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ΧΑΛΚΙΔΑ     09 / 05  / 2016

 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του έργου “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.490,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  / Κ.Α. : 30.6662.0011

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο της Προμήθειας   

Η παρούσα μελέτη προμήθειας αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και 
αποτελεί το Υποέργο 3 της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» που Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση έως και 31-12-
2016 στο πλαίσιο της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 και που συνεχίζεται να 
Χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ έτους 2016. 

To Υποέργο 3  Xρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, έτους 2016.
Ο Ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει :

− Να  προμηθεύσει  στο  Δήμο  Χαλκιδέων  ένα  (1)  μετρητικό  μετεωρολογικό  σταθμό,  ο  οποίος  θα 
καλύπτει τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.
− Να  εγκαταστήσει το μετεωρολογικό σταθμό σε θέση που θα υποδειχθεί αρμοδίως από το Δήμο 
Χαλκιδέων. Τα υλικά εγκατάστασης, όπως ιστίο στήριξης, συρματόσχοινα σταθεροποίησης, προεντατήρες  
κλπ συμπεριλαμβάνονται στον εξοπλισμό που πρέπει να συνοδεύει το μετεωρολογικό σταθμό.
− Να προμηθεύσει το αναγκαίο λογισμικό για την λειτουργία του λογισμικού του σταθμού  
− Να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις (παραμετροποίηση) του σταθμού σύμφωνα με τις ανάγκες 
του έργου βιοκλιματικής ανάπλασης και να τον παραδώσει στο δήμο Χαλκιδέων έτοιμο για χρήση.
− Να παράσχει τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
− Να παράσχει  υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του Δήμου Χαλκιδέων στη λειτουργία και χρήση 
του λογισμικού.
Προκειμένου να επιτευχθούν στο μέγιστο επιθυμητό βαθμό τα παραπάνω, ο Ανάδοχος της προμήθειας 
οφείλει να ενημερωθεί για το σύνολο του έργου, τον τελικό σκοπό και τις δράσεις που συνδέονται με την 
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Δήμος ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
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εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου της βιοκλιματικής ανάπλασης, μέσω άμεσης συνεργασίας με τον Τεχνικό 
Σύμβουλο του Έργου και το Δήμο Χαλκιδέων.

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  η  εκτέλεση της  προμήθειας   θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις 
ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές μέχρι σήμερα ισχύουν ή έχουν τροποποιηθεί :
1. Το  Π.Δ.  28/1980  (ΦΕΚ  11/Α/1980),  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Tο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών»,

3. Το Π.Δ.118/10.07.2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς 
τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της Διακήρυξης,

4. Την Υ.Α. Αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 
83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,

5. Το  N.3852/10  (ΦΕΚ  87/Α/2010),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

6. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 
8. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και  

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3263/2004,
9. Το Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,
10. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
11. Το  Ν.  3614/03.12.2007:  Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’),
12. Το Ν. 3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις,
13. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α’/16.6.2011),
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας  

που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων,
15. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» 

του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  τις  με  Α.Π.  43804/ΕΥΘΥ 
2041/7.9.2009  (ΦΕΚ  1957  Β’)  και  με  Α.Π.28020/ΕΥΘΥ  1212/30.06.2010  (ΦΕΚ  1088  Β΄)  υπουργικές 
αποφάσεις και ισχύει,

16. Την  με  Α.Π.  723/01-11-2013  (ΕΦΔ  ΚΑΠΕ  ΕΠΠΕΡΑΑ  ΥΠΕΚΑ),  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Χωροταξίας  και  Αστικού  Περιβάλλοντος  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  
Αλλαγής για ένταξη της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας   "01  –  Προστασία  Ατμοσφαιρικού  Περιβάλλοντος  – 
Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. " Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη ",

17. Την με αριθμό 382/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί «Αποδοχής της  
με  Αρ.  Πρ.  723/01-11-2013  της  ΕΦΔ  ΚΑΠΕ  του  ΕΠΠΕΡΑΑ  ΥΠΕΚΑ,  απόφασης  ένταξης  της  Πράξης 
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«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»  στον  Άξονα 
Προτεραιότητας  "01 – Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. " Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" χρηματοδοτούμενης από 
το ΕΣΠΑ»,

18. Την με αριθμό 105/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί τροποποίησης 
Π/Υ  του  Δήμου  Χαλκιδέων  οικ.  έτους  2013  και  ένταξης  της  Πράξης  και  των  Υποέργων  της  στον  
Προϋπολογισμό του Δήμου, όπως Ισχύει σήμερα στον Π/Υ οικ. έτους 2015,

19. Την 390/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Έγκριση Μελέτης των Υποέργων 1, 3,  
4 & 5 της Πράξης “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” 
και  την  από  09/05/2016  εγκεκριμένη  από την  Δνση Επιχ.  Πρ/σμού  Νέων  Τ.  &  Π.  επικαιροποίηση 
μελέτης  του  Υποέργου  3   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του  έργου 
“ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”», 

20. Την 391/2013  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του τρόπου εκτέλεσης  Υποέργων της Πράξης 
“ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”

21. Την με Α.Π. 430 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/29-08-2014, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και  
Αστικού Περιβάλλοντος  του Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  (ΥΠΕΚΑ),  
περί  1ης Τροποποίησης της Πράξης  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»,  με  το  Εγκεκριμένο  Τεχνικό  Δελτίο  Πράξης  με  Κωδ.  MIS 376697  στο  Ε.Π. 
“Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη”,

22. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 15REQ003520453 2015-12-17.
23. Την  με  Αρ.  Πρωτ.  18682/18-02-2016  Εγκ.  της  ΕΥΣΕ,  Εθνικής  Αρχής  Συντονισμού  της  Γ.Γ.  Δημοσίων 

Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.
24. Την υπ’ αρ 88/2016 (ΑΔΑ: ΩΣ2ΑΩΗΑ-ΓΕΚ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί  

έγκρισης  2ης αναμόρφωσης Π/Υ και Τεχν. Προγρ/τος του Δήμου Χαλκιδέων οικ. Έτους 2016 ,
25. Την  εγκεκριμένη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  ποσού  40.490,00€ στον  Προϋπολογισμό  του  Δήμου 

Χαλκιδέων  Οικ.  Έτους  2016,  στον  Κ.Α.  30.6662.0011   για  το  Υποέργο  3  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του έργου “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”», 

26. Το  υπ’  αρ.  πρωτ.  Οικ.  10504/28-03-2016  Αίτημα Διάθεσης  -Δέσμευσης  Πίστωσης  και  Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το συνεχιζόμενο έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του έργου 
“ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”» από την Δνση 
Επιχ. Προγρ/σμού Νέων Τ. & Π. (Πρωτογενές Αίτημα - ΑΔΑΜ :15REQ003520453 2015-12-17), από την 
Δνση Επιχ. Προγρ/σμού Νέων Τ. & Π.,  

27. Την  υπ’  αρ.  183  /29-03-2016  (ΑΔΑ:  Ω1ΡΟΩΗΑ-Χ46)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Χαλκιδέων περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης Πίστωσης για το συνεχιζόμενο, στο έτος 2016, έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  του  έργου  “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”» και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 
υπ’ αρ. Β250 /29-03-2016,

28. Το  από  18-04-2016  E-mail  του  ΕΦΔ  ΚΑΠΕ  (Αρ.  Πρωτ.  εισερχόμενου  13803/20-04-2016),  με  την 
κοινοποίηση στο Δήμο Χαλκιδέων της απάντησης ΕΥΣΕ στο ερώτημα με κωδικό 61068 μέσω helpdesk 
της ΕΥΣΕ.,

29. Την  υπ’  αρ.  238/06-05-2016  (ΑΔΑ:7ΒΞ2ΩΗΑ-ΣΣ1)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Χαλκιδέων  περί  «ΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΑΡ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
814/58019/17-12-2015 ΜΕ ΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός 
των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με την ΑΔΣ 391/2013, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  (Υποέργο  3  της Πράξης “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” κωδ.ΟΠΣ/  MIS 376697),  προϋπολογισμού 
40.490,00Ευρώ με τον Φ.Π.Α.».

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η Σύμβαση
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου
5. Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
7. Η Τεχνική Περιγραφή
8. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας

Άρθρο 4ο : Αξία και τρόπος εκτελέσεως του έργου/προμήθεια

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (40.490,00€ )  και θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοσίευση), σύμφωνα με  
τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων και με κριτήριο τη  χαμηλότερη 
τιμή με πρόχειρο διαγωνισμό. Η δαπάνη θα βαρύνει την  ΚΑ 30.6662.0011  του τακτικού προϋπολογισμού 
του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2016. 

Άρθρο 5ο : Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό προμήθειας/έργου

Υποβάλλεται εγγύηση υπέρ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας εκτός του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον τελικό Ανάδοχο επιστρέφεται μετά την κατάθεση 
της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.  
Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες  από την  
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεση του διαγωνισμού στον τελικό Ανάδοχο.

Σχετικά με την έκδοση της Εγγυητικής συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στην δεύτερη παράγραφο του 
Άρθρου 12 της παρούσης.

Άρθρο 6ο : Σύμβαση

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά Νόμο έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωσης αυτής,  
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε  
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της Σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 12 
της παρούσης, Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας.

Άρθρο 7ο : Χρόνος και Τόπος παράδοσης

Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  πλήρως  εγκατεστημένου  και  σε  λειτουργία  σταθμού  μέτρησης  
κλιματολογικών  παραμέτρων  θα  γίνει  σε  τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  
Σύμβασης. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας στην περιοχή μελέτης του 
έργου,  όπου  θα  γίνει  και  η  παραλαβή  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  του  Δήμου  Χαλκιδέων  και  την  
Επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο έργου.
--------------------------------------------------------------------------------------

Δήμος ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
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Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Αναδόχου

Ο ανάδοχος :

• Υποχρεούται να διαθέσει όλο το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της προμήθειας- 
υπηρεσίας που του ανατίθεται,  σύμφωνα και  με  τις  δεσμεύσεις  που ανέλαβε με την  υποβολή της  
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό τη ρητή ή και  
σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη.

• Καθ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,  
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
έργου. 

• Υποχρεούται  να  αναλάβει  εξολοκλήρου  όλες  τις  απαιτούμενες  γενικές  και  ειδικές  δαπάνες  για  την 
ολοκλήρωση  της  σύμβασης,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στα  συμβατικά  τεύχη,  ενδεικτικά  δε  με  τις 
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους,  
τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα μετακίνησης, και γενικά 
κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή  
τρίτου, 

• Οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του εντολέα.

• Αναλαμβάνει  αποκλειστικώς  και  εξ  ολοκλήρου  όλες  τις  ευθύνες  έναντι  οποιουδήποτε  τρίτου 
προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λ.π., που έχουν άμεση ή  
έμμεση  σχέση  με  μελέτες,  μεθόδους,  τρόπους  εργασίας,  συστήματα,  εφευρέσεις  κλπ.  που  θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η  
μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε  
ο εντολέας και τα όργανα αυτού να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

• Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού  που  απασχολεί  καθώς  και  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  ή  ζημιών  σε  οποιαδήποτε 
πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο αστικές όσο και ποινικές για σωματικές 
βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από προσωπικό εργαζόμενο σε  
αυτόν, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

• Το  αντικείμενο  της  προμήθειας-υπηρεσίας  θα  διατηρηθεί  αναλλοίωτο  κατά  την  εκτέλεση  της.  Ο  
Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστημονική και τεχνική επάρκεια των παραδοτέων

• Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  το  προσωπικό που θα παρέχει  την  υπηρεσία  σε  περίπτωση που η 
Αναθέτουσα  Αρχή  διαπιστώσει  αδυναμία  εκτέλεσης  με  τον  καλύτερο  τρόπο  των  υπηρεσιών  της 
σύμβασης.

• Εάν η  προμήθεια  και  εγκατάσταση δεν  είναι  σύμφωνη με  τους  όρους  της  σύμβασης  και  τα  λοιπά 
συμβατικά  στοιχεία,  υποχρεούται  να  αποκαταστήσει  ή  να  βελτιώσει  τα  όποια  λάθη  διαπιστωθούν 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές,  πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το 
αντικείμενο της εργασίας, κατόπιν σχετικού του αιτήματος.

• Ο  Ανάδοχος  είναι  ελεύθερος  να  παρέχει  προμήθειες-υπηρεσίες  όμοιες  ή  παρεμφερείς  προς  τις 
παρεχόμενες στον Εργοδότη και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να τον συνδέει 
καμία απολύτως σχέση αποκλειστικότητας ή εξάρτησης με τον αντισυμβαλλόμενο του.
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• Τα δικαιώματα του Αναδόχου εξαντλούνται στην καθοριζόμενη αμοιβή του, η οποία θα καταβληθεί με 
τον τρόπο που αναφέρεται στο Άρθρο 10 της παρούσης. Σε καμία περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσό που έχει συμφωνηθεί.

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Είναι υποχρεωμένη για την παροχή χωρίς επιβάρυνση όλων των πληροφοριών, μέσων και στοιχείων που 
διαθέτει, τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής- Παρακολούθηση-Παραλαβή

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
40.490,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ., μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού.

Το  έργο  του  Αναδόχου  παρακολουθείται,  καθοδηγείται  και  εγκρίνεται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  
σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής και της  
Επιβλέπουσας υπηρεσίας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο έργου του Δήμου Χαλκιδέων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρμόδια Επιτροπή και να διευκολύνει στο έργο τους το  
προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ.)

Η  Επιτροπή  είναι  αρμόδια  για  την  παρακολούθηση,  την  αξιολόγηση  και  τον  έλεγχο  των  επιμέρους 
ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και  
οριστικής παραλαβής του έργου.

Αναλυτικά  ο  τρόπος  εκτέλεσης,  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  έργου  θα  περιγράφεται  στη  
σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην 
παρούσα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση των 
παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή του.

Τρόπος  πληρωμής  Υποέργου  3  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για  τη 
Πράξη “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” 

 Η  πληρωμή του προμηθευτή -  Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  μετά  την  παράδοση,  εγκατάσταση  και  
έλεγχο καλής λειτουργίας των ειδών προμήθειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις  
κείμενες διατάξεις.

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ(€). Η καταβολή των αμοιβών  
του θα γίνεται σε Ευρώ(€).
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται  
από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής για το εν λόγω έργο  
προμήθειας (Υποέργο 3 της Πράξης), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα έξοδα δημοσίευσης δεν βαρύνουν τον Ανάδοχο του Υποέργου.

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις, δαπάνες

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,  
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα  
διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 12ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης- Χρόνος εγγύησης
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Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας οφείλει να καταθέσει κατά την υπογραφή  
της Σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται σε  5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της προμήθειας που αναλαμβάνει ο μειοδότης  
Ανάδοχος  χωρίς  τυχόν  έκπτωση  και  παρέχεται  με  εγγυητική  επιστολή,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα 
νομοθεσία.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  μετά  την  οριστική  
ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  της  προμήθειας  και  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  από  την  αρμόδια  
Επιτροπή, και ύστερα από την εκκαθάριση ων τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως και κάθε άλλη εγγυητική επιστολή, εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του  
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν,  
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί  από μη 
ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής  
Κοινότητας,  αλλά  θα  συνοδεύεται  απαραίτητα  από  επίσημη  επικυρωμένη  μετάφραση  στην  ελληνική 
γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Ο χρόνος εγγύησης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, θα είναι μεγαλύτερος από τον κατ΄ ελάχιστο,  
ένα και μισό (1,5) ημερολογιακό έτος, συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων 
ειδών μετρητικού εξοπλισμού του έργου προμήθειας που αφορά η παρούσα, έτσι όπως αυτός ορίζεται από 
την προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου προμηθευτή και υποψήφιου αναδόχου.

Άρθρο 13ο : Εγγύηση καλής λειτουργίας

Για το μετεωρολογικό σταθμό,  η εγγύηση (εγγυητική επιστολή) καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  μετά την 
οριστική  παραλαβή  των  ειδών  και  αντικαθίσταται  με  εγγύηση  (εγγυητική  επιστολή)  καλής  λειτουργίας 
ύψους 3% της συμβατικής δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  λειτουργίας  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το 
συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

Η εγγύηση ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει τη λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του 
μετεωρολογικού σταθμού και δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη εξωτερική παρέμβαση. 

Ο προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού 
που προμηθεύει κατά το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι  υπεύθυνος  για  τη  χωρίς  καθυστέρηση  με  δικά  του έξοδα  αποκατάσταση κάθε  ελαττώματος  που  
αποφαίνεται την περίοδο αυτή και οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία των εξαρτημάτων ή του  
συνόλου του μετεωρολογικού σταθμού, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση 
του Δήμου.
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Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει  
εμφανές.  Αν  ο  προμηθευτής  δεν  αποκαταστήσει  το  ελάττωμα  σε  εύλογο  χρόνο,  ο  Δήμος  μπορεί  να  
φροντίσει την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του.

Άρθρο 14ο : Πιστοποιητικά

Ο  μετεωρολογικός  σταθμός  και  ποιο  συγκεκριμένα  ο  εξοπλισμός  και  τα  αισθητήρια  μέτρησης  που 
προτείνεται,  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τα  Ευρωπαϊκά  πρότυπα,  να  έχουν 
πιστοποιητικό  CE,  να  έχουν  εγκριθεί  κατά  ENEC και  το  εργοστάσιο  κατασκευής  τους  να  διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένα εργαστήρια ή φορείς διαπίστευσης. ( το  
πιστοποιητικό CE μπορεί να εκδίδεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή).

Τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται μετάφραση 
αυτών. Σε άλλη γλώσσα απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, ή ισοδύναμά τους, θα πρέπει, να προσκομισθούν με την προσφορά και να 
αφορούν το συγκεκριμένο τύπο μετεωρολογικού σταθμού  (εξοπλισμού και αισθητηρίων μέτρησης).
Η ευθύνη της απόδειξης της ισοδυναμίας των πιστοποιητικών βαρύνει τον προμηθευτή κατασκευαστή.

Άρθρο 15ο : Ανωτέρα βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά ανωτέρας βίας,  σύμφωνα με τον Αστικό  
Κώδικα και κατά πάγια εθνική νομολογία και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την 
υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

Οσάκις ο Ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
που απορρέουν από τη παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωση του για εκτέλεση  και παράδοση του Έργου  
και η διάρκεια σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας 
κατάστασης εντός προθεσμίας πέντε  (5) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα

Άρθρο 16  ο  : Έκπτωση του αναδόχου  

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  κάθε  είδους  αναληφθείσες  υποχρεώσεις  του  και  τις  
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής,  μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 17ο : Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν, δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις 
συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση.  Τα 
αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  από  την  περιέλευση  στον  Ανάδοχο  της  εκ  μέρους  της  
Αναθέτουσας  Αρχής  καταγγελίας.  Κατ'  εξαίρεση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται,  κατ  ενάσκηση  
διακριτικής  της ευχέρειας ,  για όσες από τις  περιπτώσεις  καταγγελίας είναι  αυτό δυνατό,  να τάξει  
εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο  της  ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
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Με την μετά από καταγγελία λύση της Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται  
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
1.Να  απόσχει  από  τη  διενέργεια  οποιασδήποτε  εργασίας,  έργου,  παροχής  υπηρεσιών  ή  εκτέλεσης  
υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση  
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2.Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν  
(ολοκληρωμένο  ή  μη)  έχει  εκπονήσει  ή  έχει  στην  κατοχή  του  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως 
υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα  (  μαγνητικά  ή  μη)  και  να  μεριμνήσει  όπως  οι  Υπεργολάβοι  και  
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος  μέρους  του  Έργου  καθώς  και  κάθε  οφειλή  έναντι  του  Αναδόχου  κατά  την  ημερομηνία  
καταγγελίας.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναστέλλει  την  καταβολή  οποιουδήποτε  ποσού  πληρωτέου 
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρι εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και  
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Άρθρο 18ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις  
ισχύουσες διατάξεις.    

Άρθρο 19ο : Υποκατάσταση Αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  υποκατασταθεί  από  άλλον  στη  θέση  του  για  την  εκπόνηση  της  
εργασίας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟ  05 / 08 / 2015  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ  09 / 05 / 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χριστίνα Λέτση
Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ.3/Ε’
Υπαλ.  Τμ. Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & Οργάνωσης

Ιωάννης  Απ. Κυριάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ.4/Γ’
Πρ/νος Τμ. Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Οργάνωσης και 

Συντονιστής Πράξης
“ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”

-Ο- 
ΔΝΤΗΣ Επιχ. Πρ. Νέων Τ. & Π.

Κωνσταντίνος  Κεράτσας
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ.4/Β’

Δ/ντής Επιχειρησιακού 
Προγραμματισμού Νέων Τ. & Π.
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