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θαη Απνθαηάζηαζεο ηνπ Πχξγνπ Φάξνπ ίδεξνπ εηείαο.  
 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Τπεξεζία Φάξσλ (ΤΦ) 

ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ:  10112030000000 

ΑΛΔ:  2420301001/ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Τ. ΦΑΡΧΝ 

CPV: 44112000-8 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ 
ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
κε βάζε εθηίκεζεο απηήο, ηε ρακειφηεξε ηηκή 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Έσο 16 Ηνπλίνπ 2021 θαη ψξα 13:00. 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΙΥΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Σνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη  (120) εκέξεο, απφ ηελ 
επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

   
1. Οη φξνη (γεληθνί θαη εηδηθνί) θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηελέξγεηα 

έξεπλαο αγνξάο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ ζέκαηνο, κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/16, 
δηαηππψλνληαη ζηα αθφινπζα άξζξα ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο: 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  

 
     1. Ζ Τπεξεζία Φαξψλ πξνβαίλεη ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, πξνο θάιπςε 
αλαγθψλ ζπληήξεζεο ηνπ Φάξνπ ίδεξνπ εηείαο:                                                                                                                                                           

                
Α/Α 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

1 
ΣΔΡΔΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΦΑΡΟΤ ΗΓΔΡΟΤ ΖΣΔΗΑ 

ΜΔ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ: 



 α) ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ Δ ΟΛΟ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΠΟΣΤΛΧΖ  ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΞΧΣΖ. 
β) ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΠΟΑΘΡΧΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΝΑΝΘΡΑΚΧΜΔΝΟΤ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΔΞΧΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΑΗ 
ΔΞΤΓΗΑΝΖ.  ΟΜΟΗΧ, ΚΑΗ ΣΟ ΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΣΔΓΑΣΡΑ 
ΣΧΝ ΘΤΡΧΝ, ΟΠΟΤ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 
γ) ΔΜΠΟΣΗΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ, 
ΠΡΟΒΟΛΟΤ, ΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΜΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΑΝΑΣΟΛΔΑ 
ΓΗΑΒΡΧΖ. 
δ) ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΦΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΟΤ ΓΑΚΣΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 
ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΠΑΛΑΗΑ 
ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ, ΥΧΡΗ ΝΑ ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ 
ΒΛΑΒΔ ΣΟΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ ΘΔΜΔΛΗΧΖ. 
ε) ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ 
ΝΔΟΤ ΘΔΜΔΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ (ΥΑΛΗΝΟ Ζ ΚΑΗ ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΘΔΜΔΛΗΟΤ), ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ C25/30, ΔΠΗ 
ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΘΑ ΑΓΚΤΡΧΘΔΗ/ΒΛΖΣΡΧΘΔΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ Ο ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ 
ΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΜΑΝΓΤΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ. 
ζη) ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΑ 
ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ, ΝΔΟΤ ΜΑΝΓΤΑ (ΦΟΡΔΑ ΜΟΡΦΖ 
ΓΑΚΣΤΛΗΟΤ), ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ, ΜΔ ΔΓΥΤΣΟ Ζ ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ C25/30, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΑΥΟΤ 6-10 ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ. Ο ΝΔΟ 
ΦΟΡΔΑ ΘΑ ΑΓΚΤΡΧΝΔΣΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΑΓΚΤΡΗΑ/ΒΛΖΣΡΑ ΣΟΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΝΔΟ 
ΔΝΗΥΤΜΔΝΟ ΘΔΜΔΛΗΟ. 
δ) ΔΠΗΚΔΤΖ Ζ ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΠΤΡΓΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΔΓΡΑΕΔΣΑΗ Ο ΚΛΧΒΟ, ΜΔ ΟΠΛΗΜΔΝΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ  C25/30, ΑΚΤΡΧΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΑΓΚΤΡΗΑ/ΒΛΖΣΡΑ ΣΟΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ/ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΑΚΣΧΖ/ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ 
ΜΔ ΑΓΚΤΡΧΖ ΜΔΧ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΑΓΚΤΡΗΧΝ/ΒΛΖΣΡΧΝ Ζ ΑΛΛΖ 
ΓΟΚΗΜΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΟΤ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΔΛΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ. 
ε) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΧΝΖ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗ ΑΠΟΚΑΛΤΜΜΔΝΧΝ ΟΠΛΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΑΠΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΘΡΑ - ΥΑΛΑΡΑ 
ΣΜΖΜΑΣΑ. 
ζ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΡΖΓΜΑΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΤΝΔΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ 
ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΟΤ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ (ΚΛΗΜΑΚΔ, ΠΛΑΚΑ ΟΤΡΑΝΟΤ, 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΟΗΛΟ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑ) ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΣΑΘΜΖ ΣΖ ΟΡΟΦΖ ΣΟΤ 
ΗΟΓΔΗΟΤ. 
η) ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΠΟΤ ΘΑ ΚΡΗΘΔΗ ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΚΑΗ 
ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ. 
ηα) ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ 
ΔΧΣΔΡΗΚΑ, ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ, ΣΖ ΦΑΘΑ ΣΖ ΚΑΛΑ ΣΟΤ ΓΔΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ, ΑΦΟΤ ΠΡΟΖΓΖΘΔΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                          ΑΡΘΡΟ 2 
Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 
1. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ (πξνζσπηθψο ή κέζσ 

εθπξνζψπνπ ηνπο ή ηαρπδξνκηθψο) ηηο πξνζθνξέο ηνπο, εληφο ελζθξάγηζηνπ θαθέινπ 
ζηελ Τπεξεζία Φάξσλ, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Πεηξαηά (Σέξκα Πξνπνληίδνο, Πεηξαηάο, Σ.Κ. 
18510), ην αξγφηεξν έσο ηελ 16 Ηνπλίνπ 2021 θαη ψξα 13:00. Πξνζθνξέο πνπ 
απνζηέιινληαη κέζσ κελχκαηνο ηειενκνηνηππίαο (θαμ) δεν θα γίνονηαι αποδεκηές. 
Δπηπιένλ, νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ επθξηλψο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: 

   
 α. Σε ιέμε «Πξνζθνξά». 
 β. Σελ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Τπεξεζία Φάξσλ / Γηεχζπλζε 

Σερληθή). 
 γ. Σνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο (Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππ’ αξηζκφλ 

04/21/ΤΦ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο Φάξνπ ίδεξνπ εηείαο). 
 δ. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηέιινληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, ήηνη επσλπκία, 

δηεχζπλζε, πφιε, Σ.Κ., αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. 

 ε. Σελ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, σο θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

 
2. Ο Κχξηνο Φάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 
 
 α. Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Τπεύθσνες Γηλώζεις», ζηνλ νπνίν ζα 

εκπεξηέρνληαη, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλεο, νη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ Παξαξηεκάησλ 
«Α» θαη «Β» ηεο παξνχζεο. 

 

Γιεσκρινίζεις 
 
• Οη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία, εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ   ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ελψ δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 
 
• Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο 
παξνχζεο, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή 
ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 
 
• ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζα 
πξέπεη εληφο ηνπ νηθείνπ θαθέινπ λα εκπεξηέρνληαη μερσξηζηέο ππεχζπλεο δειψζεηο 
(σο ππνδείγκαηα Παξαξηεκάησλ «Α» θαη «Β» ηεο παξνχζεο) γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Οη ελ ιφγσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα 
ππνγξάθνληαη αξκνδίσο, απφ ηνλ εθπξφζσπν (σο νξίδεηαη αλσηέξσ) εθάζηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα. 
Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε αλάδεημεο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο 
«πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 



 
        β. Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Προζθορά», ε νπνία ζα 
πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζεο 
θαη λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα ή 
ην λφκηκν εθπξφζσπνπ απηνχ. 
      

3. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα (παξάγξαθνο 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16). 

 
4. Γελ επιηρέπεηαι ε ππνβνιή πξνζθνξάο για μέρος ηοσ αιηούμενοσ για μέρος 

ηων αιηούμενων εργαζιών ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. 
 
5. Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο  

απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη δελ αμηνινγνχληαη πεξαηηέξσ. 
 
      6. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο ππφ αίξεζε δελ γίλνληαη δεθηέο. Δπίζεο,  
πξνζθνξέο πνπ παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα (κε θαλνληθέο πξνζθνξέο)  απνξξίπηνληαη. 
 
      7. Οη   πξνζθνξέο   δελ   πξέπεη λα  θέξνπλ νηαζδήπνηε κνξθήο παξαπνηήζεηο / 
αιινηψζεηο ή δηνξζψζεηο (δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ.). Δθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε 
δηφξζσζεο ή πξνζζήθεο, ζα πξέπεη λα θαζαξνγξάθεηαη θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα.      
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 
1. Ζ ηζρχο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ  
κηθξφηεξν, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξνχζα, ρξφλν ηζρχνο, απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο.  

 
2. Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, έρνπλ 

εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Νφκηκεο θξαηήζεηο - Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

 
1. Ο κεηνδφηεο νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηαη κε λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, 

πνζνζηνχ 6,20616% (ήηνη, 4% ππέξ ΜΣΝ, 2% ππέξ ΔΛΟΑΝ, 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π., 
0,1218% ππέξ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη 0,02436% ππέξ Ο.Γ.Α.) επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ ε ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο απηψλ είλαη θαηψηεξε 
ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00€ άλεπ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2.500,00€ άλεπ Φ.Π.Α., νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ δηακνξθψλνληαη ζε πνζνζηφ 6,27868% (ήηνη, 4% ππέξ ΜΣΝ, 2% 

παξαγξάθνπ 3 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Παξαηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο, απφ 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εάλ θάπνηνο 
απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε,  
ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, ηφηε ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα απνξξίπηεηαη.       



ππέξ ΔΛΟΑΝ, 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π, 0,07% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., 0,1239% ππέξ ηέινπο 
ραξηνζήκνπ θαη 0,02478% ππέξ Ο.Γ.Α.) επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πιηθψλ (άλεπ 
Φ.Π.Α.).  
 

2. Δπηπξνζζέησο, επί ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ έθπησζε ησλ 
αλσηέξσ θξαηήζεσλ απφ ηε ζπλνιηθή αμία ησλ πιηθψλ (πξν Φ.Π.Α.) ζα παξαθξαηεζεί 
θφξνο εηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 8% θαη ζα ρνξεγεζεί ζρεηηθή βεβαίσζε, κε κέξηκλα ηνπ 
αξκφδηνπ θνξέα πιεξσκήο ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο.  

 
3. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θξαηήζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 
ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

 
1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη ζπκθψλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ  

Ν.4412/16. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ δίλεηαη ζε επξψ (€). 
 

2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γελ απαηηείηαη. 
 

        3.   Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: Γελ απαηηείηαη. 
 
        4.   Δγγχεζε  θαιήο ιεηηνπξγίαο: 

 
α.   Με ηελ παξάδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απαηηείηε ε θαηάζεζε απφ ηνλ  

αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δέθα πέληε (15) 
κελψλ θαη χςνπο ρηιίσλ (1.000,00) επξψ. 

β.   Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ε άιια λνκηθά πξφζσπα  
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε 
ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. 

 
5.  Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ - Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 
1. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, κε βάζε εθηίκεζεο απηήο, ηε ταμηλόηερη ηιμή (προ Φ.Π.Α.). 
 

2. ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο (1) απνδεθηψλ ηζφηηκσλ 
πξνζθνξψλ, ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.4412/16. 

 
        

3. Δπηπιένλ, ε αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 
δελ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ νηαδήπνηε νηθνλνκηθή αμίσζε απφ ηελ Τπεξεζία. 



 
4. πλαθψο ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ε παξνχζα πξφζθιεζε εθδίδεηαη ζην 

πιαίζην δηελέξγεηαο δηεπξπκέλεο έξεπλαο αγνξάο απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, κε ζθνπφ ηε 
ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/16. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
αλαζέηνπζα Αξρή δεν δεζμεύεηαι γηα ηελ νξηζηηθή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
αηηνχκελσλ πιηθψλ, ηδηαίηεξα εάλ δηαπηζησζεί φηη, ε ζπλνιηθή αμία απηψλ, βάζεη ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε νηθνλνκηθνχ θνξέα, ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο 
ζχκβαζεο ή δελ παξαζρεζεί ηειηθά ε πίζησζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
δαπάλεο, απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Τπεξεζία ηνπ Π.Ν. (Γεληθφ Δπηηειείν Ναπηηθνχ ή 
Γηνίθεζε Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο Ναπηηθνχ ή Κέληξν Δθνδηαζκνχ Ναπηηθνχ). 

 
        5. Μεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ αξκφδην ρεηξηζηή 
πηζηψζεσο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζα θνηλνπνηεζεί  ε ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο θαη κε 
ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηήο (γηα ηελ παξνρή 
δπλαηφηεηαο άζθεζεο ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ έηεξνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο), ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ, ζα θιεζεί λα 
πξνζέιζεη ζηελ Τπεξεζία Φάξσλ, ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (πξνθεηκέλνπ γηα δαπάλεο 
ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00€ άλεπ Φ.Π.Α.). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα 
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο απαηηείηαη ε, κε κέξηκλα ηνπ κεηνδφηε νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 
3 ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Παξάδνζε - Παξαιαβή ππεξεζηψλ 
 

1. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Φάξνπ 
ίδεξν εηείαο,  ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα εκεξψλ (30) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

 
2. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, 

παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, απφ αξκφδηα ηξηκειή ή 
πεληακειή επηηξνπή ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ησλ θαηά 
πεξίπησζε ελδεηθλπφκελσλ / απαηηνχκελσλ ειέγρσλ (καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή/θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή/θαη πξαθηηθή δνθηκαζία) ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 
208 θαη 209 ηνπ Ν.4412/16. Δλ ζπλερεία, κε κέξηκλα ηεο επηηξνπήο ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ 

Τπεξεζία, θαηφπηλ έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ.  

        
                                                                ΑΡΘΡΟ 8 

Σξφπνο πιεξσκήο ηεο δαπάλεο - δηθαηνινγεηηθά 
 

1. Ζ θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ νξηζηηθά πνζνηηθά / πνηνηηθά 
παξαιεθζέλησλ ππεξεζηψλ, ζα δηελεξγεζεί κε ηελ έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνκεζεπηή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
πξνζήθνληνο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 
ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Π.Ν. 



(ΓΔΝ/ΓΟΤ/ΟΔΠΝ/ΓΔΓ). Ζ απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηηίκνπ ησλ ππφ πξνκήζεηα 
πιηθψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ (Γ.Σ.Π.Ν., 
Παπαξεγνπνχινπ 2 - Πιαηεία Κιαπζκψλνο, Αζήλα, ηει. 210-3368710-11), θαηφπηλ 
έθδνζεο ζρεηηθήο εληνιήο πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ην 
δηθαηνχκελν (πιεξσηέν) πνζφ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ αλαδφρνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
2. Σα θχξηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 α. Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζα 
εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ. 
 β. Πξσηφηππν ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, επί ηνπ νπνίνπ ζα 
αλαγξάθεηαη ν εηαηξηθφο αξηζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ), ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαηεζεί ην δηθαηνχκελν (πιεξσηέν) πνζφ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πξνκεζεπηή. 
 γ. Αληίγξαθν ζχκβαζεο. 
 δ. Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζην Γ.Σ.Π.Ν., κε κέξηκλα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ 
πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζήο ηνπ (απφ ην Γ.Σ.Π.Ν.), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
Π.Ν. (ΓΔΝ/ΓΟΤ/ΟΔΠΝ/ΓΔΓ). 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Πξνβιεπφκελεο ξήηξεο - θπξψζεηο 

 
        ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαιιφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζα ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ξεηά ζηα άξζξα 203, 206, 207, 213 θαη 215 ηνπ Ν.4412/16.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 
1. Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο 

ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 
 
2. Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζεσξείηαη φηη, απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαληαη, κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, λα απνθξνχζνπλ επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο. 
 

3.  Καηά ηα ινηπά έρνπλ δεζκεπηηθή ηζρχ νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, θαζψο 
θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ελ ηζρχεη δηάηαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα 
ζπλαθή κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο / δηεπθξηλίζεηο επί νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Υεηξηζηή Πηζηψζεσλ  ηεο ΤΦ, 
εκαηνθφξν (Δ) Κ. Γαλάιηα  (ηειέθσλν: 210-4581519-13, fax: 210-4581410), θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00-13:00, ελψ γηα ινηπέο ηερληθέο πιεξνθνξίεο, κε ηνλ MΠΤ 



Α΄ Βαζκνχ Π. Υηψηε Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ΓΣΤ-V, (ηειέθσλν: 210-4581523, fax: 210-
4581410)θαηά ηηο ίδηεο, σο αλσηέξσ, εκέξεο θαη ψξεο. 

 
 

 
                                                                   Αξρηπινίαξρνο (Μ) Π. ηαπξηαλάθνο Π.Ν. 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                   Γηνηθεηήο 
 
 
Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο  
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α»   Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο ππ’ Αξηζκφλ 04/2021 Πξφζθιεζεο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΤΦ 
«Β»   Τπεχζπλε Γήισζε Με πλδξνκήο Λφγσλ Απνθιεηζκνχ απφ πκκεηνρή ζε 

Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
«Γ» Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«Γ»    Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΧΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ: ΓΣΤ, ΓΟΜΔ 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 



                                                                        
                                                                                             ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΑΡΧΝ 
 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
                                                       ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 
    08 Ηνπλ  21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 04  
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ 04/2021 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΖ ΤΦ 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)                                                            

   

ΠΡΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΑΡΩΝ 

Ο-Η Όνομα:  Δπώνσμο:  

Όνομα και 
Δπώνσμο Παηέρα: 

 

Όνομα και 
Δπώνσμο Μηηέρας: 

 

Ημερομηνία 
Γέννηζης: 

 

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Γεληίοσ 
Σασηόηηηας: 

    Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Όδος:  Αριθ.  ΣΚ:  

ΑΡ. ΣΗΛΔΟΜ. 
(FAX): 

 
Γ/ΝΗ ΗΛΔΚ. 
ΣΑΥΤΓΡ. 
(E-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
1) Έρσ ιάβεη γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη άλεπ επηθπιάμεσλ, ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 
04/2021 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ, πνπ αθνξά ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο Φάξνπ ίδεξνπ εηείαο, θαζψο θαη φηη έιαβα γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ 
ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
2) Έρσ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73 θαη δελ ζα 
ρξεζηκνπνηήζσ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο κνπ, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ 
ηξηψλ (3) θιάδσλ ησλ Δ.Γ., γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. Σα 
αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αλαθαινχκελνπο ζηελ ελέξγεηα κνλίκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο. 
 
3) ε πεξίπησζε αλάδεημήο κνπ σο «πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο, 
ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 
ηελ Τπεξεζία Φάξσλ, ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ, θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελσλ, θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/16: 
 
      α.   Απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 



      β.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ απηνχ ή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 
      γ.  Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα πνζά άλσ ησλ 1.500,00€). 
      δ.  Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα πνζά άλσ ησλ 3.000,00€). 
      ε.   Σεθκεξίσζε θαη ζηνηρεία εγγξαθήο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, θαηά ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «ΥΗ» ηνπ Πξνζαξηήκαηνο «Α» ηνπ Ν.4412/16 (ήηνη, εγγξαθή ζην «Βηνηερληθφ 
ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην», πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ηπρφλ 
εμαζθάιηζε εηδηθήο έγθξηζεο / ζρεηηθήο άδεηαο παξνρήο ηεο ππφ αλάζεζε ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ ή εγγξαθή ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα ή ην ΜΔΔΠ, σο πξνο 
ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ή εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ ή ην Μεηξψν Γξαθείσλ Μειεηψλ, 
αλαθνξηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ).  
 
 
             Ζκεξνκελία: ……/………/2021 
 
            Ο Γηλών Οικονομικός Φορέας ή  

Ο Νόμιμος εκπρόζωπος ηοσ οικονομικού θορέα 
                

  (Τπογραθή και ζθραγίδα οικονομικού θορέα) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                 εκαηνθφξνο (Δ) Κ. Γαλάιηαο   
Αθξηβέο Αληίγξαθν                      Υεηξηζηήο Πηζηψζεσο ΤΦ 
 
 
Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
               
                                                                                  
                                                                              ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΑΡΧΝ 
 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
                                                       ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 
    08  Ηνπλ   21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 04  
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΜΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΑΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Δ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)                                                            

 

ΠΡΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΑΡΩΝ 

Ο-Η Όνομα:  Δπώνσμο:  

Όνομα και 
Δπώνσμο Παηέρα: 

 

Όνομα και 
Δπώνσμο Μηηέρας: 

 

Ημερομηνία 
Γέννηζης: 

 

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Γεληίοσ 
Σασηόηηηας: 

    Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Όδος:  Αριθ.  ΣΚ:  

ΑΡ. ΣΗΛΔΟΜ. 
(FAX): 

 
Γ/ΝΗ ΗΛΔΚ. 
ΣΑΥΤΓΡ. 
(E-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
1) Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο κνπ (εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν) ή ζε βάξνο 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ (εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν), ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα / εηαηξεία «………….», γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο  ιφγνπο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη, ήηνη γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ. 
 
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο / εηαηξεία «……………» έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ / ηεο, φζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή/θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 
 
 



 
 
 
3)  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο / εηαηξεία «……………» δελ εκπίπηεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο εθ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, ζη΄, δ΄ θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, φπσο 
ηζρχεη, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
 
             Ζκεξνκελία: ……/………/2021 
 
            Ο Γηλών Οικονομικός Φορέας ή  

Ο Νόμιμος εκπρόζωπος ηοσ οικονομικού θορέα 
           
         (Τπογραθή και ζθραγίδα οικονομικού θορέα) 

 
 
 
 
 
 

εκαηνθφξνο (Δ) Κ. Γαλάιηαο   
Αθξηβέο Αληίγξαθν                       Υεηξηζηήο Πηζηψζεσο ΤΦ 
 
 
Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΑΡΧΝ 
 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
                                                       ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 
      Ηνπλ  21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 04  
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
          Σφπνο, εκεξνκελία………….. 
       Αξηζκφο πξσηνθφιινπ πξνζθνξάο: ……… 
 

ΠΡΟ: ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΑΡΧΝ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ, ΠΟΛΖ, Σ.Κ.:  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL:  

Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ.:  

ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ:  

Α.Γ.Σ. (Νφκηκνπ Δθπξφζσπνπ)  

 
1. Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππ’ αξηζκφλ 04/2021 ηεο 

Τπεξεζίαο Φάξσλ, ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
απνθαηάζηαζεο Φάξνπ ίδεξνπ εηείαο, ζαο πξνζθέξνπκε ηα παξαθάησ: 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 
(€) 

1 

ΣΔΡΔΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 
ΠΤΡΓΟΤ ΦΑΡΟΤ ΗΓΔΡΟΤ ΖΣΔΗΑ ΜΔ 

ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ: 
 

1 

 

 

α) ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ Δ ΟΛΟ 
ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΠΟΣΤΛΧΖ  ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΔΞΧΣΖ. 

 

β) ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΑΠΟΑΘΡΧΜΔΝΟΤ ΚΑΗ 
ΔΝΑΝΘΡΑΚΧΜΔΝΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΞΧΣΖ ΚΑΗ ΣΖ 
ΤΝΔΥΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΧΝ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΞΤΓΗΑΝΖ.  
ΟΜΟΗΧ, ΚΑΗ ΣΟ ΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 
ΚΑΗ ΣΑ ΣΔΓΑΣΡΑ ΣΧΝ ΘΤΡΧΝ, 



ΟΠΟΤ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

 

γ) ΔΜΠΟΣΗΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ, 
ΠΡΟΒΟΛΟΤ, ΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΔΓΑΣΡΧΝ 
ΜΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΑΝΑΣΟΛΔΑ 
ΓΗΑΒΡΧΖ. 

 

δ) ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΦΖ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΟΤ ΓΑΚΣΤΛΗΟΤ ΣΟΤ 
ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ, ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ 
ΠΑΛΑΗΑ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 
ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ, ΥΧΡΗ ΝΑ ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ 
ΒΛΑΒΔ ΣΟΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ 
ΘΔΜΔΛΗΧΖ. 

 

ε) ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 
ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ 
ΦΑΡΟΤ ΝΔΟΤ ΘΔΜΔΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ 
ΠΑΛΑΗΟΤ (ΥΑΛΗΝΟ Ζ ΚΑΗ 
ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 
ΘΔΜΔΛΗΟΤ), ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ C25/30, ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΘΑ ΑΓΚΤΡΧΘΔΗ/ΒΛΖΣΡΧΘΔΗ 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ Ο ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ 
ΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΜΑΝΓΤΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ. 

 

ζη) ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΟΤ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΑ 
ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ, ΝΔΟΤ 
ΜΑΝΓΤΑ (ΦΟΡΔΑ ΜΟΡΦΖ 
ΓΑΚΣΤΛΗΟΤ), ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ 
ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ, ΜΔ ΔΓΥΤΣΟ Ζ 
ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ C25/30, 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΑΥΟΤ 6-10 ΔΚ. 
ΠΔΡΗΠΟΤ. Ο ΝΔΟ ΦΟΡΔΑ ΘΑ 
ΑΓΚΤΡΧΝΔΣΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΑ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΓΚΤΡΗΑ/ΒΛΖΣΡΑ ΣΟΝ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟ ΝΔΟ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟ ΘΔΜΔΛΗΟ. 

 

δ) ΔΠΗΚΔΤΖ Ζ ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΑΗ 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΠΤΡΓΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΔΓΡΑΕΔΣΑΗ 
Ο ΚΛΧΒΟ, ΜΔ ΟΠΛΗΜΔΝΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ  C25/30, ΑΚΤΡΧΜΔΝΟΤ 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΑΓΚΤΡΗΑ/ΒΛΖΣΡΑ ΣΟΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ 
ΦΟΡΔΑ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ/ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ 
ΠΑΚΣΧΖ/ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΝ 
ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΑΓΚΤΡΧΖ ΜΔΧ 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΑΓΚΤΡΗΧΝ/ΒΛΖΣΡΧΝ Ζ 
ΑΛΛΖ ΓΟΚΗΜΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΟΤ 



ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΔΛΘΔΗ ΑΠΟ 
ΣΖΝ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ. 

 

ε) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΧΝΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 
ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗ 
ΑΠΟΚΑΛΤΜΜΔΝΧΝ ΟΠΛΗΜΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, 
ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΑΠΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 
ΑΘΡΑ - ΥΑΛΑΡΑ ΣΜΖΜΑΣΑ. 

 

ζ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΡΖΓΜΑΣΧΔΧΝ ΚΑΗ 
ΑΤΝΔΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ 
ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΟΤ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 
(ΚΛΗΜΑΚΔ, ΠΛΑΚΑ ΟΤΡΑΝΟΤ, 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΟΗΛΟ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑ) 
ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΣΑΘΜΖ ΣΖ ΟΡΟΦΖ 
ΣΟΤ ΗΟΓΔΗΟΤ. 

 

η) ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ 
ΔΠΔΜΒΑΖ ΠΟΤ ΘΑ ΚΡΗΘΔΗ ΑΝΑΓΚΑΗΑ 
ΚΑΗ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΣΗΚΖ 
ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ. 

 

ηα) ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 
ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΑ, ΣΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ, ΣΖ 
ΦΑΘΑ ΣΖ ΚΑΛΑ ΣΟΤ ΓΔΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ, ΑΦΟΤ ΠΡΟΖΓΖΘΔΗ 
Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ. 

                                                                                      
 
2. Γειψλνπκε ηε ξεηή ζπκθσλία καο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή/θαη απαηηήζεηο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ έρνπλ 
ηεζεί ζηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ.  

3. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
αλσηέξσ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 

4. Καηαιεθηηθφο ρξφλνο ηζρχνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο: Έσο …..-…..-21. 
5. Σφπνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ : Φάξνο ίδεξνπ εηείαο. 
6. Υξφλνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ: Δληφο ……. εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 
7. Αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (IBAN) πιεξσκήο: 
 

                                                                      (Τπνγξαθή θαη θξαγίδα Οηθνλνκηθνχ Φνξέα) 
 
 
 
 

           εκαηνθφξνο (Δ) Κ. Γαλάιηαο   
Αθξηβέο Αληίγξαθν                          Υεηξηζηήο Πηζηψζεσο ΤΦ 
 
Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 
 



 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 04/2021 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

ΔΡΓΟ: ΣΔΡΔΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ  

ΦΑΡΟΤ ΙΓΔΡΟ ΗΣΔΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΑΡΧΝ 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
 ΣΜΖΜΑ: V 

ΗΟΤΝΗΟ 2021 
  



1.  θνπφο: 
  Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ είλαη ε 
ζηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πχξγνπ ηνπ Φάξνπ ίδεξνο εηείαο (ΑΔΦ 3330).     
                                                                

2. Πεξηγξαθή θαξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο: 
 α. Ο Φάξνο ίδεξνο ή Αγ. Ηζίδσξνο εηείαο βξίζθεηαη εληφο ηνπ λαπηηθνχ 
νρπξνχ ηνπ Κπξηακαδίνπ ζην βνξεηφηεξν άθξν ηνπ νκψλπκνπ αθξσηεξίνπ. 
Καηαζθεπάζζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1890 απφ ηελ γαιιηθή εηαηξεία ησλ 
νζσκαληθψλ θάξσλ «Administration Generale des Phares de l’ Empire Ottoman» θαη 
εληάρζεθε ζην ειιεληθφ θαξηθφ δίθηπν ην 1915 κεηά ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ν θάξνο ππέζηε βιάβεο απφ ηα 
ζηξαηεχκαηα θαηνρήο θαη θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο ν ιηζφθηηζηνο πχξγνο ηνπ. Σν 1951 
θαηά ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θαξηθνχ δηθηχνπ ν ιηζφθηηζηνο πχξγνο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ πχξγν θαηαζθεπαζκέλν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  

β. Σν θηήξην ηνπ θάξνπ απνηειείηαη απφ ρσι, δηάδξνκν ν νπνίνο απνιήγεη ζηνλ 
πχξγν, 3 ππλνδσκάηηα, θαζηζηηθφ, θνπδίλα, ηνπαιέηα θαη απνζήθε. ε λεψηεξεο 
νηθνδνκηθέο θάζεηο ε πεξηκεηξηθή ιηζφθηηζηε εκθαλήο ηνηρνπνηία ηνπ θηεξίνπ 
επηθαιχθζεθε εμσηεξηθά απφ ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 5-6 εθ. πεξίπνπ θαη 
θαηαζθεπάζζεθε εζσηεξηθά WC.  

γ. Ζ πξφζβαζε ζηνλ θάξν γίλεηαη κε αζθαιηνζηξσκέλε νδφ κέζσ ηνπ βαζηθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ λ. εηείαο, ε απφιεμε ηεο νπνίαο θαηά ηα ηειεπηαία 1500 κ. εληφο ηνπ 
λαπηηθνχ νρπξνχ πξνο ηνλ θάξν, είλαη ρσκάηηλε.  

 
3. Καηάζηαζε θηεξίνπ. 

α. Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ θαξφζπηηνπ είλαη κέηξηα, ρσξίο εκθαλή ζεκεία 
αζηνρίαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, δειαδή ρσξίο θαζηδήζεηο, κεηαθηλήζεηο ή άιιεο 
παξακνξθψζεηο πνπ λα ππνδειψλνπλ ππέξβαζε ηεο αληνρήο ηνπ θηεξίνπ. Γίθηπν 
ξεγκαηψζεσλ παξαηεξήζεθε ζηελ ηνηρνπνηία εζσηεξηθά ζρεδφλ ζε φια ηα δσκάηηα θαη 
εμσηεξηθά ζην ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα επηθάιπςεο. Οη ξεγκαηψζεηο απηέο θξίλεηαη φηη δελ 
βιάπηνπλ ηελ αληνρή ηνπ θηεξίνπ. 

β. Ζ νξνθή ηνπ θηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιάθα νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο πάρνπο πεξίπνπ 15-18 εθ. κε επηθάιπςε ηζηκεληνθνλίαο, ε νπνία εδξάδεηαη 
ζηνπο παξάπιεπξνπο θέξνληεο ηνίρνπο. Ζ πιάθα απηή απνηειεί ην δάπεδν ηνπ δψκαηνο 
ην νπνίν δηαζηξψλεηαη κε καιηεδφπιαθεο. Ζ πιάθα ηνπ δψκαηνο εμέρεη ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ 
θηεξίνπ δηακνξθψλνληαο εμσηεξηθά γείζν πεξίπνπ 18-20 εθ. Σν γείζν παξνπζηάδεη ζε 
δηάζπαξηεο ζέζεηο πξνβιήκαηα δηαβξσκέλεο δνκήο ηεο κάδαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηα 
νπνία έρνπλ πξνέιζεη απφ ελαλζξάθσζε θαη επίδξαζε ρισξηφλησλ. Σν ίδην πξφβιεκα 
παξαηεξείηαη ζηα δχν (2) ζθπξνδεηεκέλα ζηέγαζηξα ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ. 

γ. Ο ζηξφγγπινο πχξγνο ηνπ Φάξνπ χςνπο 15,15 κ. θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 
2,6 κ. πεξίπνπ, είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κέζνπ πάρνπο 30 εθ. Ο 
Πχξγνο έρεη απνιέζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπ θαζψο εληνπίδνληαη 
ζρεδφλ ζε φιε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ, εθηεηακέλεο θαη κε αλαζηξέςηκεο 
δηαβξσκέλεο δνκέο ηεο κάδαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο νη νπνίεο έρνπλ πξνέιζεη απφ 
ελαλζξάθσζε θαη επίδξαζε ρισξηφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε δηάβξσζε, 
νμείδσζε, απνκείσζε θαη απνθφιιεζε ηνπ νπιηζκνχ. Δπίζεο παξνπζηάδεη εμσηεξηθά 
έληνλν δίθηπν ξεγκαηψζεσλ νη νπνίεο νθείινληαη ζε ζπλδπαζκφ θαηλνκέλσλ, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηεο 
θαθήο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ηεο ζθπξνδέηεζεο (ζαιάζζηα αδξαλή πιηθά) θαη ηεο έληνλεο 
ζεηζκηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Σν ίδην έληνλν θαηλφκελν ζε ζπλδπαζκφ κε απνθφιιεζε 
ηκεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θπθιηθφ πξφβνιν πνπ δηακνξθψλεηαη ζην επίπεδν ηεο 
ζηέςεο ηνπ πχξγνπ, επί ηνπ νπνίνπ εδξάδεηαη ν κεηαιιηθφο θισβφο.  
  δ. Ζ ζθάια αλφδνπ ζηνλ πχξγν, θαηαζθεπαζκέλε θαη απηή απφ νπιηζκέλν 



ζθπξφδεκα, παθηψλεηαη επί ηεο πιεπξάο ηνπ πχξγνπ θαη επί ηεο θεληξηθήο ζηξφγγπιεο 
θνίιεο ζηήιεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηακέηξνπ 60 εθ.  
 

4. Απαηηνχκελεο επεκβάζεηο  
α. Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζηηο επηζθεπέο ησλ θάξσλ είλαη δηπιφ. Να 

δηαηεξεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην ραξαθηήξα ηνπ θάξνπ θαη 
λα πινπνηεζνχλ επηζθεπαζηηθέο επεκβάζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ δνκηθή ηνπ 
επάξθεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζην ρξφλν, δεδνκέλσλ ηεο επίδξαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 
Οπνηεζδήπνηε επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ ζηελ ηππνινγία ηεο 
αξρηθήο θάηνςεο, ζηελ δηαηήξεζε ησλ κνξθνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 
θηηξίνπ θαη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάξνπ. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 
δνκήκαηνο ηνπ Φάξνπ, απαηηείηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ θνξέα ηνπ 
θπιηλδξηθνχ πχξγνπ ηνπ Φάξνπ, πξνθεηκέλνπ  λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα. 

β. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ηνπ πχξγνπ ηνπ Φάξνπ απαηηείηαη ε 
ζχληαμε ζηαηηθήο κειέηεο εθπνλεκέλεο απφ Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ε νπνία 
ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνλ κεηνδφηε (ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο) πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ (αλειαζηηθφο φξνο) θαη απφ ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη 
ε ζηαηηθή νξζφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ ζηνλ θνξέα ηνπ 
πχξγνπ. 

γ. Δηδηθφηεξα, νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο επεκβάζεηο θαη εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 
Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Διιεληθνχ Καλνληζκνχ Οπιηζκέλνπ 
θπξνδέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ δνκήκαηνο ψζηε 
λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε επάξθεηα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ κεραληθέο, δπλακηθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο θαηαπνλήζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο 
παξαζαιάζζηαο ζέζεο ηνπ Φάξνπ. Οη επεκβάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο:  

(1) Σνπνζέηεζε ηθξησκάησλ ζε φιν ηνλ πχξγν εμσηεξηθά θαη 
ππνζηχισζε  ηνπ πξνβφινπ ηνπ εμψζηε. 

(2) Καζαίξεζε φινπ ηνπ απνζαζξσκέλνπ θαη ελαλζξαθσκέλνπ 
εμσηεξηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηνπ πχξγνπ θαη ηνπ πξνβφινπ ηνπ εμψζηε θαη ζηε ζπλέρεηα 
θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη εμπγίαλζε.  Οκνίσο, θαη ζην γείζν εμσηεξηθά θαη ζηα 
ζηέγαζηξα ησλ ζπξψλ, φπνπ απαηηείηαη. 

(3) Δκπνηηζκφο παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο πχξγνπ εμσηεξηθά, πξνβφινπ, 
γείζνπ θαη ζηεγάζηξσλ κε θαηάιιειν αλαζηνιέα δηάβξσζεο. 

(4) Καζαίξεζε θαη εθζθαθή εμσηεξηθά ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ πχξγνπ ηνπ 
Φάξνπ, γηα ηελ απνθάιπςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο παιαηάο ζεκειίσζεο ηνπ πχξγνπ ηνπ 
Φάξνπ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ βιάβεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα ζεκειίσζεο. 

(5) Καηαζθεπή εμσηεξηθά πεξηκεηξηθά ηνπ πχξγνπ ηνπ Φάξνπ λένπ 
ζεκειίνπ επί ηνπ παιαηνχ (ραιηλφο ή θαη δηαπιάηπλζε πθηζηάκελνπ ζεκειίνπ), απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  C25/30, επί ηνπ νπνίνπ ζα αγθπξσζεί/βιεηξσζεί θαηάιιεια ν 
πθηζηάκελνο νπιηζκφο ηνπ λένπ εμσηεξηθνχ καλδχα ηνπ πχξγνπ. 

(6) Καηαζθεπή εμσηεξηθά ηνπ πθηζηάκελνπ θνξέα πεξηκεηξηθά ηνπ πχξγνπ 
ηνπ Φάξνπ, λένπ καλδχα (θνξέα κνξθήο δαθηπιίνπ), θαηάιιεια νπιηζκέλνπ, κε έγρπην ή 
εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα C25/30, ελδεηθηηθνχ πάρνπο 6-10 εθ. πεξίπνπ. Ο λένο θνξέαο ζα 
αγθπξψλεηαη θαηάιιεια κε ηα αλάινγα αγθχξηα/βιήηξα ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα ηνπ 
πχξγνπ θαη ζην λέν εληζρπκέλν ζεκέιην.  

(7) Δπηζθεπή ή θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνβφινπ ηνπ πχξγνπ 
επί ηνπ νπνίνπ εδξάδεηαη ν θισβφο, κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  C25/30, αθπξσκέλνπ 
θαηάιιεια κε ηα αλάινγα αγθχξηα/βιήηξα ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα κε ηαπηφρξνλε 
απνθαηάζηαζε/ελίζρπζε ηεο πάθησζεο/ζηήξημήο ηνπ ζηνλ πχξγν κε αγθχξσζε κέζσ 
θαηάιιεισλ αγθπξίσλ/βιήηξσλ ή άιιεο δφθηκεο θαη αζθαινχο κεζφδνπ πνπ ζα πξνέιζεη 



απφ ηελ ζηαηηθή κειέηε. 
  (8) Απνθαηάζηαζε δψλεο επηθάιπςεο νπιηζκνχ γείζνπ θαη ζηεγάζηξσλ 
κε εηδηθφ ζχζηεκα επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ, εθαξκνζκέλσλ επί απνθαιπκκέλσλ 
νπιηζκψλ θαη επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο, ειεπζέξσλ απφ νπνηαδήπνηε ζαζξά - ραιαξά 
ηκήκαηα. 

 (9) Απνθαηάζηαζε ξεγκαηψζεσλ θαη αζπλερεηψλ ησλ κειψλ ηνπ 
θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ πχξγνπ (θιίκαθεο, πιάθα νπξαλνχ, θεληξηθφ θνίιν ππνζηχισκα) κέρξη 
ηελ ζηάζκε ηεο νξνθήο ηνπ ηζνγείνπ. 

(10) Κάζε άιιε δνκνζηαηηθή επέκβαζε πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία απφ ηελ 
ζηαηηθή κειέηε. 

(11) Υξσκαηηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ηνπ πχξγνπ εμσηεξηθά θαη 
εζσηεξηθά, ηνπ πξνβφινπ, ηεο ςάζαο ηεο ζθάιαο ηνπ γείζνπ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ, αθνχ 
πξνεγεζεί ε θαηάιιειε πξνεξγαζία. 
 

5. Δγγχεζε – πληήξεζε Έξγνπ: 
Ο Αλάδνρνο εξγνιάβνο ζα εγγπεζεί ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ 

γηα δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην 
έξγν επξίζθεηαη ζε εγγχεζε θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην ζπληεξεί ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν. 4412/16 (Α’ 147) θαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε ειάηησκα ή θαθνηερλία πνπ ζα 
παξνπζηαζζεί ζηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο ζην δηάζηεκα απηφ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 
ζενκελίαο, θαηαζηξνθψλ θαη αλσηέξαο βίαο.    
 

6. Υξφλνο Δθηέιεζεο:  
Γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
 
 

7. Παξαθνινχζεζε – Δπίβιεςε: 
Οη παξερφκελεο εξγαζίεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεινχλ ππφ ην γεληθφηεξν έιεγρν 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Δπίβιεςεο, ε νπνία ζα νξηζζεί απφ ηελ Τ. Φάξσλ θαη ζα 
θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ επηηξνπή απηή ζα επηζεκαίλεη γεληθέο θαη εηδηθέο 
παξακέηξνπο γηα ηελ πνηνηηθή  εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ.  
 

8. Λνηπέο απαηηήζεηο – Όξνη:  
     α. Ζ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε 

παξαγξ. 4.β ηνπ παξφληνο πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηνλ κεηνδφηε θαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα πνιενδνκηθή θαη εξγαηηθή λνκνζεζία κεξηκλψληαο γηα ηελ επίβιεςε ηνπο απφ 
ηνπο έρνληεο απφ ηνλ λφκν ην δηθαίσκα κεραληθνχο επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

β. Όιεο νη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπ πχξγνπ ηνπ Φάξνπ 
ίδεξν εηείαο ζα εθηειεζζνχλ κε απνθιεηζηηθή κέξηκλα δηάζεζεο θαη εθκίζζσζεο/ 
παξνρήο ησλ πάζεο θχζεσο κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Αλάδνρν. Σν ΠΝ νπδεκία 
ππνρξέσζε ή επζχλε αζηηθή ή πνηληθή ή άιιε θέξεη έλαληη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, 
ελψ ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπκθσλεκέλε παξνρή. 

γ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ δελ ζα παξελνριεζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Φάξνπ. 

δ. Γελ ζα κεηαβιεζεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ θαξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη 
δελ ζα ζεκειησζεί θαλέλα εκπξάγκαην ή ελνρηθφ δηθαίσκα ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε. Θα ιεθζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν φια ηα απαηηνχκελα θαη πξνβιεπφκελα κέηξα 
αζθαιείαο ηνπ εξγαδφκελνπ ή εκπιεθφκελνπ ζηηο εξγαζίεο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ Φαξηθψλ θηηζκάησλ. Σν ΠΝ δελ ζα θέξεη νπδεκία πνηληθή ή αζηηθή επζχλε 
έλαληη ηπρφλ εξγαηνηερληθνχ ή άιινπ αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 



ζη. Όιεο νη ζπλαθείο εξγαηνηερληθέο θαη ππαιιειηθέο εηζθνξέο ζα βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα θαηέρεη 
θαη λα ηεξεί ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηεο, 
πηζηνπνηεηηθά, δηαηάμεηο αζθαιείαο θιπ, γηα ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ θαη ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ. 

δ. Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εξγαζηψλ παξέρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 
ε δπλαηφηεηα ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειεί απηέο νιηθά ή κεξηθά ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Φαξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε ίδεξν εηείαο, ππνρξενχκελνο λα 
ρξεζηκνπνηεί επηκειψο ηα εκπηζηεπζέληα ζε απηφλ πξάγκαηα ηεο Τ. Φάξσλ, επζπλφκελνο 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε γηα ηηο επηδήκηεο ζπλέπεηεο. 

ε. Ζ θπξηφηεηα θαη φια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, 
θαζψο θαη φια ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ππφςε 
εξγαζηψλ αλήθνπλ ζηελ Τ. Φάξσλ ε νπνία κπνξεί λα πξνβαίλεη ειεχζεξα ζηε δηάζεζή 
ηνπο. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα παξαρσξήζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, φπσο επίζεο απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα δηαζέηεη ή λα 
ρξεζηκνπνηεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

ζ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τ. Φάξσλ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 
άδεηαο ζχκθσλα κε ην Πνιενδνκηθφ Γηάηαγκα Αξηζ. 26229/1123 «Όξνη θαη δηαδηθαζία 
έθδνζεο αδεηψλ νηθνδνκήο γηα εθηέιεζε ζηξαηησηηθψλ έξγσλ» (ΦΔΚ 749Γ/10-8-87). 

η. πλεκκέλα ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή πξνζαξηάηαη ζρέδην 
θάηνςεο ηνπ θαξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ίδεξν εηείαο. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα 
επηζθεθζνχλ ηνλ Φάξν εξρφκελνη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τ. Φάξσλ. 

  
9. Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο:  

Γηα ηα ππφινηπα ηζρχνπλ θαη ζα έρνπλ δεζκεπηηθή εθαξκνγή νη Γηαηάμεηο ησλ: 
α. Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
β. Ν.4278/14 «Φάξνη, ηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 157Α/4-8-14). 
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