προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος, δεόντως συμπληρωμένο. Αναλυτικότερα: 

1) Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επισημαίνεται ότι  με την 
υπόψη ηλεκτρονική φόρμα, ο διαγωνιζόμενος προσδιορίζει δεσμευτικά τον ειδικό εξοπλισμό Τηλεματικής 
εποπτείας των εγκ/σεων φωτ. σηματοδότησης που πρόκειται, σε περίπτωση ανάδειξής του, να 
χρησιμοποιήσει στην παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών για τις οποίες τούτος υποβάλλει 
προσφορά.  
Ο ηλεκτρονικός φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω προκειμένου να τεκμηριωθεί η τεχνική του επάρκεια: 
α) Υπεύθυνη δήλωση κατά το παρακάτω υπόδειγμα του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V,  στην οποία θα 
προτείνεται απ’ αυτόν δεσμευτικά ο/οι κατασκευαστικός/οί Οίκος/οι που θα είναι ο/οι παραγωγός/οί 
όλων των διατάξεων για την τηλεματική εποπτεία των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης, καθώς 
και οι τύποι των υπόψη προϊόντων, τα οποία ο διαγωνιζόμενος σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία και 
στην διάθεση της Υπηρεσίας, οι τεχνικές επιδόσεις των οποίων θα ικανοποιούν τους όρους των παραγρ. 
2.1.2, 2.1.3 της Τεχν.Περιγραφής και 4.1, 4.2 της Τεχν.Συγγρ.Υποχρεώσεων Στην δήλωση θα 
αναφέρεται ρητά ότι ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται οι ως άνω διατάξεις να είναι συμβατές λειτουργικά 
με τον υφιστάμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ρυθμιστών κυκλοφορίας) των εγκαταστάσεων της 
σύμβασης και ότι θα διαθέτουν τις τεχνικές επιδόσεις και ιδιότητες του «ΦΥΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της επόμενης υποπαραγρ. 2 που συνυποβάλλει ο διαγωνιζόμενος.  
 β) Υποσχετική Επιστολή ή Δήλωση προθέσεως (Letter of intention), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του κατασκευαστικού Οίκου των παραπάνω προτεινόμενων από τον διαγωνιζόμενο 
συγκεκριμένων διατάξεων τηλεματικής εποπτείας, στην οποία ο εν λόγω Οίκος  θα δηλώνει υπεύθυνα ότι 
εγγυάται την τεχνική συμβατότητα τούτων προς τον λειτουργικό εξοπλισμό των υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας των εγκ/σεων της παρούσας Μελέτης οι οποίοι  θα επιτηρούνται τηλεματικά, με ρητή 
αναφορά των συγκεκριμένων τύπων τους  ως προϊόντων, ενώ θα παρατίθενται – επί ποινή αποκλεισμού 
σε περίπτωση παράλειψης- και χαρακτηριστικά παραδείγματα εν λειτουργία εγκαταστάσεων, όμοιων 
προς τις συγκεκριμένες εφαρμογές, ήτοι με τον ίδιο τύπο ρυθμιστών και διατάξεων Τηλεματ. εποπτείας, 
όπως οι προτεινόμενες.  
  Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει και σκοπεύει να προμηθευθεί τις παραπάνω διατάξεις, ο κατά 
περίπτωση προτεινόμενος απ’ αυτόν κατασκευαστικός Οίκος οφείλει,  πέραν των ανωτέρω να δηλώνει 
επίσης ότι εγγυάται την εμπρόθεσμη, κατά  το 16 άρθρο της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων, παράδοση των εν 
λόγω διατάξεων στον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο. Η παραπάνω Υποσχετική Επιστολή ή Δήλωση 
προθέσεως του Κατασκευαστικού Οίκου, εάν είναι διατυπωμένη σε άλλη γλώσσα πλην της 
Ελληνικής, οφείλει να συνοδεύεται από επίσημα επικυρωμένη μετάφραση, κατά τις ισχύουσες 
νόμιμες διατάξεις. 
 γ) Ενημερωτικό έντυπο (Prospectus) του παραπάνω Οίκου, το οποίο θα περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή των προαναφερόμενων διατάξεων, σ’ αυτό δε θα εκτίθενται τα βασικά τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, προκειμένου τούτες να συγκριθούν με τις απαιτήσεις των Τεχν. 
Προδιαγραφών της Μελέτης και να αξιολογηθούν αντίστοιχα από την Ε.Δ. Το έντυπο εάν δεν είναι 
διατυπωμένο στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, οφείλει να συνοδεύεται από μετάφραση στην 
Ελληνική, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος. 

2) Στα συμβατικά τεύχη της παρούσας Μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνεται υπόδειγμα 
«ΦΥΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του εξοπλισμού Τηλεματικής εποπτείας των εγκ/σεων που 



προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος,  η αναλυτική συμπλήρωση -σε αντιστοιχία προς την 
προσφορά του- και η υποβολή του οποίου επιβάλλεται  επί ποινή αποκλεισμού του σε περίπτωση 
παραλείψεώς της.  
3) Εφόσον ο Ανάδοχος θα προσφύγει στις ικανότητες “τρίτου φορέα”, προκειμένου να εξασφαλίσει τον 
παραπάνω ζητούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό Τηλεματικού ελέγχου, υποχρεούται να υποβάλλει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά και για τον προτεινόμενο εξοπλισμό που διαθέτει ο προτεινόμενος «τρίτος 
φορέας».  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Επισημαίνεται επίσης ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία «Τεχνικής Προσφοράς» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της προθεσμίας των 3 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους 
υποβολής, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί -συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β!  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Υπεύθυνη Δήλωση προτεινόμενου κατασκευ. Οίκου των διατάξεων τηλεματικής 
εποπτείας των εγκ/σεων φωτ. σηματοδότησης (παράγρ. 2.4.3.2  της  διακήρυξης) 

Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Παρόχου γενικών υπηρεσιών» για την δημόσια 
σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ –  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018» 

Θεσσαλονίκη ...../...../201..  
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  

Ο υπογεγραμμένος ..................................................................κάτοικος ………………..  με την ιδιότητα του 
νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης ....................................................................... με 
έδρα……..............................................συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Παρόχου γενικών 
υπηρεσιών για την δημόσια σύμβαση: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018», διενεργούμενο από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Υποδ/νση Τεχνικών 
Έργων ΜΕ. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. την ....../....../201 και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2 και τους 
Γενικούς   Όρους του Παραρτήματος V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην 
επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, ο Κατασκευαστικός Οίκος που προτείνεται να είναι ο 
παραγωγός των από την παράγράφο 4 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων απαιτούμενων διατάξεων 
για την τηλεματική εποπτεία των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης, καθώς και από τους όρους της 
παραγράφου 1.1.5 της Τεχνικής Περιγραφής, όπως και οι τύποι των υπόψη προϊόντων που σκοπεύουμε 
να χρησιμοποιούμε και να θέσουμε παράλληλα στην διάθεση της Υπηρεσίας, είναι:  
    α) Για την διάταξη Τηλεεπιτήρησης, παρόμοια ή ισοδύναμη με την αντίστοιχη ιδιοκτησίας της 
Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις παράγρ. 2.1.2 της Τεχν.Περιγραφής και 4.1 της Τ.Σ.Υ., προτείνεται  
ο Οίκος  …………………………… με έδρα ..................................... και ο τύπος του προϊόντος   
………………………………… 
    β) Για το Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου (Σ.Τ.Ε.Ε.), όπως αναφέρεται στις παράγρ. 
2.1.3 της Τεχν.Περιγραφής και 4.2 της Τ.Σ.Υ., προτείνεται ο Οίκος  ……………………………… με έδρα 
...................................... και ο τύπος του προϊόντος   ……………………………… 
    Δεσμευόμαστε επίσης ότι οι παραπάνω διατάξεις (α) και (β) της τηλεματικής εποπτείας των 
εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης που θα εγκαταστήσουμε θα είναι συμβατές λειτουργικά με τον 
υφιστάμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ρυθμιστές κυκλοφορίας) των εγκαταστάσεων της σύμβασης και 
θα διαθέτουν τις τεχνικές επιδόσεις και ιδιότητες του «Φύλλου τεχνικής συμμόρφωσης» που 
συνυποβάλλουμε με την προσφορά μας. 
 Επισυνάπτω στην παρούσα δήλωση και τα ακόλουθα: 
   1) Υποσχετική επιστολή ή Δήλωση προθέσεως (Letter of intention) *, σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.9.2 
της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Κατασκευαστικού Οίκου  των ως άνω προσφερόμενων διατάξεων τηλεματικής εποπτείας 
(ή από τον  Αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα)**, στην οποία τούτος δηλώνει τα ακόλουθα:  

 ότι εγγυάται την συμβατότητα αυτών προς τον εξοπλισμό των υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας, 

 ότι εγγυάται την εμπρόθεσμη, κατά  το 16 άρθρο της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων, παράδοση  των 
παραπάνω διατάξεις τηλεματικής εποπτείας στον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο (εφόσον ο 
διαγωνιζόμενος δεν τις διαθέτει), 

 παραθέτει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, όμοιων προς τις συγκεκριμένες εφαρμογές, εν 
λειτουργία εγκαταστάσεων με τα προτεινόμενα προϊόντα.  

2) Ενημερωτικό έντυπο του Κατασκευαστικού Οίκου, για τις προτεινόμενες διατάξεις τηλεματικής 
εποπτείας των παραπάνω εδαφίων (α) και (β).***  
 

Ο υπευθύνως δηλών 

 



 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Παρατηρήσεις: 
 
*     Για την υποβολή  της ανωτέρω υποσχετικής επιστολής ή δήλωσης προθέσεως, να λαμβάνεται  
      υπόψη ότι εάν είναι ξενόγλωσση, θα συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική. 
**   Εάν η δήλωση ή επιστολή προέρχεται από τον Αντιπρόσωπο του Κατασκευαστικού Οίκου στην    

      Ελλάδα, να συνοδεύεται από το Ιδιωτ. Συμφωνητικό ή την Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του    

      Οίκου περί ανάθεσης  της αντιπροσώπευσής του στην Ελλάδα, με μετάφραση στην Ελληνική). 

*** Το ανωτέρω προς υποβολή έντυπο,  εάν είναι ξενόγλωσσο (σε άλλη γλώσσα πλην της Αγγλικής)        
     να συνοδεύεται από μετάφραση στην Ελληνική, σε ότι αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά        
     και τις ιδιότητες του προϊόντος. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI   - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

  ΤΜΗΜΑ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
1 Παροχή γενικών υπηρεσιών για την 

περιοδική επιτόπια επιθεώρηση, την 
διαρκή τηλεματική επιτήρηση/ έλεγχο 
των εγκ/σεων και την διατήρηση 
τεχνικού συνεργείου σε επιφυλακή, με 
σκοπό την άμεση επέμβαση προς 
αποκ/ση της λειτουργίας  εγκατα-
στάσεων φωτεινής σηματοδότησης, σε 
απόσταση κάτω των 40 χλμ. (αποτίμηση 
επί μηνιαίας βάσης και ανά κόμβο). 1α τεμ. 756     

2 Παροχή γενικών υπηρεσιών για την 
περιοδική επιτόπια επιθεώρηση και την 
διαρκή τηλεματική επιτήρηση/ έλεγχο 
των εγκ/σεων και την διατήρηση 
τεχνικού συνεργείου σε επιφυλακή, με 
σκοπό την άμεση επέμβαση προς 
αποκ/ση της λειτουργίας  
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματο-
δότησης, σε απόσταση άνω των 40 χλμ. 
(αποτίμηση επί μηνιαίας βάσης και ανά 
κόμβο). 1β τεμ. 342     

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!   

  
ΤΜΗΜΑ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

   

3 Στεγανό ερμάριο ρυθμιστή κυκλοφορίας 2 τεμ. 1    
4 Ηλεκτρονική διάταξη παλλόμενου  3 τεμ. 1    
5 Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή ή 

ανιχνευτή κυκλοφορίας διαστάσεων έως 
10Χ20 εκ.  4 τεμ. 3    

6 Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή 
κυκλοφορίας, πλην κεντρ. μονάδας 
(CPU), είτε  μονάδας διεπαφής 
(INTERFA-CE) μεταξύ ρυθμιστού και  
Συστήματος  Τηλεματικής Επιτήρησης 
και  Ελέγχου, διαστάσεων έως 20Χ30 εκ. 5 τεμ. 7    

7 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 
ρυθμιστή κυκλοφορίας 6 τεμ. 1    

8 Ράδιο – πομποδέκτης (radio modem), 
πλήρης (κεραία, στυλίσκος, καλώδιο), 
για λειτουργία σε τοπικό ασύρματο 
δίκτυο επικοινωνίας WLAN  7 τεμ. 1    

9 Μικροκυματικός ανιχνευτής (RADAR) 
ανίχνευσης  απλής προσέγγισης 
οχήματος. 8 τεμ. 3    

 Άθροισμα σε μεταφορά:       



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Άθροισμα από μεταφορά:       
10 Μικροκυματικός ανιχνευτής οχημάτων 

(RADAR) ψηφιακής ανάλυσης, 
καταμέτρησης  της διερχόμενης 
κυκλοφορίας. 9 τεμ. 1     

11 Αποδιαμορφωτής (MODEM) 
περιφερειακού ρυθμιστή κυκλοφορίας ή 
του  Η/Υ των διατάξεων Τηλεματικού 
Ελέγχου, τύπου επικοινωνίας GSM ή  
GPRS  10 τεμ. 5     

12 Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού 
σηματοδότη από POLYCARBONATE, με 
πηγή φωτισμού φωτοδιόδους (LED), 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
200χτ. 11α τεμ. 5     

13 Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού 
σηματοδότη από POLYCARBONATE, με 
πηγή φωτισμού φωτοδιόδους (LED), 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
300χτ. 11β τεμ. 3     

14 Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
200χτ., χωρίς το κέλυφος του πεδίου.  12α τεμ. 6     

15 Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
300χτ., χωρίς το κέλυφος του πεδίου.  12β τεμ. 3     

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!       

  ΤΜΗΜΑ Γ!  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ     
  Φωτεινός σηματοδότης με πηγή 

φωτισμού λαμπτήρες πυράκτωσης            
  

16 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) 
διαμέτρου 300χτ. 13α τεμ. 6   

 

17 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμ. 
κόκ. 300 και λοιπών 200χτ. 13β τεμ. 5   

 

18 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) 
διαμέτρου 200χτ. 13γ τεμ. 25   

 

19 Σηματοδότης προειδ. αναλάμπων (2 
πεδίων) διαμ. 300χτ. 13δ τεμ. 4   

 

20 Σηματοδότης πεζών ή προειδ. αναλάμπ. 
(2 πεδίων) διαμ. 200χτ. 13ε τεμ. 26   

 

  Καθολική συντήρηση σηματοδοτών          
21 Καθολική συντήρηση χαμηλού 

σηματοδότη 14α τεμ. 1500   
 

22 Καθολική συντήρηση αναρτημένου 
σηματοδότη 14β τεμ. 642   

 

23 Αντικ/ση μεμονωμένου λαμπτήρα 
χαμηλού σηματοδότη  15α τεμ. 60   

 

24 Αντικ/ση μεμονωμένου λαμπτήρα 
αναρτημένου σηματοδότη 15β τεμ. 30   

 

 Άθροισμα σε μεταφορά: 
       



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Άθροισμα από μεταφορά:       
  Πλαίσια ανάρτησης σηματοδοτών        0   

25 Ενός σηματοδότη οχημάτων 200 χτ. 16α τεμ. 1    
26 Δύο σηματοδοτών οχημάτων 200 χτ 16β τεμ. 1    
27 Ενός σηματοδότη οχημάτων 300 χτ. 16γ τεμ. 2    
28 Δύο σηματοδοτών οχημάτων 300 χτ. 16δ τεμ. 1    
  Ηλεκτρικά ερμάρια -πίνακες - κομβία 

κλήσεως πεζών          
 

29 Ερμάριο μικτονόμησης & γνώμονα ΔΕΗ, 
τύπου Ια 17 τεμ. 1   

 

30 Εξωτερικό περίβλημα (μανδύας) 
ερμαρίου μικτονόμησης Ια 18 τεμ. 1   

 

31 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής τροφοδότ. 
του ρυθμιστή 19 τεμ. 1   

 

32 Διακόπτης (κομβίο) κλήσεως πεζών & 
πληροφ. πινακίδα  20 τεμ. 10   

 

  Ιστοί σηματοδότησης          
33 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 

σηματοδότησης 21 τεμ. 2   
 

34 Τοποθέτηση ή αποξήλ. ιστού 
σηματοδότησης με βραχίονα 22 τεμ. 1   

 

35 Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης 
γαλβανισμένου 23 τεμ. 2   

 

36 Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα γαλαβανισμ. 24 τεμ. 1   

 

37 Αποκ/ση στρέβλωσης  απλού ιστού 
σηματοδότησης 25 τεμ. 2   

 

  Καλώδια σηματοδότησης - 
επαγωγ.βρόχοι - γειωτές         

 

38 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 21x1,5 τ.χτ. 26α μ.μ. 70    
39 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 5x1,5 τ.χτ. 26β μ.μ. 100    
40 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 3x10 τ.χτ. 26γ μ.μ. 20    
41 Καλώδιο ασθ.ρευμ. A2Y(L)2Y χωρητικότ. 

έως 4 ζευγών  26δ μ.μ. 110   
 

42 Καλώδιο ασθ.ρευμ. A2Y(L)2Y χωρητικότ. 
έως 10 ζευγών  26ε μ.μ. 25   

 

43 Προμήθ. και τοποθέτηση μούφας 
καλωδίου J1VV-U-21x1.5  27 τεμ. 2   

 

44 Επαγωγ. βρόχος ανίχνευσης οχημάτων, 
πλήρης 28 μ.μ. 15   

 

45 Επισκευή επαγωγικού βρόχου 29 τεμ. 1    
46 Γειωτής χάλκινης πλάκας 5050 εκ., 3χτ. 

πάχους, πλήρης  30 τεμ. 1   
 

  Έργασίες Υποδομής          
47 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα  31 μ.μ. 10   
 

48 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο ή σε 
έρεισμα οδού  32 μ.μ. 10   

 

 Άθροισμα σε μεταφορά:       



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Άθροισμα από μεταφορά:       
49 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 

ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
(σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm 33 μ.μ. 10   

 

50 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm 34 μ.μ. 12   

 

51 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 
0,40 x 0,40 cm  35 τεμ. 2   

 

52 Ανακατασκευή αγκύρωσης βάσης 
μεταλλικού ιστού  36 τεμ. 2   

 

53  Κατασκευή βάσης απλού ιστού  37  τεμ.  1    
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!       
 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ!       
 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%       
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο ……………….. 

 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΕΥΡΩ …………… 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 …../…./ 20….. 

    

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………………………………………………….. ΕΥΡΩ (…………….) υπέρ του ......................... 
................................................. με Α.Φ.Μ. …………… και έδρα  …………………… για την συμμετοχή του στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ..………...….….. για την παροχή γενικών υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018»  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις του εν λόγω μετέχοντος στον διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει μέχρι και την 
....................................... Μετά την ημερομηνία αυτή, καθίσταται αυτοδίκαια άκυρος και δεν έχει καμία 
ισχύ απέναντί μας, εφόσον πριν από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεν μας ανακοινώθηκε 
εγγράφως κάποια αξίωσή σας επί του ποσού της εγγύησης, σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε. 

Αποδεχόμαστε επίσης να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζα μας/ το Ταμείο μας (στην περίπτωση έκδοσης εγγυητ. 
επιστολής από το ΕΤΑΕ/ΤΜΕΔΕ) από το Υπουργείο Οικονομικών. 



 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νο ……………  

  
                                                                                                                                    Αριθμός εγγύησης …………… 

 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΕΥΡΩ …………… 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 …../…./ 20….. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της  παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………………………. ευρώ υπέρ του ……………………… με ΑΦΜ ………………………..  Δ/νση, 
……………………………….., για την καλή εκτέλεση της σύμβασής σας που πρόκειται να υπογραφεί για την την 
παροχή γενικών υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2017-2018», ύστερα από το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την …./…/2017 με την υπ΄αριθμ. ……………/…-
….-2017 διακήρυξη διαγωνισμού. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την καλή εκτέλεση  της σύμβασης απορρέουσες υποχρεώσεις 
του εν λόγω οικονομικού φορέα (επιχείρησης) καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας  μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  …………………  Μετά την ημερομηνία αυτή, καθίσταται αυτοδίκαια άκυρος 
και δεν έχει καμία ισχύ απέναντί μας, εφόσον πριν από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεν 
μας ανακοινώθηκε εγγράφως κάποια αξίωσή σας επί του ποσού της εγγύησης, σε βάρος αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε. 
Αποδεχόμαστε επίσης να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 
δικαίωμα να εκδίδουμε. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Παροχή γενικών 
υπηρεσιών: 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018»  

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την .…………………….……, στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, οι 
κάτωθι:  

α) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού Βασ. Όλγας 198, Α.Φ.Μ. 997612598, Ζ΄ 
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον  Αντιπεριφερειάρχη της Περιφ. Ενότητας 
Θεσσαλονίκης ……………………………, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 
Αναθέτουσα Αρχή»  και  

β) Ο …….…………………………… κάτοικος …………………………….., οδός ………………………….  αριθ.………, ενεργών ως 
νόμιμος εκπρόσωπος,  με την ιδιότητά του ως ……………………. της Επιχείρησης …………..……………………… με 
έδρα ……………………………. Α.Φ.Μ. ………………….. που αναδείχθηκε Πάροχος για την εκτέλεση της αντίστοιχης 
σύμβασης της επικεφαλίδας, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής: 

 

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 

  Την …………………………………… (ΑΔΑ :………………. ) σύμφωνα με την οποία η υπόψη  
           «παροχή γενικών υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το ………με κωδικό έργου ……………………… 

7. Την υπ’ αριθμ. ………………………… Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχν. Έργων της Περιφέρ. Ενότητας της 
Θεσσαλονίκης, της Π.Κ. Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη της προαναφερθείσας 
παροχής υπηρεσιών. 

8. Την υπ’ αριθμ. ………………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. 

9. Την υπ’ αριθμ. ………………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του από  ………………. διαγωνισμού για την ανάδειξη Παρόχου των 
υπηρεσιών της επικεφαλίδας, η εκτέλεσή των οποίων ανατέθηκε στον Οικονομικό Φορέα 
(επιχείρηση) ……………………………………… για το ποσόν των ……………………….ΕΥΡΩ, ισόποσο του 
συνολικού τιμήματος του Προϋπολογισμού Προσφοράς του Παρόχου και με τις τιμές Μονάδος 
του Τιμολογίου επίσης της Προσφοράς του, στα οποία (τίμημα και τιμές Μονάδος) δεν 
περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης 
δημοπράτησης. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στον δεύτερο των συμβαλλομένων την  παροχή των γενικών υπηρεσιών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018»  χρηματοδοτούμενων από πιστώσεις 
του ..………… ………………………., όπως αναφέρεται παραπάνω, με τους κάτωθι ειδικότερους όρους και 
συμφωνίες: 

α) Γενικές υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν και αντίστοιχο τίμημα και τιμές μονάδος: 

Οι γενικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Πάροχο αναφέρονται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό 
και στο Τιμολόγιο Προσφοράς που υπέβαλε ηλεκτρονικά και σε έντυπο ο Πάροχος  και περιλαμβάνει τις 
παρακάτω επί μέρους αναφερόμενες ποσότητες των διαφόρων κονδυλίων των υπηρεσιών καθώς και τις 
αντίστοιχες τιμές μονάδος τούτων: 

 



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

  ΤΜΗΜΑ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
1 Παροχή γενικών υπηρεσιών για την 

περιοδική επιτόπια επιθεώρηση, την 
διαρκή τηλεματική επιτήρηση/ έλεγχο 
των εγκ/σεων και την διατήρηση 
τεχνικού συνεργείου σε επιφυλακή, με 
σκοπό την άμεση επέμβαση προς 
αποκ/ση της λειτουργίας  εγκατα-
στάσεων φωτεινής σηματοδότησης, σε 
απόσταση κάτω των 40 χλμ. (αποτίμηση 
επί μηνιαίας βάσης και ανά κόμβο). 1α τεμ. 756     

2 Παροχή γενικών υπηρεσιών για την 
περιοδική επιτόπια επιθεώρηση και την 
διαρκή τηλεματική επιτήρηση/ έλεγχο 
των εγκ/σεων και την διατήρηση 
τεχνικού συνεργείου σε επιφυλακή, με 
σκοπό την άμεση επέμβαση προς 
αποκ/ση της λειτουργίας  
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματο-
δότησης, σε απόσταση άνω των 40 χλμ. 
(αποτίμηση επί μηνιαίας βάσης και ανά 
κόμβο). 1β τεμ. 342     

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!   

  
ΤΜΗΜΑ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

   

3 Στεγανό ερμάριο ρυθμιστή κυκλοφορίας 2 τεμ. 1    
4 Ηλεκτρονική διάταξη παλλόμενου  3 τεμ. 1    
5 Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή ή 

ανιχνευτή κυκλοφορίας διαστάσεων έως 
10Χ20 εκ.  4 τεμ. 3    

6 Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή 
κυκλοφορίας, πλην κεντρ. μονάδας 
(CPU), είτε  μονάδας διεπαφής 
(INTERFA-CE) μεταξύ ρυθμιστού και  
Συστήματος  Τηλεματικής Επιτήρησης 
και  Ελέγχου, διαστάσεων έως 20Χ30 εκ. 5 τεμ. 7    

7 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 
ρυθμιστή κυκλοφορίας 6 τεμ. 1    

8 Ράδιο – πομποδέκτης (radio modem), 
πλήρης (κεραία, στυλίσκος, καλώδιο), 
για λειτουργία σε τοπικό ασύρματο 
δίκτυο επικοινωνίας WLAN  7 τεμ. 1    

9 Μικροκυματικός ανιχνευτής (RADAR) 
ανίχνευσης  απλής προσέγγισης 
οχήματος. 8 τεμ. 3    

10 Μικροκυματικός ανιχνευτής οχημάτων 
(RADAR) ψηφιακής ανάλυσης, 
καταμέτρησης  της διερχόμενης 
κυκλοφορίας. 9 τεμ. 1     

 Άθροισμα σε μεταφορά:       



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Άθροισμα από μεταφορά:       
11 Αποδιαμορφωτής (MODEM) 

περιφερειακού ρυθμιστή κυκλοφορίας ή 
του  Η/Υ των διατάξεων Τηλεματικού 
Ελέγχου, τύπου επικοινωνίας GSM ή  
GPRS  10 τεμ. 5     

12 Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού 
σηματοδότη από POLYCARBONATE, με 
πηγή φωτισμού φωτοδιόδους (LED), 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
200χτ. 11α τεμ. 5     

13 Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού 
σηματοδότη από POLYCARBONATE, με 
πηγή φωτισμού φωτοδιόδους (LED), 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
300χτ. 11β τεμ. 3     

14 Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
200χτ., χωρίς το κέλυφος του πεδίου.  12α τεμ. 6     

15 Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, 
οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
300χτ., χωρίς το κέλυφος του πεδίου.  12β τεμ. 3     

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!       

  ΤΜΗΜΑ Γ!  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ     
  Φωτεινός σηματοδότης με πηγή 

φωτισμού λαμπτήρες πυράκτωσης            
  

16 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) 
διαμέτρου 300χτ. 13α τεμ. 6   

 

17 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμ. 
κόκ. 300 και λοιπών 200χτ. 13β τεμ. 5   

 

18 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) 
διαμέτρου 200χτ. 13γ τεμ. 25   

 

19 Σηματοδότης προειδ. αναλάμπων (2 
πεδίων) διαμ. 300χτ. 13δ τεμ. 4   

 

20 Σηματοδότης πεζών ή προειδ. αναλάμπ. 
(2 πεδίων) διαμ. 200χτ. 13ε τεμ. 26   

 

  Καθολική συντήρηση σηματοδοτών          
21 Καθολική συντήρηση χαμηλού 

σηματοδότη 14α τεμ. 1500   
 

22 Καθολική συντήρηση αναρτημένου 
σηματοδότη 14β τεμ. 642   

 

23 Αντικ/ση μεμονωμένου λαμπτήρα 
χαμηλού σηματοδότη  15α τεμ. 60   

 

24 Αντικ/ση μεμονωμένου λαμπτήρα 
αναρτημένου σηματοδότη 15β τεμ. 30   

 

  Πλαίσια ανάρτησης σηματοδοτών        0   
25 Ενός σηματοδότη οχημάτων 200 χτ. 16α τεμ. 1    
26 Δύο σηματοδοτών οχημάτων 200 χτ 16β τεμ. 1    
27 Ενός σηματοδότη οχημάτων 300 χτ. 16γ τεμ. 2    

 Άθροισμα σε μεταφορά:       



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Άθροισμα από μεταφορά:       
28 Δύο σηματοδοτών οχημάτων 300 χτ. 16δ τεμ. 1    
  Ηλεκτρικά ερμάρια -πίνακες - κομβία 

κλήσεως πεζών          
 

29 Ερμάριο μικτονόμησης & γνώμονα ΔΕΗ, 
τύπου Ια 17 τεμ. 1   

 

30 Εξωτερικό περίβλημα (μανδύας) 
ερμαρίου μικτονόμησης Ια 18 τεμ. 1   

 

31 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής τροφοδότ. 
του ρυθμιστή 19 τεμ. 1   

 

32 Διακόπτης (κομβίο) κλήσεως πεζών & 
πληροφ. πινακίδα  20 τεμ. 10   

 

  Ιστοί σηματοδότησης          
33 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 

σηματοδότησης 21 τεμ. 2   
 

34 Τοποθέτηση ή αποξήλ. ιστού 
σηματοδότησης με βραχίονα 22 τεμ. 1   

 

35 Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης 
γαλβανισμένου 23 τεμ. 2   

 

36 Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα γαλαβανισμ. 24 τεμ. 1   

 

37 Αποκ/ση στρέβλωσης  απλού ιστού 
σηματοδότησης 25 τεμ. 2   

 

  Καλώδια σηματοδότησης - 
επαγωγ.βρόχοι - γειωτές         

 

38 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 21x1,5 τ.χτ. 26α μ.μ. 70    
39 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 5x1,5 τ.χτ. 26β μ.μ. 100    
40 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 3x10 τ.χτ. 26γ μ.μ. 20    
41 Καλώδιο ασθ.ρευμ. A2Y(L)2Y χωρητικότ. 

έως 4 ζευγών  26δ μ.μ. 110   
 

42 Καλώδιο ασθ.ρευμ. A2Y(L)2Y χωρητικότ. 
έως 10 ζευγών  26ε μ.μ. 25   

 

43 Προμήθ. και τοποθέτηση μούφας 
καλωδίου J1VV-U-21x1.5  27 τεμ. 2   

 

44 Επαγωγ. βρόχος ανίχνευσης οχημάτων, 
πλήρης 28 μ.μ. 15   

 

45 Επισκευή επαγωγικού βρόχου 29 τεμ. 1    
46 Γειωτής χάλκινης πλάκας 5050 εκ., 3χτ. 

πάχους, πλήρης  30 τεμ. 1   
 

  Έργασίες Υποδομής          
47 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα  31 μ.μ. 10   
 

48 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο ή σε 
έρεισμα οδού  32 μ.μ. 10   

 

49 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
(σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm 33 μ.μ. 10   

 

50 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm 34 μ.μ. 12   

 

 Άθροισμα σε μεταφορά:       



ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ 
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Άθροισμα από μεταφορά:       
51 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 

0,40 x 0,40 cm  35 τεμ. 2   
 

52 Ανακατασκευή αγκύρωσης βάσης 
μεταλλικού ιστού  36 τεμ. 2   

 

53  Κατασκευή βάσης απλού ιστού  37  τεμ.  1    
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!       
 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ!       
 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%       
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ         
Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ………………………  ΕΥΡΩ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 Σύνολο αξίας υπηρεσιών που θα παρασχεθούν    €  ………………………... 
 Δαπάνη για ΦΠΑ 24%                      €  ………………………… 
 Σύνολο συμβατικής δαπάνης                   €  ………………………… 

β) Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής των γενικών υπηρεσιών 

Οι ως άνω λεπτομέρειες προσδιορίζονται πλήρως στους όρους των σχετικών άρθρων των συμβατικών 
τευχών της Μελέτης, ήτοι της Τεχν. Περιγραφής και της Ε.Σ.Υ. και της παραγρ. 2.4.2 της Διακήρυξης.  

γ) Τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και των προς ενσωμάτωση υλικών: 

Οι προδιαγραφές που αφορούν τόσο την παροχή των υπηρεσιών, όπως και οι αντίστοιχες που αφορούν 
τα  ενσωματούμενα υλικά κατά την συντήρηση, καθορίζονται αναλυτικά στα συμβατικα τεύχη της  
Τεχν.Συγγραφής Υποχρεώσεων.   

δ) Εγγυήσεις: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταθέσει ο αναδειχθείς 
«προσωρινός ανάδοχος των υπηρεσιών» είναι η οριζόμενη στις παραγρ. 2.1.5 και 4.1 της Διακήρυξης. 
Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφέρονται και στην έγγραφη πρόσκληση του ανακηρυχθέντος τελευταίου 
μειοδότη του διαγωνισμού προς υπογραφή της σύμβασης. 

ε) Ποινικές ρήτρες: 

Οι ισχύουσες ποινικές ρήτρες (τμηματικές) που θα βαρύνουν τον Πάροχο σε περίπτωση ολιγωρίας του 
κατά την προσφορά των υπηρεσιών του, είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.. 

ζ) Τρόπος επίλυσης διαφορών:  

Για την επίλυση ενδεχομένων διαφορών που αφορούν την κατάρτιση, εκτέλεση, ερμηνεία ή την λύση της 
παρούσας σύμβασης και γενικά για κάθε παρεπόμενη από τούτην αξίωση, ισχύουν οι παρακάτω 
διατάξεις: 

 To N.4212/2016, Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 374), για όσες διαφορές αναφύονται από πράξεις ή 
παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017.   
 Το Π.Δ. 166/2003 «περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της ΕΕ για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τούτη  αναθεωρήθηκε με 
την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013), πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με 
το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 /2016. 
 Σε συσχετισμό προς τις ανωτέρω διατάξεις και καθόσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα (επί περιπτώσεων 
προς επίλυση διαφωνιών), οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και με αντίστοιχες Π.Δ., Αποφάσεων κ.λ.π. που 
πρόκειται να επακολουθήσουν, σχετικά με το αντικείμενο της επίλυσης διαφωνιών. 
 Τέλος, για την επίλυση διαφορών  που τυχόν ανακύψουν και εάν καθ’ οσον αφορά την εφαρμοστέα σ’ αυτές 
διαδικασία δεν καλύπτονται από το πλαίσιο των παραπάνω αναφερόμενων νόμων και λοιπών διατάξεων, 
συμφωνείται ότι θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ.. 



η) Τρόπος και χρόνος πληρωμής: 

    Η πληρωμή του Παρόχου θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. Για τον τρόπο πληρωμής του Παρόχου  ισχύουν αφενός η 
παράγρ. 5.1 της Διακήρυξης και αφετέρου οι όροι του άρθρου 12 του συμβατικού τεύχους της Ε.Σ.Υ. Δεν 
προβλέπεται αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών μονάδος των διαφόρων κονδυλίων των υπηρεσιών, 

    Πέραν των ανωτέρω και σε ό,τι αφορά τον χρόνο πληρωμής και τις επιπτώσεις εξ υπερημερίας του 
Εργοδότη στην εξόφληση των Λογ/μών – Πιστοποιήσεων του Παρόχου, ισχύουν οι διατάξεις του 
Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
Ε.Ε. για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τούτη  
αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ  Α! 107/9-5-2013). 

2. Ο Πάροχος …………………………………………αποδέχεται και αναλαμβάνει την παροχή των γενικών υπηρεσιών 
που προβλέπονται από την συμβατική Μελέτη με τους όρους που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο 1(α) έως 1 (η).  

Σε εφαρμογή της παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, επισημαίνεται ότι ο Πάροχος κατά την 
εκτέλεση της παρούσας  σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του 
ως άνω Νομου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

3. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων, Π.Δ. και λοιπών Κανονιστικών Αποφάσεων 
που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης. Συμβατικό στοιχείο επίσης αποτελούν και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλε με την προσφορά του ο Πάροχος, ιδιαίτερα τα ζητούμενα από 
τον «πίνακα δικαιολογητικών των αποδεικτικών μέσων των κριτηρίων επιλογής και των στοιχείων της 
τεχνικής προσφοράς» στην παράγρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, αφορώντα την τεχνική ικανότητα του 
Παρόχου και την Τεχν. Προσφορά του, βάσει των οποίων τούτος έγινε δεκτός στον διαγωνισμό και 
αναδείχθηκε τελευταίος  μειοδότης. Όλα τα στοιχεία αυτά που υπέβαλε με την προσφορά του ο Πάροχος, 
ορίζεται ότι θα έπονται και θα έχουν σειρά ισχύος αμέσως μετά την παρούσα σύμβαση ανάθεσης, η οποία 
υπερισχύει όλων των υπολοίπων συμβατικών τευχών και στοιχείων. 

4. Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα έχει διάρκεια 18 μηνών και συνεπώς θα ολοκληρωθεί την 
…………………………….. 

5) Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ο Πάροχος 
κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………   εγγυητική επιστολή του/της …………………………….. ποσού …………..  ΕΥΡΩ, 
που εκδόθηκε από ……………………………………………. 

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                  Για την Περιφέρ. Ενότητα                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΑΡΟΧΟ     

     Θεσσαλονίκης της Περιφ.Κεντρ. Μακεδονίας                                        

     Με Εντολή Περιφερειάρχη 
         Ο Αντιπεριφερειάρχης 
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