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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια & εγκατάσταση  λυόμενων 

       ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                     κερκίδων θεάτρου στο κάστρο της πόλης 

       ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                των Τρικάλων » 

      Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

      Πληροφορίες : Μ.Αρτοπουλου                                                                     

                    Ταχ. Δ/νση :  Ιακωβάκη 5                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 310.000,00   €             

                    Τηλ. : 2431063232                                                          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

     Fax:   2431063238                                                    Αριθ. Μελέτης: 02/2023                

  

   

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ  
                    ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ:                                                      250.000,00 € 

ΦΠΑ 24%: 60.000,00 € 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                 310.000,00 € 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 800 θέσεων στο 

υπαίθριο  θέατρο του Βυζαντινού κάστρου της πόλης των Τρικάλων –με σκοπό την αντικατάσταση της 

λυόμενης μεταλλικής κερκίδας με υλικά ικριωμάτων που έχει έντονα στοιχεία διάβρωσης και είναι 

πλέον ακατάλληλη. Ο Δήμος μετά από μελέτη αποφάσισε την αντικατάσταση της με μεταλλική 

κερκίδα σύμφωνα και με την έγκριση του ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο). Λόγω της 

επικινδυνότητας της υφιστάμενης κατασκευής ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο σχέδιο 

αποσυναρμολόγησης και θα έχει συνεργείο έμπειρο σε κατασκευές κερκίδων από υλικά ικριωμάτων 

για την υλοποίηση της αποσυναρμολόγησης της. 

 

Η μεταλλική κερκίδα θα εδράζετε σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη από το ΚΑΣ, τις οποίες  θα κατασκευάσει ο Δήμος Τρικκαίων. Θα κατασκευαστεί και θα 

συγκολληθεί με ηλεκτροσυγκόλληση σε ειδικά τεμάχια και θα βαφεί στη μονάδα παραγωγής  ενώ θα 

συναρμολογηθεί επί τόπου. Περιμετρικά της  θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα από 

οριζόντιες σιδηροσωλήνες διατομής Φ42,4 σχήματος Π , ύψους 1,00m -1,20m 

 Η κερκίδα θα επενδυθεί με λαμαρίνα κριθαράκι πάχους τουλάχιστον 2,5mm ενδεικνυόμενη για 

βαρέα φορτία ενώ τέλος θα τοποθετηθούν βιδωτά τα  πλαστικά καθίσματα των θεατών, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της μελέτης.   

 

Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2023 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 64-7135.0007 συνολικού ύψους  310.000,00 €. 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας 

άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η δαπάνη για προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 250.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

60.000,00€,   συνολικά 310.000,00 € και προέρχεται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.  
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.  

            

             Τρίκαλα. 19-01-2023 

            
                               Συντάχθηκε                                            Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
                                                                                   Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ. Κ.                   Η Αν. Προϊσ/νη Δ/σης Τ.Υ.  
       
 
 
 
                   Μαργαρίτα Αρτοπουλου                   Ευφροσύνη Μπράκη                           Σαργιώτη Θεοδώρα                  
                     Πολ. Μηχανικός Τ.Ε                               Πολ/κος Μηχ/κος                            Πολιτικός Μηχ/κος  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Μερικό Κόστος 

1 Μεταλλικός σκελετός κερκίδων  Kg 
39.020,408 4,90 € 191.200,00 € 

2 Λαμαρίνα κριθαράκι πάχους 2,55-3,00mm m2 
680 60,00 € 40.800,00 € 

3 Πλαστικό κάθισμα θεατών τεμάχια 
900 20,00 € 18.000,00 € 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       250.000,00€ 

 ΦΠΑ 24%       60.000,00€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     310.000,00€ 

            

 

Τρίκαλα. 19-01-2023 

            
 
 
                               Συντάχθηκε                                            Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
                                                                                   Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ. Κ.                   Η Αν. Προϊσ/νη Δ/σης Τ.Υ.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

μεταλλικού συστήματος  κερκίδων και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 την προμήθεια και εγκατάσταση του φέροντα σκελετό, την τελική επιφάνεια των κερκίδων, 

τα καθίσματα, όπως επίσης τις κλίμακες ανόδου, κλπ. Η  κερκίδα θα έχει αμφιθεατρική 

διάταξη και θα ακολουθεί σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της υφιστάμενης κερκίδας. Η 

υφιστάμενη κερκίδα αντικαθίσταται λόγω της έντονης διάβρωσης που έχει υποστεί και την 

καθιστά επικίνδυνη για χρήση. Λόγω της επικινδυνότητας της υφιστάμενης κατασκευής ο 

ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο σχέδιο αποσυναρμολόγησης της και να έχει 

συνεργείο έμπειρο σε κατασκευές κερκίδων από υλικά ικριωμάτων για την υλοποίηση της 

αποσυναρμολόγησης της. Η εργασία της αποσυναρμολόγησης της υφιστάμενης κερκίδας, 

βαρύνει τον ανάδοχο και το κόστος της έχει συνυπολογιστεί στις τιμες μοναδος του 

αναλυτικου προυπολογισμου. 

 Η νέα μεταλλική κερκίδα θα αποτελείται από 11 βαθμίδες. Το πάτημα των βαθμίδων θα 

είναι 0,90m και το ρίχτι θα είναι 0,375m. Επίσης, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 κάθετους 

διαδρόμους πλάτους 1,10m για την κάθετη κίνηση των θεατών. Το μήκος του εσωτερικού 

τόξου της κερκίδας θα είναι 31μ ενώ το μήκος του εξωτερικού τόξου θα είναι 59μ. Η 

χωρητικότητα της κερκίδας θα είναι 800 θέσεων. Η κερκίδα θα φέρει περιμετρικά 

προστατευτικά κιγκλιδώματα ύψους 1,10m.  

Η κερκίδα θα παραδοθεί στο υπαίθριο θέατρο που βρίσκεται στο Βυζαντινό Κάστρο του 

Δήμου Τρικκαίων, έτοιμη προς χρήση . Στην προμήθεια δεν περιλαμβάνεται η εργασία 

σκυροδέτησης της βάσης έδρασης των κερκίδων, οποιασδήποτε φύσεως χωματουργικές και 

λοιπές οικοδομικές εργασίες αλλά και η απομάκρυνση των υλικών της υφιστάμενης 

κερκίδας από το χώρο που είναι εγκατεστημένη.  

 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνονται με: 

α) με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015  

β) με το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας ISO50001:2018 
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ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο αντίστοιχο, κατά την έννοια του άρθρου 309 του ν. 

4412, με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών 

κερκίδων και εγκατάσταση ικριωμάτων. 

Θα αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 

κράτη - μέλη. Επίσης, θα γίνονται δεκτά  άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν εχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 

ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναδοχος θα  αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα 

μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, ο ανάδοχος απαιτείται κατά την τελευταία πενταετία προ του έτους υποβολής 

προσφορών (2018-19-20-21-22) να έχει μελετήσει, σχεδιάσει, κατασκευάσει και πλήρως 

εγκαταστήσει τουλάχιστον μία (1) μεταλλική κερκίδα τουλάχιστον 300 θέσεων. Η κερκίδα 

αυτή θα πρέπει να είναι λειτουργική μέχρι και 31/12/2023. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει κατά την τελευταία πενταετία να έχουν ελέγξει και να έχει 

εκδώσει βεβαίωση καταλληλότητας σε τουλάχιστον μια κερκίδα θεάτρου και να έχουν 

απεγκαταστήσει τουλάχιστον μια σωληνωτή κερκίδα που να είναι κατασκευασμένη από 

υλικά ικριωμάτων. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους ως δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση 

συνοδευόμενη από κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις την 

τελευταία πενταετία σχετικά με : 

α) Την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον μιας μεταλλικής κερκίδας τουλάχιστον 300 

θέσεων. 

β) Τον έλεγχο και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας τουλάχιστον μιας κερκίδας θεάτρου. 

γ) Την απεγκατάσταση τουλάχιστον μιας σωληνωτής κερκίδας που να είναι κατασκευασμένη 

από υλικά ικριωμάτων 

Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση α) απαιτείται: βεβαιώσεις των φορέων 

παραλαβής των μεταλλικών κερκίδων που θα αναφέρουν υποχρεωτικά ότι ο αναδοχος 

μελέτησε, σχεδίασε, κατασκεύασε και εγκατέστησε μεταλλική κερκίδα καθώς και τον αριθμό 

των θέσεων (τουλάχιστον 300). Θα αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των κερκίδων 

και η εν γένει τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους 

Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση β) απαιτείται: βεβαιώσεις των φορέων για 

τους οποίους πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας σε 

κερκίδα θεάτρου. Θα αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση και η εν γένει τήρηση των 

συμβατικών υποχρεώσεών τους. 

Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση γ) απαιτείται: βεβαιώσεις των φορέων για 

οποίους πραγματοποιήθηκε η απεγκατάσταση σωληνωτής κερκίδας κατασκευασμένη από 

υλικά ικριωμάτων. Θα αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση και η εν γένει τήρηση των 

συμβατικών υποχρεώσεών τους 

Ο κατάλογος και οι βεβαιώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά, εάν ο παραλήπτης είναι 

αναθέτων φορέας, με τις συμβάσεις/αναθέσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή. 

Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα 

(σύμβαση και τιμολόγια) και με βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο 
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εκπρόσωπο του αγοραστή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του αγοραστή. Η βεβαίωση θα φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή και αρμόδια επικύρωση εφ' όσον πρόκειται για αλλοδαπό 

έγγραφο. Επίσης θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος. 

Δηλούμενες παραδόσεις χωρίς τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, δε θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την σύναψη σύμβασης, ο 

ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον άτομα συναφών τεχνικών ειδικοτήτων 

προς την συγκεκριμένη εφαρμογή και ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό ανωτέρας ή ανωτάτης 

σχολής Πολιτικών μηχανικών και τουλάχιστον έναν (1) ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 

Μηχανολογίας. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται μέσω κατάθεσης θεωρημένης 

κατάστασης προσωπικού. 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ο ανάδοχος απαιτείται να 

διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το 

200% του προϋπολογισμού, ήτοι 500.000€  

O ανάδοχος οφείλει με το πέρας των εργασιών να χορηγήσει στον Δήμο βεβαίωση 

καταλληλότητας της κερκίδας, όσον αφορά την δυνατότητα της να φέρει τα φορτία 

σχεδιασμού της. Επισημαίνοντας τον αριθμό των θεατών που θα μπορεί να φιλοξενήσει με 

ασφάλεια καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα έχει ισχύς η βεβαίωση.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ  
 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΙΧΕΙΑ 
Η κερκίδα θα είναι κατασκευασμένη από τα παρακάτω υλικά: 

Πλαγιοφορέας ΙΡΕ 300 ανά 2,62 μ (217,43μ.) 

 Οριζόντια από ΙΡΕ 140 ανά 0,35μ (801,38μ.) 

 Χιαστί από κοιλοδοκούς SHS 50*4 (170,36μ.) στις πίσω και εμπρός κολώνες 

 Χιαστί στον πλαγιοφορέα από σωλήνες CHS 114.3*3.6 & CHS 168.3*6.3 (976,71μ. & 64,56μ.) 

έδραση του κάθε πατήματος σε UNP 140 (123,74μ.)  

Τα πατήματα , τα ρίχτυα καθώς και το δάπεδο του διαδρόμου και των θεσεων κατασκευάζονται από 

λαμαρίνα κριθαράκι πάχους τουλάχιστον 2,5mm ενδεικνυόμενη για βαρέα φορτία 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Η κερκίδα θα κατασκευαστεί και θα συγκολληθεί με ηλεκτροσυγκόλληση συνεχούς ραφής σε 

ειδικάτεμάχια στη μονάδα παραγωγής και θα συναρμολογηθεί επί τόπου. 

 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
Το κιγκλίδωμα αποτελείται από οριζόντιες σιδηροσωλήνες διατομής Φ42,4 σχήματος Π , ύψους 1,00m 

-1,20m και ανοίγματος 1-3m που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες ράβδους διατομής Φ26,9 και 

οι οποίες τοποθετούνται σε ύψος περίπου 40cm από τη βάση. 

 

ΒΑΦΗ 
Θα γίνει αντισκωριακή / αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής μετά την διαμόρφωση 

τωνστοιχείων της, στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή και πριν την προσκόμισή της στο εργοτάξιο 

για τηντελική συναρμολόγηση και ανέγερσή της , με διπλή στρώση αντισκωριακής επάλειψης 

(rustprimer).Ακολουθεί βαφή με μία στρώση κατάλληλου εποξειδικού χρώματος. 
 

Όπου προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν διαπιστωθεί τραυματισμός 

τωνεπιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη και τις εντολές της 

Υπηρεσίας. 
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 
Πάνω στις μεταλλικές κερκίδες χωρητικότητας περίπου 800 θέσεων, θα τοποθετηθούν 

πλαστικάκαθίσματα σταθερά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ακολουθήσουν. 

 Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα εξής πρότυπα ΕΝ 12727/2000, ΙSO 4892-2/94, 

ΙSO EN 527-1/96, EN ΙSO 179-1/2000, UNI 8457/87, UNI8457/A96, UNI 9174/87 και UNI 9174/Α//96 και 

θα συνοδεύονται από τα ανάλογαπιστοποιητικά. 

 Θα είναι κάθισμα πολλαπλών χρήσεων ειδικά σχεδιασμένο για αθλητικούς χώρους 

(Γυμναστήρια,Γήπεδα, Κολυμβητήρια). 

 Το υλικό κατασκευής του θα είναι πολυπροπυλένιο Copolymer χρωματισμένο στη μάζα του μεχρήση 

Masterbatch. 

 Η έδρα και η πλάτη θα είναι υπό μορφή ενιαίου κελύφους χωρίς υποβραχιόνια. 

 Η τελική του επιφάνεια θα είναι λεία και αντιανακλαστική. 

 Με τη χρήση ειδικών φίλτρων UV (υπεριώδους ακτινοβολίας) δεν θα αλλοιώνεται οχρωματισμός του 

από ηλιακή ακτινοβολία, να είναι δύσκολα αναφλέξιμα και πιστοποιημένα απόUEFA- FIFA . 

 Θα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγεται πιθανή πλευρική ολίσθηση του 

σώματος,ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της άνεσης του χρήστη. 

 Δεν θα φέρει αιχμηρές γωνίες ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος τραυματισμού. 

 Θα διαθέτει τέσσερα σημεία στήριξης στην έδρα του καθίσματος για καλύτερη στήριξη και 

αντοχή σε βανδαλισμούς. 

 Η τοποθέτηση θα γίνεται απευθείας στο πάτημα της κερκίδας. 

 

ΑΝΤΟΧΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η κερκίδα και όλα τα επιμέρους της στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με όλες 

τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 

ασφάλεια για το κοινό, καθώς και η μέγιστη αντοχή της κερκίδας στις καιρικές συνθήκες. 

 

Η κερκίδα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από στατική μελέτη και κάθε άλλη μελέτη που 

απαιτείται για την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

από Διπλωματούχο Μηχανικό της κατασκευάστριας εταιρείας η οποία θα υποβληθεί πριν από την 

κατασκευή της στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου για έλεγχο. 
Η βάση έδρασης της κερκίδας και των συνοδευτικών προσαρτημάτων της θα είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. θα κατασκευαστεί από τον Δήμο Τρικκαίων πριν την εγκατάσταση της κερκίδας και 

των συνοδευτικών προσαρτημάτων της. 
Οι εργασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης θα πραγματοποιηθούν από την κατασκευάστρια 

εταιρεία και υπό την επίβλεψη υπεύθυνου μηχανικού της. 

Θα γίνει προμήθεια μιας (1) μεταλλικής κερκίδας στο υπαίθριο θέατρο του Βυζαντινού Κάστρου του 

Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με τα Σχέδια  του Παραρτήματος Α. 
Η τελική παραλαβή της προμήθειας ως προς την επάρκεια και την σωστή συναρμογή και τοποθέτηση 

των υλικών θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία. 
 

  

       

           Τρίκαλα. 19-01-2023 

            
                               Συντάχθηκε                                            Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
                                                                                   Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ. Κ.                   Η Αν. Προϊσ/νη Δ/σης Τ.Υ.  
       
 
 
                   Μαργαρίτα Αρτοπουλου                   Ευφροσύνη Μπράκη                           Σαργιώτη Θεοδώρα                  
                     Πολ. Μηχανικός Τ.Ε                               Πολ/κος Μηχ/κος                            Πολιτικός Μηχ/κος  
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΓΟ : «Προμήθεια & εγκατάσταση  λυόμενων 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                κερκίδων θεάτρου στο κάστρο της πόλης 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                             των Τρικάλων » 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

 Πληροφορίες : Μ.Αρτοπουλου                                                                     

                Ταχ. Δ/νση :  Ιακωβάκη 5                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 310.000,00   €             

                Τηλ. : 2431063232                                                          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

                Fax:   2431063238                                                    Αριθ. Μελέτης: 02/2023                

 
ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κύριος της Πράξης (ΚτΠ): Ο Δήμος Τρικκαίων  
Εργοδότης - Αναθέτων Φορέας - Φορέας υλοποίησης: Ο Δήμος Τρικκαίων 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της 

προμήθειας η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο 

αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής της προμήθειας, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, 

λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, 

εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  

Επόπτης : Υπάλληλος του Κυρίου της πράξης με καθήκοντα εισηγητή για την παρακολούθηση της 

σύμβασης 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία θα ανατεθεί η σύμβαση 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη σύμβαση 

αμοιβή του 

Αναδόχου  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τωναντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 

του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό 

που θα υπογράφει μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.  
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογράφει μεταξύ του Εργοδότη και του 

Αναδόχου μαζί με την παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, τα οποία το συνοδεύουν και το 

συμπληρώνουν. 

Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 

συμμετέχοντεςκατά τη διάρκεια του διαγωνισμού: 

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

- η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

- το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

ΑΡΘΡΟ 2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 800θέσεων 

στουπαίθριο  θέατρο του Βυζαντινού κάστρου της πόλης των Τρικάλων –με σκοπό την αντικατάσταση 
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της λυόμενης μεταλλικής κερκίδας με υλικά ικριωμάτων που έχει έντονα στοιχεία διάβρωσης και είναι 

πλέον ακατάλληλη. Λόγω της επικινδυνότητας της υφιστάμενης κατασκευής ο ανάδοχος θα αναλάβει 

την απεγκατάσταση του τμήματος της λυόμενης μεταλλικής κερκίδας που είναι από υλικά 

ικριωμάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 

εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της με αρ. 64233 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2453/09.06.21) «Ρυθμίσεις τεχνικών τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- Του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» όπως ισχύει. 

- του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) OJ L 119,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- του Ν.4912/2022 που αφορά την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
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αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

ΆΡΘΡΟ 4:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος  

μεταλλικής κερκίδας 800 θέσεων στο υπαίθριο  θέατρο του Βυζαντινού κάστρου της πόλης των 

Τρικάλων .  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν για την 

κατασκευή στήριξης και τοποθέτησης της μεταλλικής κερκίδας. Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των προβλεπόμενων εκ της μελέτης του Δήμου Τρικκαίων. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από 

υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης, 

εγγυάται πως τα προμηθευόμενα είδη ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία 

για την οποία προορίζονται. Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αποκατάσταση τυχόν βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου 

πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται έκπτωτος με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν γίνονται δεκτές 

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της δημοπρατούμενης 

σύμβασης. 

Τόπος παροχής της εργασίας είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου του Δήμου Τρικκαίων. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 

του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης 

προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 

ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 

επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, αφού κατατεθεί η 

αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Οι παραπάνω 

εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη που προδιαγράφονται στην μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας και 

προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές 

μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 

Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου και των εξοπλισμών που αναφέρονται στη μελέτη θα 

πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. 

Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται στην δεν  θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, που αφορούν τους εργαζόμενους, τους πολίτες-δημότες (σήμανση, 
περίφραξη του εργοταξίου κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται αποκλειστικά αυτός για την 

κατά την διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία καθώς και για πιθανές ζημιές. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τηρήσει της τάξης και καθαριότητας εντός του  

 

χώρου του εργοταξίου και πέριξ αυτού, για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτούμενων Αστυνομικών 

Αδειών εργασίας, καθώς και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά Αστυνομικές 

διατάξεις, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εργατικούς Νόμους, συλλογικές συμβάσεις κ.λ.π. 

O ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνονται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 και 

με το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας ISO50001:2018 ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο 

αντίστοιχο, κατά την έννοια του άρθρου 309 του ν. 4412, με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, σχεδιασμό, 

κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων και εγκατάσταση ικριωμάτων. 

Ο ανάδοχος οφείλει κατά την τελευταία πενταετία να εχει μελετήσει, σχεδιάσει, κατασκευάσει και 
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πλήρως εγκαταστήσει τουλάχιστον μία (1) μεταλλική κερκίδα τουλάχιστον 300 θέσεων. Η κερκίδα 

αυτή θα πρέπει να είναι λειτουργική μέχρι και 31/12/2023 και να έχουν εκδώσει βεβαίωση 

καταλληλότητας σε τουλάχιστον μια κερκίδα θεάτρου και  να έχουν απεγκαταστήσει τουλάχιστον μια 

σωληνωτή κερκίδα που να είναι κατασκευασμένη από υλικά ικριωμάτων. 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει όλο το συμβατικό αντικείμενο εντός τριών (3) μηνών, όπως 

προβλέπει η παρούσα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην 

Μελέτη µε αρ. 02/2023, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσµη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν και 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  

και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την  σύμβαση. 

 

 ΆΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και την σύµβαση που θα υπογραφεί. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 206, 208 και 209 του ν. 4412/16. Το κόστος της 

διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(µακροσκοπικό– οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 

σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 

επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 

τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες  κυρώσεις.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση 

ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 

προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα 

σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 

προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται 

απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου 

αποφαινόµενου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής 

αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας.  
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Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε 

την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 

ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή 

των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής 

να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών από τον ∆ήµο προς τον προµηθευτή θα γίνει 

αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος. 

Αυτή θα είναι τµηµατική ή συνολική ανάλογα µε την περίπτωση, όπως θα προβλέπεται από την 

σύµβαση και σύµφωνα µε το άρθρο 200 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας 

συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά 

θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.Στο χρηµατικό ένταλµα θα 

επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε 

όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύµφωνα µε την ισχύουσα  νοµοθεσία. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας βαρύνουν τον 

προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

ΆΡΘΡΟ 11. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 

105, β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην 

περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις 

κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 

λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η 

τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως 

όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, 

παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 

ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 

όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω  κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο 

είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση 

της εγγύησης προκαταβολής.  



 

 

 15

Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και 

µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. Επιπλέον µπορεί 

να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 

υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 12: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥµΒΑΣΕΩΝ 
Οι διοικητικές προσφυγές που γίνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα  

γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που 

ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ' 

αφορµής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών  ηθών.Για 

κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα 

είναι τα δικαστήρια που εξυπηρετούν την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΆΡΘΡΟ 14- ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και 

ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του επιστημονικού - 

εργατοτεχνικού προσωπικού του. 

Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του, με δικές του δαπάνες, τα 

απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για ασφαλή 

εργασία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας. Επίσης, 

υποχρεούται με δικές του δαπάνες να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς και 

διατάξεις μέτρα υγιεινής. 

 

 

Τρίκαλα. 19-01-2023 
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