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ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ  ενδιαθέπονηορ» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

ΔΙ∆Ο: Τπεξεζίεο  ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ησλ 

παξαξηεκάησλ ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο θαη ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ 

Θέληξνπ Θνηλσληθή Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο  Διιάδαο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: (22.500,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ: Πξνυπνινγηζµφο Θ.Θ.Π.Π..Δ ΘΑΔ: 0412  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε Σηµή ζε Δπξψ) 

 

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Δ 

Έρνληαο ππφςε:  

Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

 

1. Σνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

3. Σνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΤΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 

ησλ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα».  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 

 Λαμία, 10/12/2021   

Απ. Ππυη. 2289  

 

     

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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4. Σνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Παξαγξάθνπ Ε’: Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

6. Σνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σνπ Π.Γ.113/2010 (ΦΔΘ Α’ 194/22.11.2010) «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο». 

8. Σνπ Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ 115 Α/15-7-2010) : Λέν Αζθαιηζηηθφ   χζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο  

9. Σνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α’ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Σνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

11. Σελ κε αξηζ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΘ 985/ΤΟΓΓ/21-11-2019) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζέκα «Οξηζκφο 

κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Θ.Θ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» Απφθαζε ηεο 

Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

12. Την σπ. αριθμ. 51956/1452/18-02-2021 απόθαζη ηοσ Υποσργείοσ Εργαζίας με ηην 
οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2021. 

 
13. Την σπ. αριθμ. 300/30-11-2021 απόθαζη ανάληυης ηης Υπηρεζίας μας για δέζμεσζη 
ποζού 1.750,00 εσρώ για ηο 2021. 

 
14. Την εγγραθή και δέζμεσζη ηοσ σπολειπόμενοσ ποζού ηφν 20.750,00 εσρώ ζηον 
ανηίζηοιτο ΚΑΕ 0412 με ηην έγκριζη ηοσ Π/Υ οικονομικού έηοσς 2022. 

 

15. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 189533/7-11-2011 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ». 
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 16. Σελ Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 14826/ 17-06-2008 «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην δεκφζην θαη επξχηεξν  δεκφζην 

ηνκέα». 

 

 17. Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 16/03/ 1950 (Άξζξν 5) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 

ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο 24-11-1953 ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Άξζξν 3 ηεο  

παξαγξάθνπ 5 ηνπ Π.Γ 274/97 ΦΔΘ 195 Α΄. 

 

18. Σελ ππ’ αξηζκ 30εο/06-12-2021 (Θέκα 4ν) απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ «Πεξί 

εγθξίζεσο  απεπζείαο αλάζεζεο κε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, Πξνζηαζίαο Παηδηνχ θαη ΑΚΔΑ 

Δχβνηαο ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ». 

 

19. Σελ αλάγθε Έγθξηζεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή 

πξνζθνξψλ, κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε Σηµή 

ζε Δπξψ), γηα ηηο Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ παξαξηεκάησλ ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 7.500,00 επξψ κε ην 

ΦΠΑ Πξνζηαζίαο Παηδηνχ πξνυπνινγηζκνχ 7.500,00 επξψ κε ην ΦΠΑ θαη ΑΚΔΑ Δχβνηαο 

πξνυπνινγηζκνχ 7.500,00 επξψ κε ην ΦΠΑ ηνπ  Θέληξνπ Θνηλσληθή Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο  Διιάδαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 22.500,00 επξψ κε ην ΦΠΑ γηα έλα έηνο. 

 

Πποβαίνει ζε Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην  ζςνηήπηζη ηυν 

Η/Μ εγκαηαζηάζευν και ηος λοιπού εξοπλιζμού ηυν Παπαπηημάηυν ΑΜΔΑ 

Φθιώηιδαρ, πποϋπολογιζμού 7.500,00 εςπώ με ηο ΦΠΑ, Πποζηαζίαρ Παιδιού 

πποϋπολογιζμού 7.500,00 εςπώ με ηο ΦΠΑ, και ΑΜΔΑ Δύβοιαρ πποϋπολογιζμού 

7.500,00 εςπώ με ηο ΦΠΑ ηος Κένηπος Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ 

ηεπεάρ  Δλλάδαρ ζςνολικού πποϋπολογιζμού 22.500,00 εςπώ με ηο ΦΠΑ, για 

(1) ένα έηορ. 

1) Γικαιούσοι Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο 

ή ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν θαη εθπιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 
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Α) Nα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηεο ζηελ παξνρή παξφκνησλ 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο. Ζ εκπεηξία ζα 

πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλάινγσλ παξαζηαηηθψλ – ζπκβάζεσλ.   

2) Ανηικείμενο H ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ησλ 

παξαξηεκάησλ ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, Πξνζηαζίαο Παηδηνχ θαη ΑΚΔΑ Δχβνηαο  ηνπ  Θέληξνπ 

Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο  Διιάδαο. 

 

                 3) Υπονικό διάζηημα έλα (1) έηνο.  

 

1) ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΔΙΝΑΙ: 

 

α) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α. φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

παξαθάησ αδηθήκαηα (φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016):πκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, Γσξνδνθία, Απάηε, Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. (Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.) 

β. φηη δελ έρνπλ  αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

β) Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

γ) Σεσνική Πποζθοπά. 

δ) Οικονομική Πποζθοπά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
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ε) Φοπολογική Δνημεπόηηηα. 

ζη) Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα. 

2. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ: 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη εληφο 

ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηην  

ζςνηήπηζη ηυν Η/Μ εγκαηαζηάζευν και ηος λοιπού εξοπλιζμού ηυν 

παπαπηημάηυν ΑΜΔΑ Φθιώηιδαρ, Πποζηαζίαρ Παιδιού και ΑΜΔΑ Δύβοιαρ  ηος 

Κ.Κ.Π.Π..Δ 

 

Ο θάθεινο ζα θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ. μύπνηρ 25 Λαμία ηκ 35132 

μέσπι ηιρ 16 Γεκεμβπίος  ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00π.μ, κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 Οι ενδιαθεπόμενοι επί ποινή απόππιτηρ όλυν ηυν πποζθοπών, λαμβάνοςν 

μέπορ ζηο διαγυνιζμό με μία μόνο πποζθοπά, είηε για κάθε Παπάπηημα συπιζηά, 

είηε για ηο ζύνολο ηηρ Γιακήπςξηρ. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δε γίνονηαι 

αποδεκηέρ και αποππίπηονηαι. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, ηπρφλ 

δηνξζψζεηο θαη επθξηλείο. Γηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

 Πξνζθνξέο πνπ ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ. 

 Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνχλ.  

 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

 

3. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Ζ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ Γηαχγεηα ,ζην ΘΖΚΓΖ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ . 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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Κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ αξηζκνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

πνπ νξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γ., νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ ζεηξά πνπ 

επηδφζεθαλ.  

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ελψπηνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην δηαγσληζκφ κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ε Τπεχζπλε Γήισζε. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ζην 

ηέινο εάλ δηαπηζησζεί ε πιεξφηεηα ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη πξηλ ην άλνηγκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζεο απφ απηέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

γλσζηνπνηείηαη δε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, έγθαηξα, κε έγγξαθν, ν ιφγνο ηεο απφξξηςεο 

ηεο πξνζθνξάο.  

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε απηψλ ζε πξαθηηθφ. 

5. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή.  

 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΜΒΑΗ 

 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο 

ηειηθήο έγθξηζεο. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην Θ.Θ.Π.Π..Δ ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ 

πξνζθνκηζηεί ζηελ ππεξεζία Δγγπεηηθή επηζηνιή 5% ζην πνζφ θαηαθχξσζεο ρσξίο ΦΠΑ. Ζ 

ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο.  

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη αθνχ πξνζθνκηζηεί ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην, κε ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ίζεο αμίαο κε απηή ησλ πξντφλησλ πνπ παξειήθζεζαλ, 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο ανάδοσορ ζα βαξχλεηαη κε ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο: Θξάηεζε Δληαίαο Αξρήο πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ: 0,07%), 
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Υαπηόζημο  Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 20% επί ηεο θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ, θξάηεζε ΑΔΠΠ 0,06%, 

σαπηόζημο ΑΔΠΠ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ΑΔΠΠ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ Αλαινγνχληα 

θφξν (8%). 

Γηα πιεξνθνξίεο ησλ ππεξεζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα  απεπζχλνληαη ζην ηκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ θαη ζην ηειέθσλν 22313- 51117 (Ησάλλεο Θαββαδίαο) θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ  ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή ζε 24σξε βάζε θαζ’ φιεο ηηο εκέξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο παξαθνινχζεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο 

εμνπιηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο , ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ 

Φζηψηηδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή 

εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο, ηελ 

επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε θαη νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ Παξαξηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (ΠΠ) θαη 

ηελ επηζθεπαζηηθή-δηνξζσηηθή ζπληήξεζε (ΔΓ) φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3 παξαθάησ. 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκέλνπ 

αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ, θιπ. Δπίζεο, ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, ηνπηθψλ ζηνηρείσλ 

θιηκαηηζκνχ (FAN COILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ  Φζηψηηδαο θαη ησλ αθηλήησλ απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΑΚΔΑ Δχβνηαο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΟΡΩΝ 

Όπνπ ζηα θείκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ φξσλ ε έλλνηα απηψλ ζα 

είλαη ε εμήο: 
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Δξγνδφηεο ή Θχξηνο ηνπ Έξγνπ ή Ίδξπκα:  Σν Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο.  

Αλάδνρνο: Σν Λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Έξγν: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

Δξγαζία: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

πληήξεζε: Σν ζχλνιν ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ. 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (ΠΠ): Λνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή 

ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρνο θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ, ηφζν ζηνπο ρεηξηζηέο φζν θαη 

ζηνπο πεξηζαιπφκελνπο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνινγηθά θαη κεραλνινγηθά 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ή ε αληηθαηάζηαζε 

απηψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απνθαηάζηαζεο. ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε 

ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, φπσο 

νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηα ησλ manuals θαηαζθεπαζηψλ. 

Δπηζθεπαζηηθή-δηνξζσηηθή ζπληήξεζε (ΔΓ): Λννχληαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηφξζσζε, επηζθεπή, εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ θαη βιαβψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηνινγηθή θαη 

νκαιή ιεηηνπξγία ή εμ’ αηηίαο εθηάθησλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ε επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε 

εγθαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Παξαξηεκάησλ 

ηνπ Θ.Θ.Π..Δ. 

Ζ/Κ Δγθαηαζηάζεηο ή Ζ/Κ Δμνπιηζκφο: Σν ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ή 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ.  

Δπηβιέπσλ ή Δπίβιεςε: Ο αξκφδηνο, πνπ ηπρφλ ζα νξηζζεί απφ ηνλ εξγνδφηε, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ή νη αλαπιεξσηέο ηνπ. 

Δπηηξνπή: Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζεο θαη παξαιαβήο ησλ εθηειεζζεηζψλ απφ ηνλ αλάδνρν εξγαζηψλ, 

πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ εξγνδφηε. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Α) Γηα ην Παξάξηεκα ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, Παξάξηεκα Πξνζηαζίαο παηδηνχ θαη ην ζχλνιν ησλ 

αθηλήησλ απηνχ 

 Αηκνχ  (αηκνγελλήηξηεο, δίθηπν, Boilers, αζθαιηζηηθά, θιπ) 

 Πεηξειαίνπ (θαπζηήξεο, δεμακελέο, δίθηπν, θιπ) 

 Ύδξεπζεο (θξχν–δεζηφ λεξφ, ειηαθνί ζπιιέθηεο, Boilers, δεμακελέο, πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα, 

απνζθιεξπληέο, αληιίεο, θπθινθνξεηέο, θιπ) 

 Απνρεηεχζεσλ (δίθηπα ιπκάησλ, φκβξησλ, θιπ) 

 Γηθηχσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 Ππξαλίρλεπζεο, ππξφζβεζεο θαη απηφκαηεο θαηάζβεζεο (θεληξηθφο πίλαθαο, ππξαληρλεπηέο, 

ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, δίθηπν, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θξνπλνί, δεμακελέο, ππξνζβεζηήξεο, 

βελδηλαληιίεο, κφληκα ζπζηήκαηα, απηνκαηηζκνί, θιπ) 

 Θιηκαηηζκνχ-Δμαεξηζκνχ (κεραλνζηάζην, δίθηπν, εμαεξηζηήξεο, FCU, KKM, πχξγνη ςχμεο, θιπ) 

 Φχμεο (κεραλνζηάζην, δίθηπν, ςχθηεο, εμαζθαιηζηηθά, πχξγνη ςχμεο, θιπ) 

 Θέξκαλζεο (κεραλνζηάζην, δίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, FCU, M/US, 

εμαεξηζηηθά, θίιηξα, ιέβεηεο, δεμακελέο πεηξειαίνπ, θιπ) 

 Καγεηξείσλ, Πιπληεξίσλ-ηδεξσηεξίσλ (εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα λεξνχ, θίιηξα, θιπ) 

 Ομπγφλνπ (θέληξν δηαλνκήο, δίθηπν, θηάιεο θέληξνπ δηαλνκήο θαη θνξεηέο, θιπ) 

 Θελνχ (θέληξν παξαγσγήο, δίθηπν, θιπ) 

 Τπνζηαζκνχ-ειεθηξνζηάζηνπ  (ρψξνο θπςειψλ ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεο, 

κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ΓΔΖ θαη 

ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο, 

θιπ) 

 Ζιεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο (Ζ/Ε) κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ            (πίλαθεο 

απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε, ζχζηεκα παξαιιειηζκνχ Ζ/Ε, θιπ) 

 Ζιεθηξηθψλ δηθηχσλ θαη θαηαλαιψζεσλ θσηηζκνχ & θίλεζεο 

 Αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 Σειεθψλνπ (θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά θαη αζηηθά, δνκεκέλεο θαισδίσζεο, ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο, θιπ, εθηφο ηνπ Σ/Θ) 

 Θιήζεο αδειθήο λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ 

 Ζιεθηξηθψλ ξνινγηψλ 

 Σειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ (θεξαίεο, δίθηπα, θιπ, εθηφο ησλ ζπζθεπψλ TV) 

 πζηήκαηνο θεληξηθνχ UPS  εθφζνλ εγθαηαζηαζεί (ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ, δίθηπν 

ηξνθνδνζίαο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο, θιπ) 
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 πζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηηξίνπ (BMS) (24σξνο έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ζεκεία ειέγρνπ) 

 Θάζε άιιε εγθαηάζηαζε ή κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ κπνξεί ζαθψο λα ραξαθηεξηζζεί σο Ζ/Κ 

εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο 

 

Β) Γηα ην Παξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο 

 

 Αηκνχ  (αηκνγελλήηξηεο, δίθηπν, Boilers, αζθαιηζηηθά, θιπ) 

 Πεηξειαίνπ (θαπζηήξεο, δεμακελέο, δίθηπν, θιπ) 

 Ύδξεπζεο (θξχν–δεζηφ λεξφ, δεμακελέο, πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα, απνζθιεξπληέο, αληιίεο, 

θπθινθνξεηέο, θιπ) 

 Απνρεηεχζεσλ (δίθηπα ιπκάησλ, φκβξησλ, θιπ) 

 Γηθηχσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 Ππξαλίρλεπζεο, ππξφζβεζεο θαη απηφκαηεο θαηάζβεζεο (θεληξηθφο πίλαθαο, ππξαληρλεπηέο, 

ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, δίθηπν, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θξνπλνί, δεμακελέο, ππξνζβεζηήξεο, 

βελδηλαληιίεο, κφληκα ζπζηήκαηα, απηνκαηηζκνί, θιπ) 

 Θιηκαηηζκνχ-Δμαεξηζκνχ (κεραλνζηάζην, δίθηπν, εμαεξηζηήξεο, FCU, KKM, πχξγνη ςχμεο, θιπ) 

 Φχμεο (κεραλνζηάζην, δίθηπν, ςχθηεο, εμαζθαιηζηηθά, πχξγνη ςχμεο, θιπ) 

 Θέξκαλζεο (κεραλνζηάζην, δίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, FCU, M/US, 

εμαεξηζηηθά, θίιηξα, ιέβεηεο, δεμακελέο πεηξειαίνπ, θιπ) 

 Καγεηξείσλ, Πιπληεξίσλ-ηδεξσηεξίσλ (εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα λεξνχ, θίιηξα, θιπ) 

 Ομπγφλνπ (θέληξν δηαλνκήο, δίθηπν, θηάιεο θέληξνπ δηαλνκήο θαη θνξεηέο, θιπ) 

 Θελνχ (θέληξν παξαγσγήο, δίθηπν, θιπ) 

 Τπνζηαζκνχ-ειεθηξνζηάζηνπ  (ρψξνο θπςειψλ ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεο, 

κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ΓΔΖ θαη 

ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο, 

θιπ) 

 Ζιεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο (Ζ/Ε) κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ            (πίλαθεο 

απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε, ζχζηεκα παξαιιειηζκνχ Ζ/Ε, θιπ) 

 πζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηηξίνπ (BMS) (24σξνο έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ζεκεία ειέγρνπ) 

 Θάζε άιιε εγθαηάζηαζε ή κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ κπνξεί ζαθψο λα ραξαθηεξηζζεί σο Ζ/Κ 

εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  ΣΙΜΗΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο ηνπ 

έξγνπ έρεη πξνυπνινγηζκφ  ην πνζφ  ησλ Δίκοζι δύο σιλιάδυν πενηακοζίυν εςπώ και  

(22.500,00€) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. ή επηά σιλιάδερ πενηακοζίυν εςπώ 

(7.500,00€) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. για ηο Παπάπηημα πποζηαζίαρ παιδιού 

και Παπάπηημα ΑΜΔΑ Φθιώηιδαρ και επηά σιλιάδερ πενηακοζίυν εςπώ (7.500,00€) 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. για ηο Παπάπηημα ΑΜΔΑ Δύβοιαρ για δώδεκα (12) 

μήνερ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη θάζε δίκελν, κεηά απφ ηε δηαπίζησζε ηεο παξνρήο ησλ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ θαη επηζθεπψλ απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ 

νξίδεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ., κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (2) δχν πεξίπνπ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ 

ηηκνινγίνπ. Γελ ζεσξείηαη ππεξεκεξία εθ κέξνπο ηνπ ΘΘΠΠΔ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη 

ζηε ζπλήζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, έγθξηζεο θαη πιεξσκήο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.   

Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο εθάζηνηε λφκηκεο θξαηήζεηο. 

Σν αλσηέξσ ζπκβαηηθφ ηίκεκα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο, ζπλνκνινγείηαη δε φηη απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε 

αλαζεψξεζε απηνχ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θιπ, θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

αλαδφρνπ ππεξβαίλνπζα ην ζπκβαηηθφ απηφ ηίκεκα.  

ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ: 

α) Οη πάζεο θχζεο ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην έξγν.   

β) Οη πάζεο θχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, πνπ νθείιεη λα απνδίδεη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ αζθαιίδνληαη, αθνχ ην πξνζσπηθφ απηφ  νπδεκία 

εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην ΘΘΠΠΔ θαη θαηά ζπλέπεηα νπδεκία αμίσζε κπνξεί λα έρεη ή λα δηαηεξεί 

έλαληη ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ. γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα.    

γ)  Σα Γεληθά έμνδα θαη ην φθεινο ηνπ αλαδφρνπ. 

δ) Ζ δαπάλε θάζε απαξαίηεηεο πξνεξγαζίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή 

απνθαηάζηαζεο  βιαβψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

ε) Οη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

ζπζθεπψλ πνπ ηπρφλ ζα δηαζέζνπλ ηα Παξαξηήκαηα ηνπ ΘΘΠΠΔ ζηνλ αλάδνρν. 
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ζη) Οη δαπάλεο απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαιείσλ, νξγάλσλ θαη ελ γέλεη ζπζθεπψλ ή κέζσλ ηα 

νπνία ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ πέξαλ ησλ σο άλσ ηεο παξ. ε). 

δ) Οη δαπάλεο κεηάθιεζεο εμσηεξηθψλ εηδηθεπκέλσλ ζπλεξγείσλ ή ηερληηψλ γηα ηε  ζπληήξεζε, 

επηζθεπή, απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο ή βιάβεο (εμ απηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο) πνπ πξνθιήζεθε απφ νπνηνλδήπνηε ή γηα νηνλδήπνηε ιφγν, θιπ,  πνπ 

αδπλαηεί ν αλάδνρνο λα αληηκεησπίζεη φ ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην έξγν. 

ε)  Οη δαπάλεο γηα ηε  ζπληήξεζε, επηζθεπή, απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο δεκηάο ή βιάβεο 

πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, αλεπηηεδεηφηεηα  απηνχ θαη/ή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιεί ζην έξγν, ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ. 

ζ)  Θάζε δαπάλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε θζνξάο ή απψιεηαο πιηθψλ, εξγαιείσλ, θιπ, 

πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην έξγν.  

η)  Θάζε δαπάλε γηα απνδεκίσζε αηπρήκαηνο ζε βάξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ 

εξγνδφηε, ησλ πεξηζαιπφκελσλ, ησλ επηζθεπηψλ, θαη γεληθά παληφο ηξίηνπ, θαζψο θαη ησλ 

θηηξηαθψλ, Ζ/Κ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ 

ΘΘΠΠΔ θαη παληφο ηξίηνπ, πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ κε εμαζθάιηζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 

ηεο θαιήο, ζπλερνχο, απξφζθνπηεο, αζθαινχο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 

ηα)  Δλ γέλεη θάζε δαπάλε κε αλαθεξφκελε ζηε ζχκβαζε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ φξσλ ηεο.   

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θάζε δαπάλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξάο, 

βιάβεο, θιπ, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνδφηε (πξνζσπηθφ,  πεξηζαιπφκελνη, 

ζπλεξγάηεο, εμνπιηζκφο, θιπ), νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ή ζε αλσηέξα βία. Ακέζσο κφιηο δηαπηζησζεί 

νηηδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ, θαη πξηλ απνθαηαζηαζεί ε ζρεηηθή θζνξά ή βιάβε (εθηφο αλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο), ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν αλαιπηηθή έθζεζε θαη ζα 

ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζηνλ εξγνδφηε γηα ηα πεξαηηέξσ.   

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θξηζεί αλαγθαία ε ζχληαμε κειεηψλ, ή εθηέιεζε εξγαζηψλ 

(ζπληήξεζεο, ηξνπνπνηήζεσλ, επεθηάζεσλ, βειηηψζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θιπ) πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί αιιά θξίλνληαη απνιχησο απαξαίηεηεο, ή πξνθχπηεη επείγνπζα αλάγθε ή ππάξρνπλ 

απξφβιεπηα γεγνλφηα ή ζνβαξέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή αλσηέξα  βία ή ε αλάζεζε ζε ηξίην ζα 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ή δελ είλαη δπλαηφο ν 

δηαρσξηζκφο απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ ή άιισλ ζνβαξψλ ιφγσλ, είλαη 
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δπλαηή ε αλάζεζε πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν κε ηίκεκα πνπ ακνηβαία ζα ζπκθσλεζεί, θαη 

πάληα εληφο ησλ ηζρπνπζψλ πεξί Γεκνζίσλ έξγσλ, θιπ πιαηζίσλ θαη δηαηάμεσλ.   

  

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηα 

Παξαξηήκαηα θαη ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ απηψλ, θαζ’ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη θαζ’ φιεο ηηο 

εκέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά άκεζα θαη 

φρη πεξηζζφηεξν απφ ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) σξψλ ηελ νκαιή θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ αθηλήησλ 

απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο  ζε πεξίπησζε βιάβεο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

θάζε αηηία (θαλνληθή θζνξά, αλσηέξα βία, ζε ειαηησκαηηθά πιηθά, πιεκκειή εγθαηάζηαζε, θιπ). 

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο, 

θαζψο θαη έλαληη νπνηαζδήπνηε δηεθδίθεζεο πξνθχςεη ιφγσ κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ πεξηζαιπφκελνπο, εξγαδφκελνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο  ή ηξίηνπο. 

3. Ο αλάδνρνο, φηαλ απαηηείηαη, ζα παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ εξγνδφηε, πξνιεπηηθή/έο θαη 

άιιε/εο αλαθνξά/έο ε νπνία ζα παξαιακβάλεηαη ελππνγξάθσο κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο – 

παξαιαβήο, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αθηλήησλ απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ ή αληηκεησπίζζεθαλ.  

4. Θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη θαζεκεξηλά θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ζην έξγν, 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιν ζρεηηθφ 

ζηνηρείν. Σν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ αλαδφρνπ, αληίγξαθφ ηνπ δε 

παξαδίδεηαη θάζε κήλα πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ εξγνδφηε. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ζα ηεξεί κε 

ζπλέπεηα θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα εκεξνιφγην πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ελδερνκέλσο ζε ζρέζε 

ή ζπλδπαζκφ κε ην σο άλσ εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη 
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εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ. Όιεο νη θαηαρσξήζεηο ζα γίλνληαη θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

5. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ εξγνδφηε, πξφηαζε κε πίλαθεο κε ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα γίλνληαη (ε θαηαλνκή ηνπο ρξνληθά ζε 

εβδνκαδηαίεο, κεληαίεο, εμακεληαίεο, θιπ)  νη θάζε είδνπο πξνιεπηηθέο, ηαθηηθέο ή πεξηνδηθέο 

ζπληεξήζεηο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. Ζ πξφηαζε απηή ππφθεηηαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε.   

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ή ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνδφηε ζε 

θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, εθφζνλ απηέο είλαη ηερληθά νξζέο. Αλ ν 

αλάδνρνο έρεη ηε γλψκε φηη εδφζε εληνιή ή έγηλε ππφδεημε απφ ηνλ εξγνδφηε γηα θάπνηα εξγαζία 

ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή 

έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο 

ηνπ ζηνλ εξγνδφηε. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο 

ηνπ ζηνλ εξγνδφηε γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηνλ εξγνδφηε. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο επηζήκαλζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία 

ηνπ αλάδνρνπ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εξγνδφηε. 

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ην νπνίν θαη ζα 

απαζρνιεί ππνρξεσηηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο 

εμνπιηζκνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ 

Φζηψηηδαο θαη ησλ επ’ απηνχ αθηλήησλ, θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο ζα ιεηηνπξγεί δε 

απηφ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ 

ηζρχνπζα βηνκεραληθή λνκνζεζία, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ 

Θξάηνπο θαη ησλ Οξγαληζκψλ Θνηλήο Χθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, θιπ), ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ φπνπ δελ 

ππάξρνπλ αληίζηνηρνη ειιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο.  

9. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ζην έξγν ν αλάδνρνο, κε επζχλε ηνπ, ζα είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ δηθηχσλ 

θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ, θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαζ’ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο νδεγίεο, θιπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα 

επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη. 
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10.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ απφ ην ΘΘΠΠΔ, εηδηθεπκέλν, 

πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο θαη 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, ηνπο πεξηζαιπφκελνπο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΠΠΔ.  

11.  Σν απαζρνινχκελν ζην έξγν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα θνξά νκνηφκνξθε ελδπκαζία πνπ ζα 

ηνπ ρνξεγεί ν ίδηνο (νκνηφκνξθεο ζηνιέο εξγαζίαο)  πνπ ζα θέξνπλ ηακπέια κε ηελ έλδεημε 

«Σερληθφ Πξνζσπηθφ». 

12.  Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ζην έξγν ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα (πηπρία, άδεηεο, θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ ηα Παξαξηήκαηα ηνπ ΘΘΠΠΔ. Πξφζζεην πξνζφλ 

ζεσξείηαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εκπεηξία, ηδηαίηεξα δε ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε ή 

ιεηηνπξγία Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ Λνζνθνκείνπ ή παξεκθεξνχο Τπεξεζίαο. 

13. Ο αλάδνρνο, φπσο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ, 

πέξαλ ησλ ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ, θαη θηλεηά ηειέθσλα ηα νπνία αθελφο ζα γλσζηνπνηεζνχλ 

ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζηνλ εξγνδφηε, αθεηέξνπ ζα παξακέλνπλ αλνηρηά γηα 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηα  Παξαξηήκαηα ηνπ ΘΘΠΠΔ θαζ’ φιν ην 24σξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

14.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην έξγν φινπο ηνπο λφκνπο 

ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή Λνκνζεζία) πνπ αθνξνχλ ζηηο ακνηβέο, ζηα σξάξηα 

εξγαζίαο, ζηηο λφκηκεο άδεηεο θαη αλαπαχζεηο, ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ζηηο απνδεκηψζεηο, ζηελ 

αζθάιηζή ηνπ θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θιπ,  ζα επζχλεηαη δε έλαληη θάζε Αξρήο γηα ηελ 

ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αλσηέξσ.  

15.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ή/θαη ζπλεξγάδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, αζθαιηζκέλν ζε νηνδήπνηε Αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη πξνο θάζε ηξίην.  

16.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 

δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ απαζρνινχκελνπ απ’ απηφλ πξνζσπηθνχ, γηα ην 

νπνίν είλαη ν ίδηνο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα 

πξνέθππηε, ηφζν ζην πξνζσπηθφ ηνπ φζν θαη ζε άιια άηνκα εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ 

ζηηο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ. Δπίζεο νθείιεη λα 

δηεπθνιχλεη ζην έξγν ηνπο ηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδφκελσλ Αξρέο. 

17.  Ο εξγνδφηεο κπνξεί κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν λα ηνπ ππνδεηθλχεη ηελ απνκάθξπλζε 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην έξγν, εάλ απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ Τπεξεζία, 

ζπκπεξηθέξεηαη απξεπψο, επηδεηθλχεη αζπγρψξεηε ακέιεηα σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ, ή θξηζεί 
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αθαηάιιειν γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα κε πξνζσπηθφ ηζάξηζκν θαη αλάινγσλ πξνζφλησλ ηνπ 

απνκαθξπζέληνο. 

18.  Ζ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζηα παξαξηήκαηα ηνπ ΘΘΠΠΔ ζα είλαη θαζεκεξηλή 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε, ζπλερήο θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 

19.  Σν σο άλσ πξνζσπηθφ ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή θαζ’ φιν ην 24σξν θαη άκεζα δηαζέζηκν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) ψξεο βιάβε ή 

νηηδήπνηε άιιν νθείιεηαη ζε έθηαθηε αλάγθε ή απξφβιεπην γεγνλφο.  

20.  ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ ή ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απ’ απηνχο, 

θαη γεληθά ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. 

21.  Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, 

πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ, θαη ινηπψλ 

αγαζψλ παληφο ηχπνπ νπνηνπδήπνηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εξγνδφηε, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Φζηψηηδαο θαη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ δηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ πεξηζαιπφκελσλ, ησλ επηζθεπηψλ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Παξαξηεκάησλ θιπ, εθφζνλ ν ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηε κε θαιή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαη ηε κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΝΑΛΩΙΜΑ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ-ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

 

Σα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά, αέξηα, ιακπηήξεο, πιηθά θαζαξηζκνχ, θιπ, 

θαζψο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ εξγνδφηε θαηφπηλ ζρεηηθήο 

έγγξαθεο ελεκέξσζεο πνπ ππνβάιιεηαη έγθαηξα απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ζε πνζφηεηεο πνπ αθελφο ζα 

θαιχπηνπλ ηηο βξαρπ-κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο, αθεηέξνπ δελ ζα επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα θαη 

αλψθεια ηα νηθνλνκηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο, ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο 

Παηδηνχ Φζηψηηδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο . 

ηελ πξψηε εθαξκνγή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, παξαδψζεη πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ εξγνδφηε θαηάινγν ησλ 
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απαξαίηεησλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη σο Stock 

αζθαιείαο  γηα άκεζε ρξήζε.   

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζην έξγν κε ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία, φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ.   

ΑΡΘΡΟ 7ο ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ εξγνδφηε 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ηα εμήο: 

 Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα prospectus, manuals, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα, 

θιπ, πνπ αθελφο ζα ζέζεη ν εξγνδφηεο ζηελ δηάζεζε ηνπ αλαδφρνπ, θαη αθεηέξνπ ζα ζπιιέμεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ν αλάδνρνο. 

 Θαζεθνληνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. 

 Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 

 Ζκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο. 

 Θαξηέιεο θαη κεηξψα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Τπνζηαζκφο, Ιεβεηνζηάζην, Φπρξνζηάζην, θιπ). 

Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνλ αλάδνρν ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα ηνπ  δηαζέζεη 

ρψξν γξαθείνπ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηειεθσληθή γξακκή εληφο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε λα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

έξγνπ (ηνπ λένπ θηηξίνπ), φια ηα ζρέδηα, manuals ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ επηκέξνπο Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ, θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε θιπ απηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΝΔΝΝΟΗΔΙ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ εξγνδφηε θαη αλαδφρνπ, είηε αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ 

είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη. 

Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα επί αηηεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ, 

δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. 
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Οη νηαζδήπνηε θχζεο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. ε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, 

θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. 

Χο έδξα ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν εξγνδφηεο εληφο 

ησλ θηεξίσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΠΠΔ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 

Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζπλζεθψλ πνπ 

δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ έρεη επηδείμεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη 

επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

απνηξαπνχλ απφ απηφλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνχλ: 

α)  Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο. 

β)  Δπηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν. 

Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε (10) δέθα εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν 

κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα ιάβεη 

θάζε πξφζθνξν κέηξν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα θαηαβάιιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ αλάδνρν, απηφο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη 

ζπκθσλεζεί ακνηβαία, λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΚΣΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 

ε πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη 

εληνιέο ηνπ εξγνδφηε δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΠΠΔ  

ζηηο λέεο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ “έθηαηεο αλάγθεο” γίλεηαη κε 

απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. 
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          ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΛΗΜΜΔΛΗ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ – ΤΣΑΔΙ ΚΤΡΩΔΙ - ΔΚΠΣΩΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

 

1. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο εθηειεί πιεκκειψο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απ’ απηή, ν εξγνδφηεο δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ φπσο 

έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, έγγξαθεο ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, 

απαηηήζεηο απνκάθξπλζεο/αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, πεξηθνπέο επί ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, θιπ. 

ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηδηαίηεξα εθφζνλ ν αλάδνρνο 

θαζίζηαηαη ππφηξνπνο θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν 

εξγνδφηεο, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ, κε ηελ παξαθξάηεζε ή ηνλ 

θαηαινγηζκφ λνκίκσο ζηνλ αλάδνρν ηνπ 1/12 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο,  ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε άιισλ κέηξσλ (ελδίθσλ θαη κε), θιπ, πνπ ν 

εξγνδφηεο ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ θήξπμε ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ εξγνδφηε.  

2. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ κεραλήκαηνο, δηθηχνπ,  ή εγθαηάζηαζεο πνπ αλήθεη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο άλσ ησλ δχν (2) εκεξψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

επηβάιιεηαη πνηλή ε νπνία νξίδεηαη ζε πεξηθνπή ηνπ 20% ηνπ κεληαίνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην ΘΘΠΠΔ έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη 

εμσηεξηθφ ζπλεξγείν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα έμνδα 

δε πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ αλάδνρν. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα 

θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηεξνχκελν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. 

3. ε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηα πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κε πξσηνβνπιία ηνπ αλαδφρνπ θαη 

ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγνδφηε, ην ΘΘΠΠΔ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν: 

α. Σελ θαηαβνιή, σο πνηληθή ξήηξα, ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφ (100,00) επξψ εκεξεζίσο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε άιινλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

β. Σελ θαηαβνιή ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηηκήο απφ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε άιινλ 

αλάδνρν, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

γ. Σελ παξαθξάηεζε ή ηνλ θαηαινγηζκφ λνκίκσο ζηνλ αλάδνρν ηνπ 1/12 ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

δ. Σελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κε εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο. 

    Παξάιιεια ην ΘΘΠΠΔ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιήςεο νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ (ελδίθσλ ή 

κε) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη θαη λα πξναζπίζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Κεηά ηε ιήμε ηεο  ζχκβαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη πξνο ηελ αξκφδηα 

Γ/λζε ηνπ εξγνδφηε επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεκαηηζζέληεο σο αλσηέξσ θαθέινπο κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ, ηα prospectus θαη 

ηα manuals κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ηνπ θάζε Παξαξηήκαηνο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην Ζκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ηηο θαξηέιεο 

ζπληήξεζεο, ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά 

ην έξγν. 

Κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ αλαδφρνπ θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δίλεη θάζε πιεξνθνξία θαη λα παξάζρεη θάζε βνήζεηα θαη ελεκέξσζε ζηνλ πξψην 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΠΠΔ. 

Δληφο δέθα εκεξψλ (10) απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ε νξηζζείζα απφ ην ΘΘΠΠΔ 

αξκφδηα επηηξνπή γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθηειεζζεηζψλ 

εξγαζηψλ θαη επηζθεπψλ, αλαθέξεη εγγξάθσο ζηνλ εξγνδφηε φηη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ έρνπλ εθπιεξσζεί. ηελ πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο θάπνησλ εμ’ απηψλ, αλαθέξεη 

αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε θαη ηελ αηηία ηεο κε εθηέιεζήο ηνπο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ν εξγνδφηεο εθδίδεη βεβαίσζε πεξαηψζεσο  ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, 

ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηίζεηαη πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 

κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο εθδίδεηαη ε αλσηέξσ βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 
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