
 

 1 

   
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ              
ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ    

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 13/01-05-2020    
 
 
 
 

  

ΔΡΓΟ: ‘’ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΑΝΓΡΟΣΟΙΥΟΤ 
(ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ) ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΛΙΒΑΝΑΣΑ’’              

 
 
 
 
 
 

 

ΓΔΝΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   
    
 
 

 
Άξζξν   1

ν
)   Αληηθείκελν  ηεο  ζπγγξαθήο 

Ζ  ζπγγξαθή  απηή  αθνξά ,  γεληθά , ηελ  εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ : ‘’ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΜΑΝΓΡΟΣΟΙΥΟΤ (ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ) ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΛΙΒΑΝΑΣΑ’’ 
              
Άξζξν   2

ν
)   Ιζρύνπζεο  δηαηάμεηο 

Σν  έξγν  εθηειείηαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο: 
α)Σνπ  Ν.  . 4412/2016 «Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή 
ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α‟ 147), 
1418/84  <  Γηα  ηα  Γεκφζηα  έξγα > ,  φπσο   ζπκπιεξψζεθε  κε  ηνλ  Ν.  2229/94. 
β) ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 
άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ 
δημοζίυν έπγυν» (ΚΓΔ),  
γ ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ 
επγοληπηικών επισειπήζευν ζε δημόζια. 
δ)  ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ 
Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη  
ε) ηνπ λ. 4250/2014 «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών 
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ 
ζη) ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», (εθφζνλ 

απαηηείηαη) 
ε) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και 
οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη»,

i
 

ζ)  ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν ςμβάζευν και 
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν…» , 
η) ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 
ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ 
θ) ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ” 
φπσο ηζρχεη ,ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο”,ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε 
δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”, λ)ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 
3400) «Ρύθμιζη ηυν ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού 
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Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, 
Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύυν », 
ηος π.δ 80/2016 “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ” ( Α΄ 145 

Ο λ. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή     
καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε 
ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη υν μεηοσών Ελληνικών 
Ανυνύμυν Εηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος 
Δημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα  
„’Δικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος Ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο 
Ν.3414/2005‟‟

, ii
 θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν 
εξυσώπιερ εηαιπίερ”.

 
 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο

iii
, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ 
φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη 
θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά 
λνκνζεζία 
 
Άξζξν   3

ν
)    Δγθύθιηεο  πξνδηαγξαθέο  

Καηά  ηελ  εθηέιεζε   ηνπ  έξγνπ ,   αθνινπζνχληαη   νη  νδεγίεο   ησλ  ζρεηηθψλ  εγθπθιίσλ  ηνπ  
Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ ,  θαζψο  θαη  ηνπ  Τπνπξγείνπ ΤΠΟΜΔΓΗ  θαη  εθαξκφδνληαη  νη  
αληίζηνηρεο   γηα  ην  είδνο  ηνπ  εθηεινχκελνπ  έξγνπ  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο    ηνπ  Τπ.   
Δζσηεξηθψλ  θαη  ηνπ  ΤΠΟΜΔΓΗ,  νη  αλαθεξφκελεο  ζηελ   Δηδηθή  πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ  ή  
ην  Σηκνιφγην. 
 
Άξζξν  4

ν
)   πκβαηηθά  ζηνηρεία 

πκβαηηθά   ζηνηρεία  ηνπ  έξγνπ ,  θαηά  ζεηξά  ηζρχνο  είλαη  απηά ,  φπσο  νξίδνληαη  ζηε  
δηαθήξπμε   ηεο   Γεκνπξαζίαο  
 
Άξζξν   5

ν
)    Δγγύεζε - πξνζεζκία  απνπεξαηώζεσο 

Απηέο   νξίδνληαη  ζηελ   Δηδηθή  πγγξαθή   Τπνρξεψζεσλ   ή   Γηαθήξπμε. 
 
Άξζξν   6

ν
)    Πξόνδνο εξγαζηώλ -  θπξώζεηο  ζε  πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο -  

εκεξνιόγην  δηαθήξπμε 
α)  Γηα  ηελ  πξφνδν   ησλ   εξγαζηψλ ,  ηζρχεη  ην  άξζξν  147  ηνπ  Ν. 4412/16 
β)  ε  πεξίπησζε , πνπ  ν  αλάδνρνο  δελ  πξνβεί   κέζα  ζηελ  πξνζεζκία ,  πνπ  νξίδεη  ε  
Δηδηθή  πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ , ζηελ  πεξαίσζε   ησλ  εξγαζηψλ  πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηε 
κειέηε,  κπνξεί  λα   θεξπρζεί  έθπησηνο ,  ζχκθσλα  κε   ηελ  δηαδηθαζία  ηνπ   άξζξνπ  47  ηνπ  
Π.Γ..  609/1985 φπσο αλαζεσξήζεθε κε ηνλ Ν.4412/2016.. 
γ)   Ο  αλάδνρνο   είλαη  ππνρξεσκέλνο   λα   ηεξεί   ιεπηνκεξέο  εκεξνιφγην  έξγνπ ,  ζχκθσλα   
κε  ην  άξζξν  146   ηνπ   Ν 4412/2016. 
  
Άξζξν    7

ν
)    Πεξηερόκελν  ησλ  ηηκώλ  ηνπ  ηηκνινγίνπ 

Οη  ηηκέο   ηνπ   ηηκνινγίνπ  αλαθέξνληαη   ζε   κνλάδεο   πιήξσο   πεξαησκέλσλ   εξγαζηψλ ,  θαη  
ν  αλάδνρνο  δελ   δηθαηνχηαη   θακία   άιιε   πιεξσκή  ή   απνδεκίσζε   γηα   ηελ   πιήξε    θαη   
έληερλε  εθηέιεζε   θάζε   κηαο   απφ   απηέο ,  ζχκθσλα  θαη   κε   ηνπο   γεληθνχο   φξνπο   ηνπ  
ηηκνινγίνπ   ηεο   παξνχζαο   κειέηεο . 
Κακία   αμίσζε   ή  δηακθηζβήηεζε   είλαη   δπλαηφλ  λα   ζεκειησζεί   εθ   ησλ   πζηέξσλ,  νχηε   
γηα   ηηο   πνζφηεηεο   θαη   γηα   ηηο   απνζηάζεηο   κεηαθνξάο    ησλ   πιηθψλ   θάζε  εξγαζίαο ,  
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νχηε   γηα  ηηο  απαηηήζεηο   ησλ   εξγαηνηερληηψλ ,   νχηε   γηα  ηηο   ηηκέο   εκεξνκηζζίσλ  θαη   
πιηθψλ ,  κεηά   ηελ   ζπκκεηνρή   ηνπ   αλαδφρνπ  ζηνλ   δηαγσληζκφ. 
 
Άξζξν   8

ν
)   Πνηόηεηα θαη αλαινγία πιηθώλ – έιεγρνο  απηώλ – εμνπιηζκόο – αηπρήκαηα  

θαη  δεκηέο – θόξνη – θξαηήζεηο 
χκθσλα   κε   ηα   αλαθεξφκελα   ζηα  άξζξα 157, 158, 159  ηνπ  Ν.4412/2016. 
 
Άξζξν   9

ν
)   Μειέηε  ζπλζεθώλ  έξγνπ 

Ζ   έλλνηα   ηεο   πξνζθνξάο   ηνπ  αλαδφρνπ   είλαη   θαη   ε  βεβαίσζε ,  φηη  απηφο   έιαβε   
ππφςε  ηηο  γεληθέο  θαη  ηνπηθέο  ζπλζήθεο   ηνπ  έξγνπ,   δειαδή   ηε  ζέζε    ηνπ  έξγνπ   θαη   
ησλ   κεξψλ  απηνχ,  ηηο  απαηηνχκελεο   κε   θάζε   κέζν   κεηαθνξέο ,  ηε   δηάζεζε,  δηαρείξηζε  
θαη   ελαπνζήθεπζε  ησλ  πιηθψλ,  ηελ  θαηάζηαζε   ησλ  νδψλ,  ηελ   θαηαζθεπήο   νδψλ  
πξνζπειάζεσο ,  ηελ   επρέξεηα   εμεχξεζεο   εξγαηηθψλ  ρεηξψλ,   χδαηνο ,  ειεθηξηθνχ   
ξεχκαηνο ,  ηηο   θαηξηθέο   ζπλζήθεο ,  ηελ   δίαηηα   ησλ   ξεπκάησλ   θαη   νπνηεζδήπνηε   άιιεο   
ηνπηθέο ,   εηδηθέο  θαη  γεληθέο   ζπλζήθεο ,  ηα   δεηήκαηα   πνπ   κπνξεί   λα   πξνθχςνπλ   θαηά   
νπνηνλδήπνηε   ηξφπν   θαη   κπνξνχλ   λα   επεξεάζνπλ    ην   θφζηνο   ησλ  έξγσλ  θαη  φηη  ηα  
έξγα   ζα   εθηειεζζνχλ   ζχκθσλα   κε   ηελ   ζχκβαζε ,  πξνο   ηελ   νπνία   ζα   εθηειεζζνχλ   
ζχκθσλα   κε  ηε   ζχκβαζε ,   πξνο   ηελ   νπνία   θάζε   πεξίπησζε   ππνρξενχηαη   λα   
ζπκκνξθσζεί   ν  αλάδνρνο .    
 
Άξζξν  10

ν
)  Φύιαμε έξγσλ ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ  θαη  κέζσλ – πξνζηαζία  

βιάζηεζεο 
α)   Ο  αλάδνρνο   νθείιεη   λα  ιάβεη  ηα  ελδεηθλπφκελα   κέηξα ,  γηα   ηελ   θχιαμε   θαη   
πξνζηαζία   ησλ  θάζε  θχζεσο  θνηλσθειψλ  έξγσλ,  πνπ  βξίζθνληαη  θνληά   ζηα  εθηεινχκελα  
έξγα ,  γηα  ηελ  πξφιεςε  δεκηψλ  ζ‟  απηφ  δηαθνπή  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηνπο.  Δηδηθφηεξα  ζα  
κεξηκλά  γηα  ηελ  έθδνζε  ζρεηηθήο  άδεηαο ,  πξν  ηεο  εθηειέζεσο  εξγαζηψλ  ζηηο  αληίζηνηρεο  
ζέζεηο . Εεκηέο   πνπ  πξνθιήζεθαλ  απφ  ακέιεηα  ηνπ αλαδφρνπ,  επαλνξζψλεηαη  ακέζσο  απ‟  
απηφλ ,  δηαθνξεηηθά  ε  επαλφξζσζε  γίλεηαη   απφ  ηνλ  εξγνδφηε ,  ζε  βάξνο  θαη  γηα  
ινγαξηαζκφ  ηνπ  αλαδφρνπ. 
β)   Ο   αλάδνρνο   πξνθπιάζζεη  θαη  πξνζηαηεχεη  ηελ  βιάζηεζε  θαη  ηηο  θαιιηεξγεκέλεο   
εθηάζεηο  ηεο  πεξηνρήο  πνπ  εθηειείηαη  ην  έξγν  θαη  έρεη  επζχλε   γηα  θάζε  θφςηκν  δέληξνπ,  
ζάκλνπ  θαη  θαηαζηξνθή  θπηείαο  πνπ  δελ  είλαη  απαξαίηεηε   γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ,  
πνπ  έρεη  αλαιάβεη .  
 
Άξζξν   11

ν
)   Πξόιεςε αηπρεκάησλ – κέηξα  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  ηεο  θπθινθνξίαο 

Ο   αλάδνρνο   έρεη  ηελ  ππνρξέσζε  γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  δηαηάμεσλ  ηεο  εξγαηηθήο  
λνκνζεζίαο  θαη  γεληθφηεξα ,  λα  ζπκκνξθψλεηαη  κε  ην άξζξν 138 ηνπ Ν4412/2016. 
 
Άξζξν  12

ν
)   Υξήζε  έξγνπ  πξν  ηεο  απνπεξαηώζεσο 

Απηή  γίλεηαη  κε  απφθαζε  ηνπ  πξντζηάκελνπ ηεο  Σερληθήο  Τπεξεζίαο  εθφζνλ  θξίλεηαη  
δπλαηή  ε  ρξήζε  εθαξκνδνκέλσλ  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  άξζξνπ 169  ηνπ   Ν4412/2016. 
 
Άξζξν  13

ν
)   Σνπνγξαθηθέο  εξγαζίεο – εθαξκνγέο  επί  ηνπ εδάθνπο - ρέδηα 

Κάζε  εξγαζία  πνπ  θξίλεηαη  απφ  ηελ  Τπεξεζία  αλαγθαία   γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  
εγθεθξηκέλσλ   ραξάμεσλ  επί   εδάθνπο, φπσο θαη θάζε εθπφλεζε ζρεδίσλ ή ζθαξηθεκάησλ πνπ 
πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο, εθηειείηαη  κε  θξνληίδα  θαη  δαπάλεο  ηνπ  
αλαδφρνπ θαη απνηειεί ππνρξέσζή ηνπ,  ζχκθσλα  κε  ηηο  νδεγίεο  ηεο   Τπεξεζίαο ,  πνπ  
ειέγρεη  θαη   ηελ  αθξίβεηα  ζχκθσλα  κε   ηνπο  θαλνληζκνχο  πνπ  ηζρχνπλ.  Οη  δαπάλεο  ησλ  
πην  πάλσ  εξγαζηψλ  ζε  πιηθά ,  ηερληθά  κέζα  θαη  πξνζσπηθφ,  βαξχλνπλ  ηνλ  αλάδνρν. 
 
Άξζξν   14

ν
)   Απαιινηξηώζεηο 

Οη  απαηηνχκελεο  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  έξγσλ  απαιινηξηψζεηο ,  γίλνληαη  κε  ηελ  θξνληίδα  
ηνπ  εξγνδφηε,  ζχκθσλα  κε  ηηο   δηαηάμεηο  πνπ  ηζρχνπλ. 
Σνλ  εξγνδφηε  βαξχλνπλ  θαη  νη  επηδηθαδφκελεο  απνδεκηψζεηο . 
Κακία   επζχλε  ή   ππνρξέσζε  απνδεκηψζεσο  δελ  αλαιακβάλεη  ν  εξγνδφηεο  έλαληη  ηνπ  
αλαδφρνπ,  εθηφο   ηελ  ρνξήγεζε  παξαηάζεσο  ηεο  πξνζεζκίαο  πεξαηψζεσο ,  ζηελ  
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πεξίπησζε  θαζπζηεξήζεσο  ηνπ  έξγνπ,  εμ‟  αηηίαο  αλαγθαζηηθήο  απαιινηξηψζεσο ,  πνπ  δελ  
νθείιεηαη  ζε  ππαηηηφηεηα  ηνπ  αλαδφρνπ 
 
Άξζξν   15

ν
)   Κξαηήζεηο  ζε  βάξνο  ηνπ  αλαδόρνπ 

ρεηηθή  εγθχθιηνο   ε   29417/85/1987 . 
Α.   Έξγα   πνπ  εθηεινχληαη  ζε  βάξνο  ηνπ  ηαθηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ  ησλ  Ο.Σ.Α. 
α)   2%   Σ.Α.Γ.Κ.Τ. , β)  1%   Σ.Τ.Γ.Κ.  , γ)   1,2%  Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. , δ)  0,2%  Σ.Δ.Δ. ,  ε)  1%  
Σ.Π.Δ.  (  αλ  ν   αλάδνρνο   είλαη   εξγνιάβνο  Γ.Δ. ) ,  ζη)  Φφξνο  εηζνδήκαηνο  ,  δ)  
Αζθαιηζηηθέο   εηζθνξέο . Ο  θφξνο  πξνζηηζέκελεο   αμίαο   (  Φ.Π.Α.) ,  βαξχλεη  ηνλ  θχξην  ηνπ  
έξγνπ. 
Β.  Έξγα  πνπ  εθηεινχληαη  ζε  βάξνο  ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  Γεκνζίσλ  Δπελδχζεσλ. 
Ο  αλάδνρνο  ππφθεηηαη  κφλν  ζηελ  πην  πάλσ  κε  ζηνηρεία  ζη , δ  επηβάξπλζε ,  ηηο  
αζθαιηζηηθέο   εηζθνξέο  θαη  0,2%  Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 
Γ.  Πνζνζηφ  0,6%  ππέξ  ηξίησλ ,  κέζν  Σ..Μ.Δ.Γ..Δ  (απφθαζε  Γ17α/07/27/Φ.2.3/15-9-93  
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ) 
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο

iv
 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011.   
 
Άξζξν   16

ν
)   Υξόλνο  εγγύεζεο 

Οξίδεηαη  ζηελ  Δηδηθή  πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ. 
 
Άξζξν 17

ν
)  Πξνηειηθόο  ινγαξηαζκόο – ηειηθόο  ινγαξηαζκόο 

Μεηά  ηε  δηελέξγεηα  ηεο  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  θαη  ηε  ζρεηηθή  εγθξηηηθή  απφθαζε  ηεο  
Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο  ,  ν  αλάδνρνο  ζπληάζζεη  θαη  ππνβάιιεη  <  Πξνηειηθφ  Λνγαξηαζκφ > ,  
κε  βάζε  ηηο  πνζφηεηεο  πνπ πεξηιακβάλνληαη  ζην  ζρεηηθφ  πξσηφθνιιν.  Μεηά  ηε  δηελέξγεηα  
ηεο  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  θαη  ηελ   έγθξηζε  ηνπ  πξσηνθφιινπ,  ν  αλάδνρνο  ζπληάζζεη  θαη  
ππνβάιιεη  Σειηθφ  Λνγαξηαζκφ . Γηα  ηνλ  πξνηειηθφ θαη   Σειηθφ  Λνγαξηαζκφ, εθαξκφδνληαη  
αλάινγα  νη  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016. 
  Πξίλ  απφ  ηελ  απνζηνιή  ηνπ  Σειηθνχ  Λνγαξηαζκνχ  ζην  Γήκν  , δεηείηαη  απφ ηνλ  αλάδνρν  
ε  πξνζαγσγή  ησλ  δηπινηχπσλ  θξαηήζεσλ  θαη   βεβαηψζεσο  ηνπ  αξκνδίνπ  
ππνθαηαζηήκαηνο  Η.Κ.Α.  πεξί  μνθιήζεσο  θάζε  ζρεηηθήο  αζθαιηζηηθήο  εηζθνξάο ,  γηα  ηελ  
εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ. 
 

Αηαιάληε         01-05-2020 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ – ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
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