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ΘΔΜΑ : «ςμπλήπωζη ηηρ ςπ΄ απιθ. 171793/1562/18-10-2012 εγκςκλίος ηηρ Δ.Γ.Γ. ηος ΤΠΔΚΑ
(ΑΓΑ: Β4300-ΚΤΚ) λόγω ηων νέων διαηάξεων»
σεη:
1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4.ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄204 ) «χζηαζε εληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) –
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή
ηεο απφ ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α΄) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο − Νέα εηαηξηθή κνξθή − ήκαηα − Μεζίηεο Αθηλήησλ − Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο,
ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ
Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».(ΦΔΚ Α΄ 82).
3. Οη δηαηάμεηο ηεο ελφηεηαο Ζ.6 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α/2012) ζρεηηθά κε ηηο
πξνθαηαβνιέο πνπ ρνξεγνχληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα.
4. Ζ κε αξηζκ.4019/4-10-12 (ΦΔΚ 2755 Β/11-10-2012) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία
ηξνπνπνηήζεθε

ε

αξηζκ.

5585/27.08.2010

(ΦΔΚ

1492

Β΄)απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
«Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (ΔΤΓ ΠΑΑ) ζηηο Τπεξεζίεο: Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ
θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γηεχζπλζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο, Γηεχζπλζε
Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Γηεχζπλζε Αλαδαζψζεσλ θαη Οξεηλήο
Τδξνλνκίαο θαη Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Γαζηθψλ Πφξσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη
Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» .
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5. Ζ αξηζκ. 171193/1562/18-10-2012 εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ (ΑΓΑ Β4300-ΚΤΚ)
«Πξνέγθξηζε ζηαδίσλ πινπνίεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΔΣΡΟ 125Β) θαη ΑΞΟΝΑ
2 (ΜΔΣΡΟ 226 ,ΓΡΑΔΗ 1, 2 θαη 3) απφ ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο
Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ ηνπ Π.Α.Α. 2007-2013».
6. Ζ εγθχθιηνο 27 ΓΗΠΑΓ/νηθ./369/15-10-2012(ΑΓΑ:Β4301-8ΞΩ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
έξγσλ, κε ζέκα «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ
ζρεηηθνχ κε ηα «απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο επγοηάξιο», ε νπνία θαζνξίδεη
ην ππφδεηγκα ηνπ ζρεδίνπ θαη θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο

πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη

ζηελ Δ..Τ.
Με αθνξκή ην γεγνλφο φηη πνιινί δηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο
2007-2013 (ΔΤΓ ΠΑΑ)» θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Μέηξσλ 125 Β θαη 226 Γξάζεσλ 1,2 θαη 3 δεηνχλ
ηειεθσληθψο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο απφ ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ
ηνπ ΤΠΔΚΑ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο:
Α) χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ Ν. 4072/2012 ,επηβάιιεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηηο ζπκβάζεηο πνπ
ππάγνληαη ζην λφκν 4013/2011 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ, θξάηεζε χςνπο
0,10% ε νπνία

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά
ηελ πξψηε πιεξσκή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αξρήο θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηελ Αξρή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ εηδηθφ
θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο .
Καη΄ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη ζην ηεχρνο δηαθήξπμεο θαη ζην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ
ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ππεξεζία καο λα γίλεηαη αλαθνξά πεξί ηεο σο άλσ θξάηεζεο.
Β) Με ηε ςήθηζε ηνπ Ν. 4070/2012(ΦΔΚ Α΄82) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 134 έσο 137 θαη 186
(παξαγξ.1-6 ) επήιζαλ ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο ζε δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄118). Οη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επηκεηξήζεηο , εγθξίζεηο ινγαξηαζκψλ ηελ πνηφηεηα ηνπ
έξγνπ, πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ,παξαιαβή αθαλψλ εξγαζηψλ, απφζβεζε δηθαησκάησλ
ηνπ αλαδφρνπ θιπ. Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρεη εθδνζεί ε εγθχθιηνο 11 /Γ17α/08/78/ΦΝ 433.
β/16-5-2012 (ΑΓΑ: Β49Τ1-371) κε ζέκα «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ
έξγσλ» απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ε νπνία δίλεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ απφ 11/4/2012 θαη κεηά.
Γ) Με ηελ εγθχθιην 27 ΓΗΠΑΓ/νηθ./369/15-10-2012 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε
ζέκα: Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα
«απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην»,(ΑΓΑ Β4301-8ΞΩ) θαζνξίζζεθε άξζξν , ην
νπνίν ελζσκαηψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην θαη ζα
πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ.
Γ) Με ηελ ππ΄αξηζκ. Γ11γ/0/9/7 /7-2-2013

απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή ππνπξγνχ

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε
Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ

Δξγαζηψλ

Οδνπνηίαο,

Τδξαπιηθψλ

θαη

Ληκεληθψλ»

εγθξίζεθαλ

ηα
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αλακνξθσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα Δληαία Σηκνιφγηα Δξγαζηψλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ησλ
Γεκνζίσλ έξγσλ.
Καηφπηλ απηνχ ζαο

ελεκεξψλνπκε φηη ηα αλσηέξσ εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη

ππνρξεσηηθά θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνυπνινγηζκψλ δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ιζσύοςν
για ηα έπγα ηων οποίων η διακήπςξη δημοππάηηζηρ ή ε απφθαζε αλάζεζεο (ζε πεξηπηψζεηο
αλάζεζεο ρσξίο δηαγσληζκφ) θα αποζηαλεί για δημοζίεςζη ή ππνγξαθεί αληίζηνηρα, έναν (1)
μήνα μεηά ηην δημοζίεςζη ηηρ παπαπάνω απόθαζηρ ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ,
ήηοι 19-3-2013.
πλεπψο φζνη δηθαηνχρνη δελ έρεηε δεκνπξαηήζεη αθφκε ηα έξγα ηνπο ζα πξέπεη :

1. Να επηζπεχζνπλ ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, ψζηε λα γίλεη ε δεκνπξαζία κε
ηνπο ηζρχνληεο πξνυπνινγηζκνχο.
2. ε πεξίπησζε πνπ δελ δχλαληαη λα δεκνζηεχζνπλ ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο

ζην

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ
αληίζηνηρσλ κειεηψλ.
Δ) ρεηηθά κε ηα Τπνδείγκαηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ,
επηζπλάπηνπκε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ηνπ ΤΠΑΑΣ
www.agrotikianaptixi.gr – ελφηεηα «Γεκνζηφηεηα» θαη ζην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί ππάξρεη
ππφδεηγκα ηεο επεμεγεκαηηθήο θαη δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ.
«Τπνδείγκαηα δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη θαηά πεξίπησζε ζε έξγα / πξάμεηο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (ΠΑΑ), κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1974/2006 (Παξάξηεκα
VI) γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ. 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ.
 ηελ πηλαθίδα έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο ν Φνξέαο Δθαξκνγήο, φπσο εκθαλίδεηαη
ζηα ππνδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ.
 Όηαλ κηα πξάμε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013
θαηαιήγεη ζε επένδςζη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ηα 50.000 ΕΤΡΩ, ν
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη επεξηγημαηική πινακίδα.
 ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έπγων ςποδομήρ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα
500.000 ΕΤΡΩ, ππάξρεη ε ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο διαθημιζηικών πλαιζίων.

Σν 25% ηοςλάσιζηον ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ ή ηεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο
πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά:
ε επξσπατθή ζεκαία – φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα VI ζεκείν 4 ηνπ σο
άλσ Καλνληζκνχ –
ε επσλπκία ηνπ ΔΓΣΑΑ ζπλνδεπφκελε απφ ην ζχλζεκα ‘‘η Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ
πεπιοσέρ’’, θαζψο θαη
ηα βαζηθά ζηνηρεία πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ / πξάμεο.
Οδεγίεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ
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Γηαζηάζεηο:
 Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο είλαη άλσ ηνπ 1 εθ. ΔΤΡΩ, νη δηαζηάζεηο
ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη 3 κ. πιάηνο Υ 4 κ. χςνο.
 Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο είλαη απφ 500.000 έσο 1 εθ. ΔΤΡΩ, νη
δηαζηάζεηο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα είλαη 1,50 πιάηνο Υ 2 κ. χςνο.
 Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη άλσ ησλ 100.000 ΔΤΡΩ, νη δηαζηάζεηο
ηεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο πξέπεη λα είλαη 0,90 πιάηνο Υ 0,70 χςνο.
 Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη απφ 50.000 έσο 100.000 ΔΤΡΩ, νη
δηαζηάζεηο ηεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο κπνξεί λα είλαη 0,60 πιάηνο Υ 0,40 χςνο.
ηήξημε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο (γαιβαληδέ ιακαξίλα πςειήο αληνρήο)
Θεκειίσζε: ε θαηάιιειν βάζνο ζην έδαθνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (κέγεζνο δηαθεκηζηηθνχ
πιαηζίνπ, ζχζηαζε εδάθνπο, θ.ι.π
Γξαθηθά: Απηνθφιιεηα βηλχιηα πςειήο αληνρήο
Γξακκαηνζεηξά: Arial καχξε
Τπφβαζξν (θφλην): ιεπθφ.
Η ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επεμεγεκαηηθψλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην
επθξηλέζηεξν δπλαηφ ζεκείν.»
Ε) Δηδηθφηεξα γηα ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνέγθξηζεο ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο ζα πξέπεη ζηελ Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζεων(Δ..Τ.) λα ειεγρζεί αλ έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ηα παξαθάησ άξζξα:
Γημοζιόηηηα: Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, λα ηνπνζεηήζεη κία (1) πηλαθίδα Γεκνζηφηεηαο γηα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηα
ππνδείγκαηα πνπ ζα ηνπο ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία βάζεη ησλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζηφηεηαο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δ.Δ. θαη ζηε ζέζε πνπ ζα ηνπ ππνδεηρηεί, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε δεκνζηφηεηα πεξί ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζην έξγν.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηεζεί ε ελ ιφγσ πηλαθίδα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, ε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα θξνληίζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Αλαδφρνπ.
Πεπιεσόμενα κονδςλίος Απποβλέπηων Γαπανών Πποϋπολογιζμού: ην θνλδχιην απηφ
πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ εθ ηνπ θνλδπιίνπ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Γελ πεξηιακβάλνληαη θαη δελ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ δαπάλεο γηα εξγαζίεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο, αξραηνινγηθέο έξεπλεο, δαπάλε απαιινηξηψζεσλ, κειέηεο θιπ.
Υπημαηοδόηηζη: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007 – 2013» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ
Σακείν κε Πνζνζηφ Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο ….. θαη Πνζνζηφ Δζληθήο πκκεηνρήο ……..(φπσο
απηφ πξνβιέπεηαη ζηελ κε αξηζκ. 56201/ 10-5-2012 εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη αλαθέξεηαη ζην
ζπλεκκέλν Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο).
Λφγσ ηεο παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζεο, ππνρξεσηηθά ηεξνχληαη φινη νη ηζρχνληεο Νφκνη,
Καλνληζκνί θαη Οδεγίεο πεξί εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ.
έξγσλ.
Έλεγσοι: Καζφζνλ ην έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013», ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ειέγρνπο
απφ ηα αξκφδηα νξηζκέλα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδνο , φπσο απηά
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ έξγσλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ θαζψο θαη ηελ κε Αξηζκ. 2049/20-4-2011 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο
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Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007−2013»(ΦΔΚ
1183 Β΄).
Ζ) ην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ

ππάξρεη ππφδεηγκα ζρεδίνπ ζχκβαζεο, ηο οποίο

αθοπά ηιρ Γαζικέρ ςπηπεζίερ θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ ,
κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη λα απνζηαιεί
ζηνπο αληίζηνηρνπο Φνξείο Δθαξκνγήο, γηα ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν θαη ηελ πποέγκπιζή ηνπ,
ζχκθσλα κε ηε ππ΄αξηζκ. 2049/20-4-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007−2013(ΦΔΚ 1183 Β΄).
ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ζα πξέπεη λα ζηαιεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , έλα
πξσηφηππν θαη ζηε Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθψλ Πφξσλ δχν πξσηφηππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ
πξψην ινγαξηαζκφ.
(Οι ζςμβάζειρ πος έσοςν ήδη λάβει πποέγκπιζη από ηην Δ.Γ.Γ. δεν κπίνεηαι απαπαίηηηο να
ηποποποιηθούν ζύμθωνα με ηο παπακάηω επιζςναπηόμενο ζσέδιο).
Θ) Δπίζεο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ασπεωζηήηωρ ή παπανόμωρ
καηαβληθένηων ποζών γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη
ζην «Μέξνο ΗΗ: Γηαδηθαζίεο γηα ηα φια Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 εθηφο ησλ Μέηξσλ ηνπ Μέξνπο Η»
ηεο ππ΄ αξηζκφλ 4941/2011 ΚΤΑ Οηθνλνκηθψλ-Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΝαπηηιίαοΠεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο- Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «χζηεκα
Γεκνζηνλνκηθψλ

Γηνξζψζεσλ

θαη

δηαδηθαζίεο

αλάθηεζεο

αρξεσζηήησο

ή

παξαλφκσο

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ Δζληθνχο ή Κνηλνηηθνχο πφξνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδνο 2007-2013» (ΦΔΚ 2538 Β/7-11-2011).
Η) Όζνλ αθνξά ηηο πποκαηαβολέρ πνπ ρνξεγνχληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηζρχεη ε
παξάγξαθν 2 ΔΝΟΣΖΣΑ Ζ.6 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α/2012), κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε
ην εδάθην β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3614/2007 (Α΄ 267), πνπ πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012, θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην
ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηε ζχκβαζε.
Κ) ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη πξηλ ηε
ζχλαςή ηνπο νη ζπκβάζεηο δήκσλ, πεξηθεξεηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ

ζαο ελεκεξψλνπκε φηη

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 45/2011 Ππάξη ηος Δ΄ Κλιμακίος ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος ε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ν. 3669/2008 πνπ αθνξά ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα είλαη
εηδηθή θαη θαηηζρχεη ηεο πξνκλεζζείζαο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ Ν. 3852 /2010, σο εθ ηνχηνπ
κέρξη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ 5.000.000 εςπώ σωπίρ Φ.Π.Α. δελ ππφθεηηαη ζηνλ
πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηα ζρέδηα ζπκβάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη
απφ ηνπο ΟΣΑ.
Λ) Σέινο νη Φνξείο Δθαξκνγήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφζνπλ ηελ (4) ζρεηηθή απφθαζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 .
Ο

Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Γαζών

Γεώπγιορ Αμοπγιανιώηηρ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ.
1. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αηηικήρ,
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
Καηεράθε 56, 11525 Αζήλα
2. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Κπήηηρ
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
Πι. Κνπληνπξηψηε, Σ.Κ. 71202 Ζξάθιεην
3. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ Θπάκηρ
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
Καζ. Ρσζζίδε 11 - ΣΚ: 54655 - ΣΘ: 54008
4. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Ηπείπος-Γ. Μακεδονίαρ
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
Β. Ζπείξνπ 20, 454 45 Ησάλληλα
5. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Πελ/νήζος-Γ. Δλλάδαρ-Ιονιών
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ– Αζελψλ 69-71, Σ.Κ. 26442, Πάηξα
6. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αιγαίος
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
Νηθήηα 6-8 (5νο φξνθνο), 18531 Πεηξαηάο
7. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ-ηεπ. Δλλάδαρ
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ
σθξάηνπο 111, 41336, Λάξηζα
(με ηην παπάκληζη να κοινοποιηθεί ζηα Γαζαπσεία και
ζηιρ Γ/νζειρ Γαζών ηων Πεπιθεπειακών Δνοηήηων
για ηην εθαπμογή ηηρ παπούζηρ) .
Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο
Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο,
Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο,
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ, Οξεηλήο Τδξνλνκίαο
Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθψλ Πφξσλ
(Οι ανωηέπω Γ/νζειρ ηηρ Δ.Γ.Γ. παπακαλούνηαι να
κοινοποιήζοςν ηην παπούζα εγκύκλιο ζηοςρ δικαιούσοςρ
ηος Ππογπάμμαηορ).
Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ΠΑΑ
Λεσθφξνο Αζελψλ 58-ΣΚ 104 41 ΑΘΖΝΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
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ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ

…………, ………./2013
Απιθ. Ππωη. :

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ . ……………….
Γ/ΝΗ…………………………..
ΓΑΑΡΥΔΙΟ ………………….

………………………………..
ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ

……………………………….

Ποζού …………….. € (σωπίρ Φ.Π.Α.) θαη ………………… € ( με Φ.Π.Α.)
…………………………………..
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «……………………………………………..» πποϋπολογιζμού μελέηηρ:
…………… Δςπώ, εναπίθμος έπγος 20…Δ0828……-Ο.Π..Α.Α.: ………… ηηρ .Α.Δ 0828

ηνπ

ΤΠΑΑΣ.
Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα «Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Ελλάδαρ 2007 – 2013» με
ζςγσπημαηοδόηηζη από ηο Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
η.. ……………………….. ζήκεξα, ηελ …………………….. ηνπ κελφο ……………….. έηνπο ……….., εκέξα
…………………, ζηα Γξαθεία ηνπ Δαζαξρείνπ/Δλζεο ……………. , νδφο……………… Σει.: ……………………… Φαμ:
…………….. E-mail: ……..……………… )
νη θαησηέξσ ππνγξάθνληεο:
α. ο/η ………………………, Πποϊζηάμενορ ηος Γαζαπσείος / Γνζηρ ………………..

Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο…………….….., πνπ εθπξνζσπεί ην Ειιεληθφ Δεκφζην θαη
β. ο ………………………., σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Εηαηξείαο «…………………………… » πνπ εδξεχεη ζη..
………………… ….., (νδφο ………………….………….αξηζκφο………., Σαρ. Κσδ.:……… ηει.:……………….., Φαμ:
……………,

Email:……………………..), κε Α.Φ.Μ.:……………………… ηεο Δ.Ο.Τ.:………………….. , ζχκθσλα κε

ην ………………………… πξαθηηθφ πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο.

ΤΜΦΩΝΗΑΝ ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΓΔΥΣΗΚΑΝ
ηα αθφινπζα :
(1) Ο ΠΡΩΣΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 437/1981, ην Π.Δ. 146/1988,

Ν. 3669/2008 θαη ηνπ

Ν. 3852/2010,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαηά ηε Δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ.
2. Σελ κε αξηζκ. …. Απφθαζε ηεο……………….. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε «…………………………» καδί
κε φια ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη κε ηελ ππ΄ αξηζ. ………………..Απφθαζε
επηθαηξνπνίεζεο απηήο (κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη)
3. Σελ κε αξηζκ……………………..Απφθαζε ηνπ Εηδηθνχ Γξακκαηέα Δαζψλ ηνπ Τ.Π.Ε.Κ.Α.,
εληάρζεθε

ε

Πξάμε

κε

ηίηιν

κε ηελ νπνία

«……………………………………………………………………………………….…

…………………………» ζην ΜΕΣΡΟ……….. «……………………………………………………………….», ηνπ Άμνλα……, ηεο
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ΔΡΑΗ

«…………………………………………………………………………………….»

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο 2007-2013», (ΑΔΑ :……………………).
4. Σελ

κε

αξηζκ………………….

«ΤΛΛΟΓΙΚΗ

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
κε θσδηθφ

Ε0828»

ηνπ

Τπνπξγνχ

Αλάπηπμεο,

κε ηελ νπνία εληάρζεθε ην έξγν «………………………………………» ζην

Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ
Σξνθίκσλ,

ΑΠΟΦΑΗ:

θαη ζηε ΑΕ 0828

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη

Έξγνπ /MIS: ……………………………… θαη κε

νιηθφ πξνυπνινγηζκφ

……………………€.
5. Σελ κε αξηζκ. Πξση. ………………..Απφθαζε ηνπ Εηδηθνχ Γξακκαηέα Δαζψλ ηνπ Τ.Π.Ε.Κ.Α., κε ηελ
νπνία

πξνεγθξίζεθε

ε

δεκνπξάηεζε

ηεο

Πξάμεο

κε

ηίηιν

«…………………………………………………….………………… ……. ……………………………………….(ΑΔΑ:………………….).
6. Σελ κε αξηζκ…………………Απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο…………….., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
Δηαθήξπμε Αλνηρηήο Δεκνπξαζίαο θαη ηα ινηπά ηεχρε θαη νη φξνη Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
«…………………………» κε ζχζηεκα πξνζθνξάο ην ……………..(εληαίν ή επηκέξνπο) πνζνζηφ έθπησζεο.
7. Σν πξαθηηθφ ηεο Επηηξνπήο ηνπ Δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζπληάρζεθε ζηηο ………………. θαη θαηά ην νπνίν
ππνςήθηνο αλάδνρνο αλαδείρζεθε ν/ε «…………………………», πνπ πξνζέθεξε κέζε ηηκή

έθπησζεο

………%.
8. Σελ

κε

αξηζκ…………………Απφθαζε

η…………………………,

………Γλσκάηεπζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο

κε

ηελ

νπνία

απνδέρηεθε

ηελ

απφ

ησλ Ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε αλάδεημε

αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «…………………………» (ΑΔΑ: ……….) (όπος απαιηείηαι).
9. Σελ κε αξηζκ. …………………Απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, κε ηελ νπνία
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ

ηνπ έξγνπ «……………………………………….», πνπ

εγθξίζεθε

ην

θαηαθπξψζεθε

ζηνλ/ελ…………….. κε κέζε ηηκή έθπησζεο ………% επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
10. Σελ κε αξηζκ………………Απφθαζε ηνπ Εηδηθνχ Γξακκαηέα Δαζψλ ηνπ Τ.Π.Ε.Κ.Α.

κε ηελ νπνία

πξνεγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ΑΔΑ ………………).
11. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο Εξγνιαβίαο, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε Δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ.
12. Σνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο, χςνπο …………………. επξψ καδί κε ην Φ.Π.Α.
13. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπ /ηεο …………………….. θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ/ηεο, πνπ αλαιχεηαη σο εμήο:
Γαπάνη επγαζιών
ΓΕ θαη ΟΕ 18%
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α΄
Απξφβιεπηα 15%
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Β΄
Αλαζεψξεζε ηηκψλ
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Γ΄
Φ.Π.Α. 23%

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
14. Σνπο φξνπο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηδηαηηέξσο ηνπ άξζξνπ ηεο Δηαθήξπμεο κε ηελ επηζήκαλζε ησλ
θξίζηκσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ.
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ΑΝΑΘΔΣΔΙ
ην

δεχηεξν

ησλ

ζπκβαιινκέλσλ

«…………………………………….», θαινχκελν

εθεμήο

ΑΝΑΓΟΥΟ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «……………………………..…………………………» κε ηνπο
παξαθάησ φξνπο:
Άπθπο 1-Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ

Αληηθείκελν

ηεο

ζχκβαζεο

…………………………………………….»

είλαη

ε

εθηέιεζε

ηνπ

έξγνπ

«……………………………

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, φπσο

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ:
1.

…π.ρ. Υσκαηνπξγηθά ………………….

2.

…π.ρ. Σερληθά έξγα …………………

3.

…π.ρ. Οδνζηξσζία ……………………..

4.

…………………………………………………..

(Σημείωζη : αθοπά ηιρ ζςμβάζειρ

με επιμέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ . Σηην πεπίπηωζη ηων έπγων με ενιαίο

ποζοζηό έκπηωζηρ θα γίνεηαι απλή πεπιγπαθή ηων έπγων σωπίρ καηηγοπιοποίηζη)

Άπθπο 2 –Ιζσύρ και διάπκεια ηηρ ύμβαζηρ
1. Ωο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ αλαηηζέκελσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ε ……………………… .
2. Γηα ππέξβαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ
ΕΤ ηνπ έξγνπ

ζα ππνβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα

κε ην άξζξν 49

ηνπ Ν.

3669/2008. Σα πνζά ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηά πνζνζηφ θαη αξηζκφ εκεξψλ φπσο θαζνξίδνληαη
απφ ην λφκν, ζα ππνινγίδνληαη κε κέζε εκεξήζηα αμία ίζε κε ………….. επξψ.

Άπθπο 3 – Αμοιβή- ηπόπορ πληπωμήρ
1. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ηεχρε Δεκνπξάηεζεο θαη ην άξζξν 53 Ν. 3669/2008,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ Ν. 4070/2012 (
ΦΕΚ 82 Α).
2. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51
ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 25 Ν. 3614/2007, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε
ην άξζξν 242 παξ. 3 ηνπ Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α).
3. Σν έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Ε.Ε. θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δςπωπαϊκό
Γεωπγικό Σαμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.) – Π.Α.Α. 2007-2013,

κε πνζνζηφ

Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο ….% θαη Εζληθήο πκκεηνρήο ….% θαη ππφθεηληαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
3470/28-6-06 «Δηθαηψκαηα Γεσηερληθψλ» (ΦΕΚ 132 Α’ ), θαζψο επίζεο θαη ζε θξάηεζε 1‰
επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ππέξ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξζ.

4 ηνπ Ν. 4013/14-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011), φπσο απηή

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2β ηνπ αξζ. 238 ηνπ Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α’ /11-042012) (εθόζον δεν έσει ζςμπεπιληθθεί ζηα ζςμβαηικά ηεύση ηηρ Δημοππάηηζηρ).

Σελίδα 10

ΑΔΑ: ΒΕΔΘ0-ΒΤΡ

Ο αλάδνρνο

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ αλάζεζε απηή θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ

εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηνπ έξγνπ «…………………………………………………………….………»
θαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 437/1981, Π.Δ. 146/1988, Ν. 3669/2008 θαη Ν. 3852/2010, φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχνπλ θαηά ηε Δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ,
θαζψο επίζεο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε
θνξά.
2. Σα ηεχρε Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ,

κε ηελ

ζεηξά ηζρχνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο

Δηαθήξπμεο.
3. χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ηεχρε Δεκνπξάηεζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά, θαζψο θαη ζηηο θαηά
πεξίπησζε εθδηδφκελεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
4. Σελ

νηθνλνκηθή

πξνζθνξά

ηνπ

αλαδφρνπ

(Έληππν

Οηθνλνκηθήο

πξνζθνξάο),

φπσο

απνηππψλεηαη ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
(2) Ο ΔΕΤΣΕΡΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κ. …………………………… θαη ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά
ηνπ, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ, άπαληα ηα αλσηέξσ,

ΓΗΛΩΝΔΙ

1. Όηη ε ππνγξαθή ηνπ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δεζκεχεη απνιχησο ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ
«…………………………………» …………………………………………… θαη φηη δελ δηθαηνχηαη λα πξνζβάιιεη ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
2. Όηη ν αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο

εξγνιαβίαο,

ηα

νπνία

ζα

εθαξκφζεη

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ησλ

πξναλαθεξνκέλσλ λφκσλ, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ Δεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
3. Όηη ν αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη, θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ηηο εληνιέο ηεο
Δηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ απηήο Τπεξεζηψλ.
4. Όηη ν αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο
απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νξηνζεηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηδηαίηεξα ζηε
ΓΤ θαη ηελ ΕΤ. Σπρφλ

παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα
ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ
αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο
απηνχ ηνπ ιφγνπ.
5. Όηη ν αλάδνρνο ζα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί κέηξσλ αζθαιείαο, εξγνηαμηαθήο
ζήκαλζεο, πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θηι., απνδερφκελνο φηη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί απφ ακέιεηα
εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ.
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6. Όηη ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη
γεληθφηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκέλσλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (φπνπ απαηηείηαη) .
7.

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαξηήζεη πηλαθίδα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, φπνπ
κεηαμχ ησλ άιισλ ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξεηαη ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δςπωπαϊκού Γεωπγικού Σαμείος Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.) – Π.Α.Α. 2007-2013, κε ηα αληίζηνηρα

πνζνζηά Κνηλνηηθήο θαη

Εζληθήο πκκεηνρήο.
Αθνινχζσο ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηέζεζε:
Σηο θαησηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο Καιήο Εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πηζηήο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ ππέξ ηνπ /ηεο Αλαδφρνπ ………………………………απφ ……………. (εγγπεηέο):
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΓΓΤΗΣΗ

ΠΟΟ
(ζε Δςπώ)

ΣΥΝΟΛΟ:
Οη σο άλσ εγγπήζεηο, θαιχπηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ζρεηηθήο Δηαθήξπμεο.

(3) Η νιηθή θαη νη κεξηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο
Δηαθήξπμεο θαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΕΤ. εκεηψλεηαη εδψ φηη ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ έρεη
θαζνξηζηεί ζε …………………. εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΕΤ ηνπ έξγνπ.
(4) Η ζεκεξηλή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο (……………………………), απνηειεί θαη εκεξνκελία
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θείκελεο δηαηάμεηο.
(5)

Η ππφςε εξγνιαβία, ηεο νπνίαο ππνγξάθεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε, ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο

πηζηψζεηο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ ηεο ΑΕ

0828, κε Κσδηθφ Έξγνπ/MIS: 2012Δ0828- - - -

θαη

ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη Δεκνζίνπ, λνκίκνπο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο,
δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θηι., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο.
Η παξνχζα ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ
ζπκβαιινκέλνπο ζε ……. (….) γλήζηα, φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία …. (…) παξέιαβε ν δεχηεξνο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, …………. .
………………… , ……/……/………..

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ:
ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ:
Ο Πποϊζηάμενορ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ:
Ο Νόμιμορ Δκππόζωπορ …..…….

ηος Γαζαπσείος /Γ/νζηρ………….
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Γιαθημιζηικό πλαίζιο

Δπεξηγημαηική Πινακίδα

ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Η Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ
πεπιοσέρ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
& ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

ΕΡΓΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Η Εςπώπη επενδύει
ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
& ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013
ΜΔΣΡΟ …
…………………………………………………..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013

ΦΟΡΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: …………………………………
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ : «……………………………………
ΠΡΑΞΖ: «………………………………………..……..»

ΜΔΣΡΟ …
……………………………………………………

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ………… ... €
ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΔΓΣΑΑ):
ΔΘΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:

…… … € - …%
……….€ - …%

ΦΟΡΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:…………..……………..
ΔΡΓΟ : «…………………………………………..
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: …………………. €
ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΔΓΣΑΑ):

………… € - … %

ΔΘΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:

…………€ - … %
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ΠΙΝΑΚΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007-2013
ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΩΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ ΑΠΟ 01-04-2012 ΜΔΥΡΙ 31-12-2013
Μέηπο / Άξοναρ

ΑΞΟΝΑ 1
125

ύνηομη Πεπιγπαθή
Ανηαγωνιζηικόηηηα

Γεσξγηθέο θαη Γαζνθνκηθέο Τπνδνκέο

ΑΞΟΝΑ 2

Βεληίωζη Πεπιβάλλονηορ &
Τπαίθπος

226 Απνθαηάζηαζε ηνπ δαζνθνκηθνχ δπλακηθνχ θαη
εηζαγσγή δξάζεσλ πξφιεςεο

ΠΟΟΣA ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΔΣΟΥΗ
ΠΔΡΙΟΥΔ
ΤΓΚΛΙΗ

ΠΔΡΙΟΥΔ
ΔΚΣΟ
ΤΓΚΛΙΗ

ΝΗΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΤ

95%

85%

95%

ΠΔΡΙΟΥΔ
ΤΓΚΛΙΗ

ΠΔΡΙΟΥΔ
ΔΚΣΟ
ΤΓΚΛΙΗ

ΝΗΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΤ

80%

54%

83%
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ΠΙΝΑΚΑ 2
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΜΔ ΣΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΩΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΩΝ
ΠΔΡΙΟΥΔ
ΔΚΣΟ
ΤΓΚΛΙΗ

ΠΔΡΙΟΥΔ ΤΓΚΛΙΗ

ΝΟΜΟΙ

ΓΙΟΙ
ΚΗΣ
ΙΚΗ
ΠΔΡ
ΙΦΔ
ΡΔΙ
Α

ΑΝΑΣ.
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
- ΘΡΑΚΗ

ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ


ΓΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙ
Α

ΘΔΑΛΙΑ

ΗΠΔΙΡΟΤ

ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΩΝ

ΓΤΣΙΚΗ

ΔΛΛΑΓ
Α

ΓΡΑΜΑ

ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ

ΓΡΔΒΔΝΩΝ

ΚΑΡΓΗΣΑ

ΑΡΣΑ

ΕΑΚΤΝΘΟ

ΑΗΣΩΛ/
ΝΗΑ

ΔΒΡΟΤ

ΖΜΑΘΗΑ

ΚΑΣΟΡΗΑ

ΛΑΡΗΑ

ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΥΑΗΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΘΔ/ΝΗΚΖ

ΚΟΕΑΝΖ

ΜΑΓΝΖΗΑ

ΛΔΤΚΑΓΑ

ΖΛΔΗΑ

ΞΑΝΘΖ

ΚΗΛΚΗ

ΦΛΩΡΗΝΑ

ΣΡΗΚΑΛΩΝ

ΟΡΔΣΗΑΓΑ

ΠΔΛΛΑ

ΜΔΖΝΗΑ

ΡΟΓΟΠΖ

ΠΗΔΡΗΑ

ΣΡΗΦΤΛΗΑ

ΘΔΠΡΩΣ
ΗΑ
ΗΩΑΝΝΗΝ
ΩΝ
ΠΡΔΒΔΕΑ


ΚΔΦΑΛΛΟΝ
ΗΑ

ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΣ.
ΑΣΣΗΚΖ
ΓΤΣ.
ΑΣΣΗΚΖ
ΚΔΝΣΡ.
ΑΣΣΗΚΖ
ΠΔΗΡΑΗΑ

ΝΗΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΠΔΛΟΠ/ΝΗ
ΟΤ

ΚΡΗΣΗ

ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ

ΒΟΡΔΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ

ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ

ΑΡΓΟΛΗΓΑ

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΒΟΗΩΣΗΑ

ΛΔΒΟΤ

ΓΩΓ/ΝΖΟΤ

ΑΡΚΑΓΗΑ

ΛΑΗΘΗΟΤ

ΔΤΒΟΗΑ

ΑΜΟΤ

ΚΤΚΛΑΓΩΝ

ΚΟΡΗΝΘΗΑ

ΡΔΘΤΜΝΟΤ

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ

ΥΗΟΤ

ΛΑΚΩΝΗΑ

ΥΑΝΗΩΝ

ΦΘΗΩΣΗΓΑ
ΦΩΚΗΓΑ

ΔΡΡΩΝ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
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