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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  παρούσα  υπό  ανάθεση  σύμβαση  αφορά  στην  εκπόνηση  των  απαιτούμενων  μελετών  για  την
κατασκευή Πράσινου Σημείου (ΠΣ) στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

Το  Πράσινο  Σημείο  (ΠΣ)  είναι  ένας  οργανωμένος  χώρος,  όπου  ο  πολίτης  μπορεί  να  παραδίδει
ανακυκλώσιμα  υλικά,  ογκώδη  (π.χ.  έπιπλα,  ΑΗΗΕ),  μικρά  επικίνδυνα  απόβλητα  (όπως  μπαταρίες,
χρώματα,  κλπ.),  πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου
είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο: 

 Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
 Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.
 Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.
 Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των
πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα
των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο. 

Βασικός  σκοπός  των  ΠΣ  είναι  η  χωριστή  συλλογή διαφόρων κατηγοριών  ανακυκλώσιμων  αστικών
αποβλήτων προκειμένου να προωθηθούν προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Επιπλέον  ο  βασικός  σκοπός  των  ΠΣ επεκτείνεται  και  στη  χωριστή  συλλογή  διαφόρων  κατηγοριών
χρησιμοποιημένων  αντικειμένων  πριν  αυτά  καταστούν  απόβλητα  προκειμένου  να  προωθηθούν  προς
επαναχρησιμοποίηση.  Τα ΠΣ  λειτουργούν συμπληρωματικά  με  τα  λοιπά  προγράμματα  διαλογής  στην
πηγή.
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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όσον αφορά στη χωροθέτηση του πράσινου σημείου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προβλέπεται να
χωροθετηθεί  εντός οικοπέδου έκτασης  περίπου 8 στρεμ,  ιδιοκτησίας του Δήμου,  εντός της Δ.Κ.  Αγ.  Ι.
Ρέντη, επί των οδών Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου. Το προτεινόμενο οικόπεδο βρίσκεται πλησίον
βασικών οδικών αξόνων (Λεωφ. Κηφισού, Εθνική Οδός) και διαθέτει άμεση πρόσβαση από αυτούς. 

Εικόνα 1: Δημοτικό γήπεδο σε έκταση εντός του οποίου προτείνεται το πράσινο σημείο Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη
(πηγή: αεροφωτογραφία google earth)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή Πράσινου Σημείου μικρής αποθηκευτικής ικανότητας στον Δήμο –
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου είναι θα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ. οικ.18485 "Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των
Πράσινων Σημείων (ΠΣ) κλπ" (ΦΕΚ 1412β/26-4-2017) και περιλαμβάνουν εργασίες περίφραξης, κατάλληλη
διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση container και παλετοκιβωτίων, προκειμένου να μπορεί να γίνει
πλήρης διαχωρισμός των υλικών, κατασκευή φυλακίου, γραφεία του προσωπικού, κλπ. Ο σχεδιασμός θα
προβλέπει όλες τις υποδομές ΑΜΕΑ που απαιτούνται.

Οι  αποδεκτές  κατηγορίες  αποβλήτων στο  Πράσινο  Σημείο  είναι:  Χαρτί,  Πλαστικό,  Μέταλλο,  Γυαλί,
Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Μπαταρίες, Πράσινα – Ξύλο, Χώματα –Πέτρες, ΑΜΣΟ, Οικιακά
ογκώδη απόβλητα, Οικιακά απόβλητα μικρού μεγέθους, Ειδικά απόβλητα (Βρώσιμα λίπη και έλαια)

Βασικά στοιχεία - χαρακτηριστικά:
 Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο στο

Πράσινο Σημείο.
 Οι  πολίτες  μπορούν  να  παραδίδουν  χρήσιμα  υλικά  προς  επαναχρησιμοποίηση  (π.χ.  έπιπλα,

παιχνίδια).
 Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη)
 Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων.
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 Υλοποιούνται  δράσεις  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  –  ευαισθητοποίησης  (παρουσιάσεις
περιβαλλοντικών  θεμάτων  για  τη  ΔσΠ,  την  ανακύκλωση,  κλπ.  για  τους  πολίτες,  σχολεία  και
λοιπούς φορείς κλπ.).

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία του Πράσινου Σημείου είναι οι
ακόλουθες:

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις 
 Κτιριακά έργα.
 Λοιπά οικοδομικά έργα (υπόστεγα κλπ.).
 Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
 Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού

φωτισμού κλπ.
 Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη, περίφραξη, κλπ.)

Η χωροθέτηση των έργων υποδομής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων γίνεται με τρόπο τέτοιο
ώστε να αξιοποιείται με βέλτιστο τρόπο η διαθέσιμη έκταση.

Κύριοι Χώροι Πράσινου Σημείου:

α) Κύριος χώρος συλλογής μεγάλων αποβλήτων
Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Κατά κύριο λόγο συλλέγονται ογκώδη

ΑΗΗΕ,  ποσότητα  αποβλήτων  από  εργασίες  επισκευές  κ.λπ,  ογκώδη  πλαστικά,  ξύλο,  μεταλλικά
αντικείμενα, τζάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράσινα απόβλητα. 

Η απόθεση  των αποβλήτων γίνεται  συνήθως  σε  containers  τοποθετημένα  σε  εσωτερικό χώρο του
Πράσινου Σημείου και στις περισσότερες περιπτώσεις σε ανισοσταθμία (χαμηλότερο επίπεδο) σε σχέση με
τη θέση του ιδιώτη-κατόχου των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό στο ένα επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτες
και στο άλλο να γίνεται η μεταφορά των containers.

Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  δημιουργία  ανισοσταθμίας,  η  απόθεση  μπορεί  να  γίνεται
απευθείας στα containers.

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος και αν ακόμα αυτό δεν είναι εφικτό, να
υπάρχει κάλυψη των containers, για την προστασία των υλικών από τις καιρικές συνθήκες.

β) Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων
Στο  χώρο αυτό  γίνεται  συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων  αποβλήτων.  Η απόρριψη των υλικών

γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του υλικού που συλλέγεται.
Ο  χώρος  αυτός  μπορεί  να  διαμορφωθεί  είτε  εντός  κτιρίου,  είτε  σε  ανοιχτό  στεγασμένο  χώρο.  Η

απόρριψη των υλικών γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του υλικού που
συλλέγεται.

Είναι σημαντικό επίσης, οι πολίτες να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα συλλογής για ειδικά είδη υλικών,
ώστε να διευκολύνεται ο διαχωρισμός στην πηγή. 

γ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών ανακυκλώσιμων υλικών
Ο χώρος αυτός αποσκοπεί στην αποθήκευση των συλλεγόμενων υλικών, πριν τη μεταφορά τους στον

τελικό αποδέκτη. Εάν έχει επιλεχθεί συλλογή των υλικών σε μεγάλα containers (π.χ.  των 10m3) τότε ο
χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητος.

Στο χώρο αυτό γίνεται,  επίσης, η προετοιμασία των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την άμεση και
εύκολη μεταφορά τους, όπως η συμπίεση των υλικών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικής
πρέσας.
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δ) Χώρος προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση – κατάστημα επαναχρησιμοποίησης
Στον  χώρο  προετοιμασίας  υλικών  για  επαναχρησιμοποίηση,  μεταφέρονται  όλα  τα  υλικά  τα  οποία

δύναται  να  επαναχρησιμοποιηθούν  είτε  απευθείας,  είτε  μετά από  επισκευή.  Ενδεικτικά αναφέρονται
βιβλία, πιάτα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ποδήλατα, παιχνίδια, κτλ.

Ο  χώρος  αυτός  δεν  κρίνεται  απαραίτητος  σε  ένα  πράσινο  σημείο,  καθώς  η  προετοιμασία  για
επαναχρησιμοποίηση μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδέκτη με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας
έχει συνάψει σχετική σύμβαση, όπως π.χ. κοινωνικοί φορείς, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, κλπ.

Επίσης δύναται εντός του πράσινου σημείου να δημιουργηθεί χώρος για την παροχή των υλικών αυτών
στους  πολίτες,  όπως  ενδεικτικά  ένα  Κοινωνικό  Παντοπωλείο.  Οι  πολίτες  οι  οποίοι  επισκέπτονται  τα
πράσινα  σημεία  θα  μπορούν να προμηθεύονται  τα  εν  λόγω αντικείμενα  είτε  μέσω  ενός  συμβολικού
ποσού είτε δωρεάν.
   
ε) Λοιποί βοηθητικοί χώροι

Για την ορθή λειτουργία του ένα πράσινο σημείο θα πρέπει επίσης να διαθέτει τις εξής εγκαταστάσεις/
υποδομές:

 Χώρο στάθμευσης οχημάτων και γραφείο διοίκησης και εξυπηρέτησης.
 Περίφραξη και Πύλη Εισόδου:  Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι  απαραίτητη για την

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών. 
 Γεφυροπλάστιγγα: Για  τη  ζύγιση  των  εισερχόμενων  φορτίων,  συνιστάται  η  εγκατάσταση

γεφυροπλάστιγγας  (ανάλογα και  με το μέγεθος του πράσινου σημείου)  καθώς και  μικρότερου
ζυγού για τη ζύγιση φορτίων που φέρουν οι πολίτες (μέσω της κάρτας πολιτών).

 Κυκλοφοριακή  λειτουργία:  Να  γίνεται  διαχωρισμός  της  κυκλοφορίας  του  κοινού  και  των
υπηρεσιών εξυπηρέτησης του Πράσινου  Σημείου και  να υπάρχει  πρόβλεψη για  τη στάθμευση
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 Συστήματα Ασφάλειας: Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και των συλλεγόμενων υλικών,
προτείνεται να εγκατασταθεί σύστημα (CCTV Camera) παρακολούθησης και συναγερμού.

 Χώρους πρασίνου:  Εντός του γηπέδου και σε χαρακτηριστικά σημεία αυτού πραγματοποιείται
φύτευση έτσι ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα των εγκαταστάσεων του Πράσινου Σημείου και να
επιτευχθεί η οπτική απομόνωση του χώρου. Τα δέντρα που επιλέγονται πρέπει:

o Να ανταποκρίνονται  στις  συγκεκριμένες  συνθήκες  περιβάλλοντος και  στα βιοκλιματικά
στοιχεία της ευρύτερης περιοχής.

o Να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου.
o Να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.

 Κατάλληλο φωτισμό: Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και τη δυνατότητα λειτουργίας
της κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπεται κατάλληλος φωτισμός.

 Σήμανση  του  χώρου:  Σε  όλα  τα  σημεία  του  χώρου  εγκαθίστανται  επαρκείς  και  κατάλληλες
πληροφοριακές πινακίδες για την καθοδήγηση και ενημέρωση των πολιτών.

 Μέτρα πυροπροστασίας – πυρασφάλειας των χώρων.

στ) Μηχανολογικός εξοπλισμός Πράσινου Σημείου
Στον εξοπλισμό του πράσινου σημείου ενδεικτικά δύναται κατά περίπτωση να περιλαμβάνονται  τα

εξής:

Μηχανολογικός εξοπλισμός
 Φορητός τεμαχιστής πρασίνων:  Χρησιμοποιείται  για τον τεμαχισμό πράσινων αποβλήτων που

προέρχονται από κλαδέματα δένδρων και εργασίες κηποτεχνίας τόσο από εργασίες του δήμου
όσο και από ιδιώτες. Ο τεμαχιστής πρέπει να είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και
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ξυλωδών αποβλήτων,  όπως απόβλητα κήπων,  κορμοί  δένδρων διαμέτρου τουλάχιστον  15 cm,
φλοιοί δένδρων, μικρές παλέτες, μικρά ξυλώδη απόβλητα, καθώς και νωπά ξυλώδη απόβλητα.

 Ελαστιχοφόρος  φορτωτής με παρελκόμενα εργαλεία:  O φορτωτής θα χρησιμοποιείται  για τη
φόρτωση χύδην υλικών όπως κλαδέματα, κορμούς και τεμαχισμένο ξύλο σε φορτηγά και container
για την απομάκρυνση τους από τη μονάδα. Επιπλέον θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του
χώρου.

 Περονοφόρο  ανυψωτικό  όχημα  (Clark): Το  περονοφόρο  χρησιμοποιείται  για  τις  εργασίες
μεταφοράς των παλετοκιβωτίων και δεμάτων εντός του Πράσινου Σημείου και τη φόρτωσή τους
σε φορτηγό όχημα.

 Πρέσα  ανακυκλώσιμων  υλικών:  Η  πρέσα  προορίζεται  για  τη  δεματοποίηση  μικρών
χαρτοπλαστικών,  ώστε  να  πραγματοποιείται  ευχερέστερη  μεταφόρτωση  και  προσωρινή
αποθήκευση.

 Λειοτεμαχιστής  ογκωδών:  Ο  λειοτεμαχιστής  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλος  και  να  έχει
κατασκευαστεί ειδικά ώστε να δέχεται ογκώδη απορρίμματα (bulky waste). Τα απορρίμματα αυτά
κατόπιν  χρήσης  του  ανωτέρω εξοπλισμού  και  μέσω διεργασιών  τεμαχισμού,  θραύσης,  κοπής,
μειώνουν το μέγεθος και τον όγκο τους κάνοντας πιο εύκολη τη διαχείρισή τους.

 Γεφυροπλάστιγγα.

Μέσα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης
 Απορριμματοκιβώτια (Container) 24 m3 (κάλυμμα με τέντα ή μεταλλικό καπάκι).
 Απορριμματοκιβώτια (Container) 12 m3 χαμηλού ύψους.
 Απορριμματοκιβώτια με συμπίεση (press-container) 24 m3.
 Κλειστά Απορριμματοκιβώτια (Container) 24 m3.
 Μεταλλικοί κάδοι τύπου καμπάνας 3 m3.
 Πλαστικά Παλετοκιβώτια 650lt.
 Δίτροχοι πλαστικοί κάδοι 120 lt.
 Πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1 m3.
 Μεταλλικός κάδος αποθήκευσης λαμπτήρων φθορισμού.
 Συρμάτινα καλάθια

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των
πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα
των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.

Τα  ΠΣ  εντάσσονται  στην  υλοποίηση  της  στρατηγικής  και  των  πολιτικών  του  Εθνικού  Σχεδίου
Διαχείρισης  Αποβλήτων και  του Εθνικού  Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας  Αποβλήτων και
στοχεύουν:

 Στην προώθηση  της ιεράρχησης  στη  διαχείριση των αποβλήτων και  ιδίως της προώθησης  της
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

 Στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας ως αποτέλεσμα της χωριστής συλλογής.
 Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και την περιβαλλοντική τους

εκπαίδευση.

Σύμφωνα  με  το  νέο  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΠΥΣ  39/2020)  και  τον  ΠΕΣΔΑ  Αττικής
προβλέπεται  η  δημιουργία  ενός  Πράσινου  Σημείου  ανά  Δήμο.  Επίσης,  για  την  επίτευξη  των  στόχων
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ανακύκλωσης  που  θέτει  ο  Νόμος  4042/2012  και  την  προώθηση  της  χωριστής  συλλογής  αποβλήτων,
προτείνεται  η  δημιουργία  ενός  ολοκληρωμένου  πράσινου  σημείου  σε  επίπεδο  Δήμου, όπου  θα
συλλέγονται  χωριστά  ανακυκλώσιμα  υλικά  (όχι  αποκλειστικά  απόβλητα  συσκευασιών),  όπως  χαρτί,
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη όπως αναλύονται στη συνέχεια. Το
πράσινο  σημείο  θα  λειτουργεί  συμπληρωματικά  των  συστημάτων  διαλογής  στην  πηγή  που  θα
εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες,
κ.λπ.).

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για την ωρίμανση του έργου έχουν ήδη συνταχθεί τα ακόλουθα:
 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
 ΠΕΣΔΑ Αττικής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Η  παρούσα  προς  ανάθεση  μελέτη  αποσκοπεί  στη  σύνταξη  εκ  μέρους  του  αναδόχου  των  παρακάτω
μελετών:
 Τοπογραφική Μελέτη
 Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση του έργου
 Οριστική Μελέτη για το πράσινο σημείο
 Τεύχη Δημοπράτησης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 3,5 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:
1. Τοπογραφική Μελέτη: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  
2. Περιβαλλοντική Μελέτη: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  
3. Οριστική Μελέτη: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  
4. Τεύχη Δημοπράτησης: 3,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4412/16, στη συνολική προθεσμία για
την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης περιλαμβάνονται    τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν  
στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  ,  από τη χορήγηση της  σχετικής  
εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε
είδους  υποστηρικτικές  μελέτες.  Η  προθεσμία  εκπόνησης  αναστέλλεται  αυτοδίκαια  κατά  τα  χρονικά
διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι
από  την  υποβολή  σταδίου  μελέτης  μέχρι  τη  χορήγηση  της  εντολής  για  την  εκπόνηση  του  επόμενου
σταδίου.  Εφόσον,  σημειώνονται  άλλες  καθυστερήσεις  κατά  την  εκπόνηση  είτε  από  υπαιτιότητα  του
αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τμήμα Σχεδιασμού
Πληρ. : Ν. Μητρόπουλος
Διευθ. : Ποταμού έναντι αρ. 18
Τηλ. : 210-4955611 (εσωτ. 2)
email: tmima_sxediasmou@nikaia-rentis.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

«ΜΕΛΕΤΕΣ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΙΚΑΙΑΣ  –  ΑΓ.  Ι.
ΡΕΝΤΗ»

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Υποδομές  Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020»  με  Κωδικό  ΟΠΣ
5002266,  Κωδικός  Ενάριθμου:
2021ΣΕ27510053  &  Ίδιοι  Πόροι
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ: 58.543,89 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η προεκτίμηση της αμοιβής των μελετών πραγματοποιήθηκε με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφαση Υπ.
Υποδομών  &  Μεταφορών  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017  (ΦΕΚ  2519/20.07.2017  τεύχος  Β').  Για  τον
υπολογισμό του συνόλου των αμοιβών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 «Συντελεστής
τκ». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή για το έτος 2021, δηλαδή τκ = 1,199.

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡ. 6 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων
Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης μη-επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων νοούνται αυτές των στοιχείων με α/α6, 7β, 10α, 10β, 12α και 14 που έχουν καταταγεί στην 4η
Ομάδα του Παραρτήματος IV της με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016).
Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών προσδιορίζεται
από τη σχέση:

Σ(φ) = Κ*C*φ0.3

όπου:
Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης
φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση
C : συντελεστής είδους έργου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση:
Α = τκ * Σ(φ) €
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει: 

Συντελεστής τύπου μελέτης Κ = 0,20
Ισοδύναμος πληθυσμός φ = 26.000,00
Συντελεστής είδους έργου C = 2.600
Προεκτιμώμενη αμοιβή Α = 13.161,78

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΠ. 5: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων 
Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τις τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων για
κλίμακα 1:500 ορίζεται σε 40 ευρώ/στρέμμα. 

Έκταση σε στρέμματα F = 8
Τιμή ανά στρέμμα για κλίμακα 1:500 40
Αμοιβή Α = 383,68

ΤΟΠ. 3 Πολυγωνομετρίες
Για  την  αναγνώριση,  την  εγκατάσταση  πολυγωνομετρικού  δικτύου  με  απλή  (πρόχειρη)  σήμανση,
γωνιομέτρηση,  πλευρομέτρηση,  υπολογισμό  οδεύσεων  και  υψομέτρων,  καθώς  και  τη  σύνταξη
διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται σε 50 €, εκτός κατοικημένων
περιοχών. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει: 

Εγκατάσταση,  γωνιομέτρηση,  υπολογισμό,  εξασφάλιση  πολυγωνικού
σημείου Ν=

13,00

Αναγνώριση και εγκατάσταση εκτός κατοικημένων περιοχών (€/σημείο) 50,00
Αμοιβή (€)  Α = 779,35

ΤΟΠ. 2 Τριγωνισμοί
Για  την  αναγνώριση,  επισήμανση,  γωνιομέτρηση,  υπολογισμό,  σύνταξη  διαγράμματος  και  την
εξασφάλιση,  οι  τιμές  για κάθε τριγωνομετρικό σημείο,  ως και οι  αντίστοιχες  για την κατασκευή κάθε
βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες
Τριγ  1 Τριγωνομετρικό σημείο   1800 800 350 225

Βάθρ 2 Βάθρο ύψους 1,10 μ.     
(πλην βραχωδών εδαφών)

565 350 - -

Βάθρ 3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - 65 65
Βάθρ 4 Βάθρο ύψους 1,10 μ.
(επί βραχωδών εδαφών)

285 170 - -

Επίσης, η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή
εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Επομένως, με βάση τα παραπάνω και τον συντελεστή τκ προκύπτει:

Χρήση τριγωνομετρικών σημείων για εξάρτηση δικτύου IV τάξης Ν= 2
Τιμή ανά σημείο 800
Αμοιβή (€) Α = 1.600
Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων Ν= 1
Τιμή ανά σημείο 800
Αμοιβή (€) Α = 800
Χρήση  τριγωνομετρικών  σημείων  για  εξάρτηση  πολυγωνομετρικού
δικτύου Ν= 1

Τιμή ανά σημείο 65
Αμοιβή (€) Α = 65
Αμοιβή Α = 2.955,54

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΙΚ.1.1.     Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων  
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο:

Α=   
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όπου:
(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου
ΣΑ: συντελεστής αρχιτεκτονικής μελέτης
Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου
Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή
έργου
κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης
τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει

Η  μελέτη  θα  εκπονηθεί  σε  στάδιο  οριστικής  μελέτης,  με  παράλειψη  του  σταδίου  της  προμελέτης.
Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιμώμενης αμοιβής Α ως εξής:

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α

Επομένως:

Εμβαδό Κτιρίου (m2) Ε = 30,00
Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 50,00
Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,10
Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά ΣΒν = 1,40
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m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.
Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00
Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 5.607,22
Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 42,50%
Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 2.383,07

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΙΚ.2.1.   Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων     
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο:

Α=   
























3

3,178
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  1,06   )(

όπου:
(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου
Σστ: ποσοστό συμμετοχής εγκατάστασης στην τιμή μονάδας φυσικού αντικειμένου
Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου
Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή
έργου
κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης
τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει

Αντισεισμικός υπολογισμός: Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%.

Η  μελέτη  θα  εκπονηθεί  σε  στάδιο  οριστικής  μελέτης,  με  παράλειψη  του  σταδίου  της  προμελέτης.
Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιμώμενης αμοιβής Α ως εξής:

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α

Επομένως:
Εμβαδό Κτιρίου (m2) Ε = 30,00
Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 37,00
Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 3,00
Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75
Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά 
m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40
Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ = 0,30
Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 1.965,45
Αντισεισμικός υπολογισμός προσαύξηση 80% 180,00%
Προεκτιμώμενη αμοιβή με αντισεισμικό υπολογισμό A = 3.537,81
Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 42,50%
Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 1.503,57

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Μελέτη στεγάστρου
Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  σε  Ευρώ  για  την  παροχή  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  μηχανικού  ή  άλλου
επιστήμονα  που  δεν  αφορούν  στην  εκπόνηση  μελέτης  αμειβόμενης  βάσει  ειδικών  προβλέψεων  του
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παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα
εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη 359,70
Ημέρες απασχόλησης Η= 20
Αμοιβή μελέτης Α = 7.194,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 – ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΙΚ.3.1.     Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιριακών Έργων   
Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  Α  για  την  εκπόνηση  της  κάθε  επιμέρους  μελέτης  Η/Μ  Εγκατάστασης
υπολογίζεται από τον τύπο:

Α=   
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όπου:
(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου
ΣΗΜ:  συντελεστής  κάθε  επί  μέρους  μελέτης  εγκατάστασης  και  είναι  το  ποσοστό  συμμετοχής  της
εγκατάστασης
Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου
Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή
έργου
κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης
τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει

Η  μελέτη  θα  εκπονηθεί  σε  στάδιο  οριστικής  μελέτης,  με  παράλειψη  του  σταδίου  της  προμελέτης.
Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της προκτιμώμενης αμοιβής Α ως εξής:

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α

Επομένως:

Εμβαδό Κτιρίου (m2) Ε = 30,00
Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 35,00
Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,00
Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75
Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 
ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40

Συντελεστές συμμετοχής (ΣΗΜ) της εγκατάστασης αυτής στην τιμή 
μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑο)
Ύδρευση ΣΗΜ 0,02
Αμοιβή μελέτης ύδρευσης A1 = 253,65
Αποχέτευση ΣΗΜ 0,02
Αμοιβή μελέτης αποχέτευσης A2 = 253,65
Πυρόσβεση ΣΗΜ 0,02



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Αμοιβή μελέτης πυρόσβεσης A3 = 253,65
Πυρανίχνευση ΣΗΜ 0,015
Αμοιβή μελέτης πυρανίχνευσης A4 = 207,81
Θέρμανση ΣΗΜ 0,07
Αμοιβή μελέτης θέρμανσης A5 = 609,59
Κλιματισμός - αερισμός ΣΗΜ 0,11
Αμοιβή μελέτης κλιματισμού - αερισμού A6 = 839,96
Ηλεκτρικά ισχυρά ρεύματα ΣΗΜ 0,07
Αμοιβή μελέτης ισχυρών ρευμάτων A7 = 609,59
Τηλέφωνα - data ΣΗΜ 0,02
Αμοιβή μελέτης A8 = 253,65
Αλεξικέραυνο - γειώσεις ΣΗΜ 0,01
Αμοιβή μελέτης A9 = 157,08
Λοιπά ασθενη ρεύματα ΣΗΜ 0,01
Αμοιβή μελέτης A10 = 157,08
Συνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 3.595,70
Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 42,50%
Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 1.528,17

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Μελέτη εξοπλισμού
Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  σε  Ευρώ  για  την  παροχή  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  μηχανικού  ή  άλλου
επιστήμονα  που  δεν  αφορούν  στην  εκπόνηση  μελέτης  αμειβόμενης  βάσει  ειδικών  προβλέψεων  του
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα
εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη 359,70
Ημέρες απασχόλησης Η= 30
Αμοιβή μελέτης Α = 10.791,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 –ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  σε  Ευρώ  για  την  παροχή  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  μηχανικού  ή  άλλου
επιστήμονα  που  δεν  αφορούν  στην  εκπόνηση  μελέτης  αμειβόμενης  βάσει  ειδικών  προβλέψεων  του
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα
εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη 359,70
Ημέρες απασχόλησης Η= 20
Αμοιβή μελέτης Α = 7.194,00

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΓΕΝ.7 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 37.919,73
Συντελεστής ύψους τευχών δημοπράτησης 0,08
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Αμοιβή 3.033,58

Επιμερισμός αμοιβής άρθρου: 
 35% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 – ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ
 15% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 25% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 25% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ) (€)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Η ΤΑΞΗ

ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)

1 09
Μηχανολογικές,

Ηλεκτρολογικές και
Ηλεκτρονικές Μελέτες

15.448,46 Β και άνω 13.380,92

2 06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες 6.062,26 Α και άνω 2.838,10

3 08 Στατικές Μελέτες 11.490,21 Α και άνω 9.455,96

4 10 Μελέτες
Συγκοινωνιακών Έργων 7.952,40 Α και άνω 7.952,40

5 16 Μελέτες Τοπογραφίας 4.118,57 Α και άνω 4.118,57

6 27 Περιβαλλοντικές
Μελέτες

13.161,78 Α και άνω 13.161,78

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 50.907,73

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.636,16

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ME ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 58.543,89

Φ.Π.Α. 24% 14.050,53

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α. 72.594,42

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τμήμα Σχεδιασμού
Πληρ. : Ν. Μητρόπουλος
Διευθ. : Ποταμού έναντι αρ. 18
Τηλ. : 210-4955611 (εσωτ. 2)
email: tmima_sxediasmou@nikaia-rentis.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

«ΜΕΛΕΤΕΣ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΙΚΑΙΑΣ  –  ΑΓ.  Ι.

ΡΕΝΤΗ»

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη  2014-2020»  με  Κωδικό  ΟΠΣ

5002266,  Κωδικός  Ενάριθμου:

2021ΣΕ27510053  &  Ίδιοι  Πόροι  Δήμου

Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ: 58.543,89 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 12 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 15 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)

Άρθρο 1         ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1          Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)  

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Εργοδότης είναι ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ανάδοχος  : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση.
Προϊστάμενη       Αρχή (Π.Α.)      : η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.)  : η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
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  των

αντισυμβαλλομένων,  δηλαδή  του  Εργοδότη  και  του  αναδόχου,  και  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη  του

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

υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου

μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο

1.3 της Σ.Υ..

Έγγραφα σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2

του ν. 4412/2016 είναι τα ακόλουθα: 

α) η διακήρυξη και η προκήρυξη σύμβασης,

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

γ)  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  όπως  παράγεται  από  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

υποσυστήματος, 

δ)  το  Τεύχος  Τεχνικών  Δεδομένων  του  έργου  με  τα  τυχόν  Παραρτήματά  του,  το  πρόγραμμα  των

απαιτούμενων υπηρεσιών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.

ε) το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών,

ζ) τα υποδείγματα που προσαρτώνται στη διακήρυξη
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η) τυχόν συμπληρωματικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα

αρχή επί όλων των ανωτέρω.

Ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς: Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

ΤΜΕΔΕ: Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών

υποχρεώσεων  του  αναδόχου.  Τα  ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  διαδικασία  ανάθεσης

περιλαμβάνονται  στο  τεύχος  "Διακήρυξη",  ενώ  το  αντικείμενο  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της

σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα συμπληρώνουν,

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:

 Ιδιωτικό συμφωνητικό

 Διακήρυξη

 Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)

 Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

 Τεχνικό Αντικείμενο (ΤΑ)

Άρθρο 2               ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1 Τόπος και χρόνος

 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον

τούτο απαιτείται. 

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από  έγκαιρη  πρόσκληση  των  υπηρεσιών  του  εργοδότη

(Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές

ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις
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στην  περιοχή  που  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  τα  έργα  και  γενικά  να  παρέχει  κάθε

σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

 Μαζί  με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  της  Προϊσταμένης  Αρχής  για  την  έγκριση  της

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε

δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,

σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  105  του  Ν.  4412/16.  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα

υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση

του  αντικειμένου  της  σύμβασης  όπως  αυτός  προσδιορίζεται  στην  Διακήρυξη  του

διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει,  αν δεν

ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.

 Στο  τεύχος  «Τεχνικών  Δεδομένων»  παρέχεται  ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα  εκπόνησης  των

μελετών, από το οποίο προκύπτει η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου

της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση

συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές).  Στη συνολική

προθεσμία  περιλαμβάνονται  τα  χρονικά  διαστήματα,  που  αφορούν  στην  εκπόνηση  του

αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για

την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε

είδους υποστηρικτικές μελέτες. 

 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη

διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης,  γραμμικό κατ’ ελάχιστον,

ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει

τη  χρονική  ανάπτυξη  των  σταδίων  όλων  των  επιμέρους  απαιτούμενων  μελετών  και  τις

χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης

διαδρομής. Με το χρονοδιάγραμμα, ο ανάδοχος προεκτιμά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης

της  μελέτης,  υπολογίζοντας  εύλογα  διαστήματα  που  απαιτούνται  για  την  ολοκλήρωση

εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 184

του Ν. 4412/16.

 Ως προς τις  προθεσμίες  εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης  ισχύουν κατά τα λοιπά οι

ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου
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2.2.1  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα  υπογραφεί,  από  πλευράς  αναδόχου,  από  τον  ήδη

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει

επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου

γνωστοποιείται  σχετικό  έγγραφο  του  αναδόχου  στον  εργοδότη,  στο  οποίο  επισυνάπτεται  η  σχετική

απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου ένωσης ή

κοινοπραξίας.  Η  αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  του  αναδόχου  υπόκειται  στην  έγκριση  του

Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται

ομοίως στον εργοδότη.  Κοινοποιήσεις  εγγράφων της σύμβασης  στον παλιό εκπρόσωπο ή στην  παλιά

διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν τη γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό

του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να

ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και

να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να

συμμετέχουν,  κατόπιν  προσκλήσεως  οργάνων  του  εργοδότη,  σε  συναντήσεις  με  όργανα  ελέγχου  /

παρακολούθησης της σύμβασης.

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την

εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το

άρθρο 183 του ν. 4412/2016.

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Άρθρο 3         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

3.1 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να διαθέτει  επαρκές και  κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των

υπηρεσιών που του ανατίθενται, 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 την ρητή ή
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και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον

δεν αντιλέγει γραπτά. 

3.2 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  χρησιμοποιήσει  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  την  ομάδα  που

δήλωσε  κατά  τη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  και  να  δηλώσει  αμέσως  την  αποχώρηση

οποιουδήποτε  μέλους  της  ομάδας  από την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  για  οποιονδήποτε  λόγο.  Η

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ερευνά  τους  λόγους  της  αποχώρησης  και  μπορεί  να  εγκρίνει  την

αναπλήρωσή  του  με  αντίστοιχο  στέλεχος  που  διαθέτει  τουλάχιστον  τα  ίδια  προσόντα,  αν  η

αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο Η αποχώρηση μέλους από την ομάδα χωρίς σπουδαίο

λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης δημόσιας σύμβασης,

κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση στ' και επιφέρει τον αποκλεισμό του

μέλους που αποχώρησε από διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση της

απόφασης της Δ.Υ. περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και

δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος

Άρθρο 4         ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

4.1  Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί

να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση, β)

εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί

παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του, εφόσον συντρέχουν

οι λόγοι του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 Ο ανάδοχος  αμείβεται  σύμφωνα με  την ανάλυση  της αμοιβής  του,  σε  κατηγορίες  μελετών και

στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά.

Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του

Ν. 4412/2016. 

Για  την  πληρωμή  του  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  Λογαριασμούς  Πληρωμής,  που

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα

αναγράφονται:

Ειδικότερα αναγράφονται:
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I. Το είδος των εργασιών.

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.

III. Πίνακας  αμοιβής  με  τα  αιτούμενα  προς  πληρωμή  ποσά  για  τις  εργασίες  που

ολοκληρώθηκαν,  τη  μέγιστη  συνολική  αμοιβή  και  το  άθροισμα  των  προηγουμένων

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της

αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει

ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.

V. Το πληρωτέο ποσό

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά

τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τη  σύμβαση,  οι  λογαριασμοί  υποβάλλονται  και  εγκρίνονται  από τη

διευθύνουσα  υπηρεσία  μέσα  σε  έναν  (1)  μήνα  από  την  υποβολή  τους  για  την  πληρωμή  του

αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να

καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Ο έλεγχος

και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το τιμολόγιο

του  αναδόχου,  που  αφορά  το  ποσό του  κάθε  λογαριασμού,  που  θα  περιέλθει  στον  ίδιο  και  η

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην υπηρεσία, που διενεργεί τις

πληρωμές του κυρίου του έργου μετά την ειδοποίησή του για την επικείμενη πληρωμή. Οι υπέρ

τρίτων κρατήσεις γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους

(άρθρο 187 παρ. 6 του Ν. 4412/16).

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι : 

( )α Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και

άλλες  πληρωμές  στα  Ταμεία  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  Υγειονομικής  Περίθαλψης  και

Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

 Η  συμβατική  αμοιβή  δεν  περιλαμβάνει  Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας.  Ο  φόρος  αυτός  θα

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.
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Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο (2)

μηνών από την υποβολή τους οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με την

παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 187

του Ν. 4412/16. Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο

όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής.

Το  τιμολόγιο  μπορεί  να  προσκομίζεται  μεταγενεστέρως,  κατά  την  είσπραξη  του  ποσού  του

λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την

καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής

των  εργασιών,  προς  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία.  Στην  περίπτωση  αυτήν  δικαιούται  ισόχρονη

παράταση.  Υπαιτιότητα  του  αναδόχου  για  τη  μη  πληρωμή  λογαριασμού  υπάρχει  μόνο,  αν

αποδεδειγμένα  κλήθηκε  εγγράφως  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  κυρίου  του  έργου  και

αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 

Η  κατάσχεση  στα  χέρια  τρίτου  της  αμοιβής  του  αναδόχου,  πριν  από  την  παραλαβή  του

αντικειμένου  της σύμβασης,  δεν επιτρέπεται.  Κατ’  εξαίρεση  επιτρέπεται  η  αρχική  ή η  εκ  των

υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του συμβατικού ανταλλάγματος, όταν πρόκειται για την

κάλυψη  οφειλής  του  αναδόχου  σε  αναγνωρισμένες  τράπεζες  ή  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου

δικαίου,  ή  σε  υπεργολάβους  που  έχει  δηλώσει  ο  ανάδοχος  ότι  θα  χρησιμοποιήσει  για  την

εκπόνηση της μελέτης (άρθρο 187 παρ. 8 του Ν. 4412/16).

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων,

ειδικά  και  γενικά  έξοδα  κλπ.)  και  το  επιχειρηματικό  του  κέρδος  μέχρι  την  ολοκλήρωση  και

παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.

4.2.3 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μια σύμβαση μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της,

στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

Πέραν  των  αναφερομένων  ανωτέρω,  σε  περίπτωση  σύμβασης  μελέτης,  που  εκπονείται  κατά

στάδια,  ο  εργοδότης  δικαιούται  να  διακόψει  τις  εργασίες  της  μετά την  ολοκλήρωση κάποιου

σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη

σύμβαση.  Δικαιούται  επίσης,  ο  εργοδότης  να  διακόψει  την  εκπόνηση  σταδίου  μελέτης  με

καταβολή  αποζημίωσης  στον  ανάδοχο,  κατά  την  παρ.  2  του  άρθρου  194  περί  αποζημίωσης

αναδόχου, σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης. 

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο

και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος

αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.),

συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ.

(άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16).

4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον

Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5         ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

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

άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της

εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  και  κατατίθεται  μέχρι  και  την  υπογραφή  του

συμφωνητικού.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  η  οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι και
την  υπογραφή  της  τροποποιημένης  σύμβασης,  συμπληρωματική  εγγύηση,  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου (άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16).
Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας  αρχή στην περίπτωση παραβίασης

από  τον  ανάδοχο  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή  ειδικότερα  ορίζει.  Ειδικά  μετά  την

οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 191 του ν.

4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά  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 Ε.Τ.Α.Α. - 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
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η

εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ. 11 του Ν. 4412/16).

Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία

εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Με  απόφαση  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  αίτηση  του  αναδόχου,

αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, περί καταβολής της

αμοιβής του αναδόχου, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος και

εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 15 του Ν. 4412/16).

Άρθρο 6         ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 185 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:

6.1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει  με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις

βάρος  του  και  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου  ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της

διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6.2. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο

με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις

εκατό (10%) επί της μέσης  ημερήσιας αξίας  της σύμβασης.  Για τις  επόμενες  ημέρες και  μέχρι

ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό

είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου

της σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται

η διαδικασία της έκπτωσης.

6.3. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον

αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.

4412/16, περί προθεσμιών.

6.4. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από

τη διαίρεση  της  συμβατικής  αμοιβής,  που  προβλέπεται  σε  αυτήν  με  τον  αριθμό  ημερών  της

προθεσμίας  της  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Για  τον  υπολογισμό  των  ποινικών  ρητρών  της

συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παρ. 6.2 του παρόντος άρθρου. Η συμπληρωματική

σύμβαση ορίζει,  αν παρατείνονται  οι  προθεσμίες  της αρχικής σύμβασης  και  αν αίρονται,  καθ’

ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

6.5. Αν  στη  σύμβαση  προβλέπονται  τμηματικές  προθεσμίες,  ορίζεται  αντίστοιχα  στη  σύμβαση  ότι

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση

ορίζονται  το  ποσό  των  τμηματικών  ρητρών  για  κάθε  ημέρα  υπαίτιας  καθυστέρησης  και  ο

συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το

δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών

προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας

της σύμβασης.

6.6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται αμέσως μετά

την  επιβολή  τους.  Αν  κατά  της  απόφασης  επιβολής  τους  ασκηθεί  ένσταση,  η  είσπραξη

αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος εκτελεί  τη σύμβαση,  σύμφωνα με τους όρους της,  τις  ισχύουσες προδιαγραφές και  τους

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της

παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελειών της μελέτης, υπόκεινται

σε  εξαετή  παραγραφή,  η  οποία  άρχεται  την  επομένη  της  παραλαβής  της  μελέτης  ή  της  λύσης  της

σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 8            ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται

στο  τεύχος  “Τεχνικό  Αντικείμενο”  που  συνοδεύει  τη  Διακήρυξη  και  τις  ευθύνες  που

απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

8.1.2 Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  από  τον  εργοδότη  να  παρέμβει  σε  υπόθεση  μεταξύ  αυτού  (του

εργοδότη)  και  τρίτου,  υποχρεώνεται  να  ενεργήσει  σύμφωνα με τη Σύμβαση.  Εάν από τη

σύμβαση  δεν  συνάγεται  ο  τρόπος  δράσης  του,  απευθύνεται  στον  εργοδότη  ζητώντας

σχετικές οδηγίες.

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα

έγγραφα  ή  στοιχεία,  που  έλαβε  για  την  εκπλήρωση των συμβατικών  του  υποχρεώσεων,

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.
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8.1.4 Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  προειδοποιεί  εγγράφως  τον  εργοδότη  για  περιπτώσεις

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  αναλαμβάνει  τις  νόμιμες  ευθύνες  του,  απαλλάσσοντας  αντίστοιχα  τον

εργοδότη  και  τους  υπαλλήλους  του  και  να  τον  προφυλάσσει  από  παντοειδείς  ζημιές,  εξ  αιτίας

ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη

ενέργεια του εργοδότη.

8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  εκχωρήσει  σε  τρίτους  μέρος  ή  το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  και  των

υποχρεώσεών  του  που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση,  εκτός  των  περιπτώσεων  που  προβλέπονται  στο

άρθρο 195 του Ν. 4412/2016. 

8.4   Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων

των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του

εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους

προστηθέντες  του)  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  θα  ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  του

εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος

της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη

σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

8.5.2 Αν  είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παραδώσει  αρχεία  με  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή,

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση /

διαχείρισή τους.

8.6  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
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Οι  κάθε  είδους  υπολογισμοί  ή  τα  οποιαδήποτε  στοιχεία,  που  θα  προκύπτουν  από  επεξεργασία  σε

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη

με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα,

που θα περιλαμβάνει:

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του

ιδιοκτήτη του, και

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού,

του  τρόπου  συμπλήρωσης  των  δεδομένων,  έτσι  ώστε  οι  αντίστοιχοι  υπολογισμοί  να

μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

8.7  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος

για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει

στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

        8.7.2 Η  κυριότητα  των  προγραμμάτων  αυτών  παραμένει  στον  Ανάδοχο,  έχει  όμως  ο  εργοδότης  το

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα

που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

    8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά

τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

5. την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (ΔΟΥ)  και

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

6. την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,

7. την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων

του.

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων

του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

8.9  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
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Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση ένωσης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που

απορρέουν  από  την  κείμενη  για  την  κοινωνική  ασφάλιση  νομοθεσία  (σε  ΕΦΚΑ,  ΤΜΕΔΕ  κλπ),  για  το

προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.10  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη,

άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.

8.11  Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται

κατ’  αρχήν  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  τα  δε  πρωτότυπα  αυτών  να  αποστέλλονται  με  συστημένο

ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9               ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο  Εργοδότης  υποχρεούται  να  παρέχει  στον  Ανάδοχο,  χωρίς  επιβάρυνση,  όλες  τις  πληροφορίες  που

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους

όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. της παρούσας.

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και

αλληλεγγύης.  Η  λύση οποιασδήποτε  διαφωνίας  επιλύεται  κατά τα λοιπά,  κατά το  άρθρο 198  του Ν.

4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 14).

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου  
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10.2.1 Τα  συμβατικά  τεύχη  αλληλοσυμπληρώνονται.  Σε  περίπτωση  που  υπάρξουν  αντικρουόμενες

διατάξεις  ή  όροι  στα  συμβατικά  τεύχη,  υπερισχύουν  τα  αναγραφόμενα  στο  ισχυρότερο  κάθε

φορά, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της

σύμβασης,  αν τούτο δεν αντιβαίνει  στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και

στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν

υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.3  Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα

οποία  σαφώς  και  αποδεδειγμένα  βρίσκονται  υπεράνω  του  ελέγχου  και  της  ευθύνης  των

συμβαλλομένων,  καθένα  εκ  των  μερών  δικαιούται  να  αναστείλει  την  εκπλήρωση  των

συμβατικών του υποχρεώσεων,  εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την

εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των

περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση.

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω

γεγονότων ή περιστατικών. 

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν

την  εκ  μέρους  του  αναδόχου  άρνηση  εκτέλεσης  των  καθηκόντων  του  όπως  αυτά  προβλέπονται  στη

Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο

δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 11            ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

11.1  Έκπτωση Αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:
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1.  Αν  ο  ανάδοχος  σύμβασης  μελέτης  δεν  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες

διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εφόσον:

α)  Ο  ανάδοχος  υπερβεί  υπαίτια,  για  χρονικό  διάστημα  πέραν  του  ενός  τρίτου  (1/3),  τη  συνολική

προθεσμία της παρ.  2 του άρθρου 184 του  N.  4412/16 περί  προθεσμιών,  λαμβανομένων υπόψη των

παρατάσεων.

β) Ο ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της

αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.

γ) Οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζουν κατ’ επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο

ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν, πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά, η εφαρμογή της

παρ.  5  του  άρθρου  188  του  N.  4412/16  περί  υποχρεώσεων  αναδόχου,  για  την  αποκατάσταση  των

ελαττωμάτων  ή  ελλείψεων  της  μελέτης  και  να  μην  έχει  ασκηθεί  ένσταση  ή  η  ασκηθείσα  να  έχει

απορριφθεί.

δ)  Διαπιστωθεί,  ότι  ο  ανάδοχος  προσκόμισε  πλαστή  εγγυητική  επιστολή  ή  ότι,  προσκόμισε  πλαστά

δικαιολογητικά του άρθρου 103 του  N. 4412/16  περί πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά την

υπογραφή της σύμβασης.

3.  Αν  υφίσταται  λόγος  έκπτωσης,  κοινοποιείται  στον  ανάδοχο  με  απόδειξη  ειδική  πρόσκληση  της

διευθύνουσας υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται μνεία των διατάξεων του άρθρου 191 του Ν.

4412/16 και η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να

εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη,

δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται, κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή

των ενεργειών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που αυτή τάσσει για την

εκτέλεση  συγκεκριμένων  εργασιών  ή ενεργειών,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να τηρεί  τις  εκ  της

συμβάσεως  υποχρεώσεις  του  για  την  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  σε  κάθε  περίπτωση

υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.

5. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με

το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την

πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην

απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την

ειδική πρόσκληση και  αιτιολογείται  η  έκπτωση με αναφορά στις  εργασίες  που δεν  εκτέλεσε και  στις

ενέργειες στις οποίες δεν συμμορφώθηκε.
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6. Η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική, αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί ένσταση ή

αν η ασκηθείσα ένσταση απορριφθεί.  Αν ασκηθεί  ένσταση,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της έκπτωσης

μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η

αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης από το αποφαινόμενο όργανο κατ’ άρθρο 198 του Ν. 4412/16, περί

διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής, μπορεί να

περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών,

ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

7. Η εξέταση της ένστασης, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/16 γίνεται κατά προτεραιότητα από το τεχνικό

συμβούλιο και η σχετική γνωμοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την

άσκηση της ένστασης. Η μη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, κατά το άρθρο

198  του  Ν.  4412/16  μέσα  σε  προθεσμία  ενός  (1)  μηνός  από  την  έκδοση  της  γνωμοδότησης  του

συμβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωμοδότησης.

8.  Μετά  από  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και  καταπίπτει  υπέρ  του

εργοδότη  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ως  ειδική  ποινική  ρήτρα.  Αν  επιβλήθηκαν  ποινικές  ρήτρες  για

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι ρήτρες αυτές οφείλονται

από τον ανάδοχο αθροιστικά,  ενώ επιβάλλεται  και  η ποινική ρήτρα για  την υπέρβαση της συνολικής

προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.

9.  Η  απόφαση,  με  την  οποία  οριστικοποιήθηκε  η  έκπτωση,  κοινοποιείται  στις  υπηρεσίες  που  είναι

αρμόδιες για την τήρηση μητρώων μελετητών.

10. Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της

μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο

αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση

εκτέλεσης  συνάπτεται,  εφόσον  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρότασης

περιέλθει  στην  Προϊσταμένη  Αρχή έγγραφη και  ανεπιφύλακτη αποδοχή της.  Η  άπρακτη πάροδος  της

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης,

η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα

λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει

κατά  την  κρίση  της  είτε  στην  ανοικτή  δημοπρασία  είτε  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η  διαδικασία  της  παρούσας  εφαρμόζεται  μόνο  στην  περίπτωση,  που  η  Προϊσταμένη  Αρχή  κρίνει

αιτιολογημένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον εργοδότη της μελέτης, αλλά
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μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μελέτης, ύστερα από διάλυση της

σύμβασης.

11.2    Διάλυση της σύμβασης

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:

11.2.1 Ο  εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσής  της,  στις

περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/16, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

11.2.2 Πέραν των αναφερομένων στην παρ. 11.2.1 του παρόντος, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης, που

εκπονείται  κατά στάδια,  ο  εργοδότης δικαιούται  να  διακόψει  τις  εργασίες  της  μετά την  ολοκλήρωση

κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη

σύμβαση.  Δικαιούται  επίσης,  ο  εργοδότης  να  διακόψει  την  εκπόνηση  σταδίου  μελέτης  με  καταβολή

αποζημίωσης  στον  ανάδοχο,  κατά  την  παρ.  2  του  άρθρου  194  του  Ν.  4412/16  περί  αποζημίωσης

αναδόχου, σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης. 

11.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν υποχρεωθεί σε αναστολή εκπόνησης της μελέτης με εντολή του εργοδότη, για συνεχόμενο χρονικό

διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής, ή αν κατά τη διάρκεια της

εκτέλεσης  της  σύμβασης  ανασταλεί  ή  διακοπεί  η  εκπόνηση  της  μελέτης  για  συνολικό  διάστημα

μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

β)  Αν  εξαιτίας  γεγονότων,  που  συνιστούν  υπερημερία  του  εργοδότη,  αναγκαστεί  να  μην  αρχίσει  την

εκπόνηση μελέτης, κατά τον ορισμένο στη σύμβαση χρόνο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών

(3) μηνών. Για την έναρξη της προθεσμίας,  ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία, ειδική

δήλωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 11.2.4 του παρόντος.

γ) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την υποβολή ειδικής δήλωσης εκ μέρους

του αναδόχου  προς τον  εργοδότη,  λόγω παρέλευσης  της προθεσμίας  για  την  πληρωμή  εγκεκριμένου

λογαριασμού.

11.2.4 Η  ειδική  δήλωση  διακοπής  των  εργασιών  των  περ.  β’  και  γ’  της  παρ.  11.2.3  του  παρόντος

περιλαμβάνει:

α) μνεία των λόγων της διάλυσης,

β) στοιχεία για περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους,

γ) περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται,

δ) αίτηση περί καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση

των κονδυλίων της και
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ε)  δήλωση  περί  της  πρόθεσής  του  να  αποδεχθεί  συνέχιση  των  εργασιών,  κατόπιν  αποζημίωσης.  Η

διευθύνουσα υπηρεσία εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της

ειδικής δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών

από την επίδοσή της,  ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία,  αίτηση λύσης της

σύμβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1)

μηνός, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας,  στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του

επιβλέποντα. Η σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η

αίτηση απορριφθεί εμπρόθεσμα,  ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του,

ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια

απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της σύμβασης.

11.2.5 Για  τη  διάλυση  της  σύμβασης  κατά  την  περ.  α’  της  παρ.  11.2.3  του  παρόντος,  ο  ανάδοχος

υποβάλλει αίτηση στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της ειδικής δήλωσης

διακοπής των εργασιών και επιπλέον, αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.

11.2.4 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.

11.2.6 Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, εκτός

αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία του

κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου. 

Στη σύμβαση μπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

έχει ουσιώδη σημασία για τα συμφέροντα του κυρίου του έργου.

11.3  Ματαίωση - Διάλυση της σύμβασης

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 193 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:

Αν  ο  ανάδοχος  άσκησε  μεν  το  δικαίωμα  διάλυσης  της  σύμβασης  αλλά  συναινεί  στη  ματαίωση  της

διάλυσης,  η  σύμβαση  νομίμως  συνεχίζεται,  ανεξαρτήτως των αξιώσεών  του  προς  αποκατάσταση  των

θετικών ζημιών του. Προς τον σκοπό αυτόν ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση με

στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσής του, επί της οποίας αποφασίζει  η Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν

εισηγήσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση των ζημιών η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί,

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιμότητα των

απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών του, δυνάμενη να ζητήσει από τον

ανάδοχο πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.

Η Προϊσταμένη Αρχή, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών

από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης και την αποζημίωση του αναδόχου,
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επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης. Αν ο ανάδοχος δεν συμφωνεί στον

καθορισμό της αποζημίωσης, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας.

11.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 194 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:

11.4.1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης διαλυθεί από τον εργοδότη και προβλέπεται από τη σύμβαση

καταβολή αποζημίωσης, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρία τοις

εκατό (3%) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της. Για την

αμοιβή  των  ήδη  εκπονηθέντων  τμημάτων  του  σταδίου  της  μελέτης  που  διακόπτεται  συντάσσεται

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

11.4.2. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός

(1)  μηνός  από  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  διάλυσης,  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  αίτηση,  με

λογαριασμό αποζημίωσης συνοδευόμενο από το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της παρ. 11.4.1. του παρόντος. 

11.4.3. Οι αποζημιώσεις του παρόντος δεν θίγουν την οφειλόμενη αμοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες

ή υπηρεσίες.

Άρθρο 12            ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 195 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:

12.1.1. Η υποκατάσταση/αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης της

μελέτης επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύμβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της

περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, περί τροποποίησης της σύμβασης στη διάρκειά της.

12.1.2. α) Σε συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια των περ. β’ και γ’ του άρθρου 5 του Ν. 4412/16,

όταν ο ανάδοχος ή ο μοναδικός μελετητής είναι φυσικό πρόσωπο αντίστοιχα και καθίσταται ανίκανος

λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, η προϊσταμένη αρχή

μπορεί να εφαρμόσει αναλόγως την παρ. 10 του άρθρου 191 του Ν. 4412/16.

β)  Αν  πτωχεύσει  ή  αποβιώσει  ή  καταστεί  κατ’  άλλο  τρόπο  ανίκανος  για  την  εκτέλεση  ένας  εκ  των

μελετητών αναδόχου εταιρείας μελετών, η εκπόνηση του σταδίου της μελέτης, που άρχισε να εκπονείται,

συνεχίζεται από την εταιρεία, ακόμα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και

υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις απαιτούμενες από τη σύμβαση τάξεις και κατηγορίες

πτυχίων. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαιτούμενες κατά τη σύμβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων,

υποχρεούται,  σε  διάστημα  δύο  (2)  μηνών  από  τη  στιγμή  που  επήλθε  η  αλλαγή  στο  πτυχίο,  να

αντικαταστήσει τον εταίρο μελετητή ή να ζητήσει υποκατάσταση ή σύμπραξη με μελετητή που διαθέτει τα
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τυπικά προσόντα,  σύμφωνα με  τη διακήρυξη.  Η ανωτέρω ρύθμιση  δεν  εφαρμόζεται  στην  περίπτωση

διαγραφής μελετητή από τα μητρώα και η σύμβαση εξελίσσεται  κανονικά χωρίς τις  υποχρεώσεις  του

προηγούμενου  εδαφίου.  Η  προϊσταμένη  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  τεχνικού

συμβουλίου, να αποφασίσει την εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από την

εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι μέλος

αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο προηγούμενα εδάφια.

γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί ή αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της μελέτης λόγω σοβαρής

ασθένειας  ή  άλλης  αντικειμενικής  αιτίας  μελετητής  φυσικό  πρόσωπο,  μέλος  αναδόχου  σύμπραξης  ή

κοινοπραξίας,  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  υποχρεούνται  να  τον  υποκαταστήσουν  εφόσον  θεωρείται

απαραίτητος  για  την  περάτωση  του  υπό  εκπόνηση  σταδίου  της  μελέτης,  με  άλλον,  αντίστοιχων

προσόντων.

12.1.3. Οι  περ.  β’  και  γ’  της  παρ.  2  εφαρμόζονται  και  στις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών,  εκτός  αν

προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.

Άρθρο 13            ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν. 4412/16. Αναλυτικά:

13.1.1 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή

διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από

το αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

13.1.2 Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις  οποίες τυχόν

προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο μελέτες, καθώς και η

συνολική μελέτη εγκρίνονται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Οι

μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί συνοπτικό έλεγχο για

την πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε

δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα.

13.1.3 Η υποβληθείσα μελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή της παρ. 10 του παρόντος ή του άρθρου 183Α

του Ν. 4412/16 κατά περίπτωση, αμέσως μετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη, της βεβαίωσης

της  παρ.  1,  ο  οποίος,  το  αργότερο  μέσα  σε  δύο  (2)  μήνες,  συντάσσει  και  υποβάλλει  στη

διευθύνουσα υπηρεσία τεχνική έκθεση με την οποία βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της μελέτης

εφαρμόστηκαν  οι  προβλεπόμενες  προδιαγραφές,  κανονισμοί  και  τεχνικές  οδηγίες  και  ότι,  η

μελέτη  διαθέτει  την  ποιοτική  και  ποσοτική  επάρκεια,  σύμφωνα  με  τις  εν  γένει  συμβατικές
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υποχρεώσεις του αναδόχου. Αν η τεχνική έκθεση διαπιστώσει,  ότι η μελέτη δεν έχει ελλείψεις

ούτε και χρήζει διορθώσεων και η διευθύνουσα υπηρεσία δεν αμφισβητεί την έκθεση, ο ελεγκτής

προωθεί  τη  μελέτη  στο  αρμόδιο  όργανο  για  την  έκδοση  της  απόφασης  έγκρισης,  αλλιώς  την

επιστρέφει στον ανάδοχο με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσμία, εντός της

οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και υποβάλει εκ νέου τη μελέτη. Στην περίπτωση

αυτήν αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής της τεχνικής έκθεσης και δεν συμπληρώνεται, αν δεν

παρέλθουν  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επανυποβολή  της.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  τηρήσει

υπαιτίως τις  υποχρεώσεις  του για την αποκατάσταση των πλημμελειών της μελέτης εντός της

τεθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση - συμπλήρωση της μελέτης

του να διενεργηθεί από την υπηρεσία, ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου,

σε άλλον μελετητή ή και στον ελεγκτή της μελέτης, αν διαθέτει τα τυπικά κατά τον νόμο προσόντα.

13.1.4 Αν  σύμφωνα  με  τον  νόμο,  απαιτείται  πριν  την  έγκριση  της  μελέτης  η  γνωμοδότηση  άλλων

υπηρεσιών και  φορέων,  η  διευθύνουσα  υπηρεσία  την  κοινοποιεί  προς  αυτούς,  μετά από την

υποβολή  της  τεχνικής  έκθεσης  του  ελεγκτή  και  τις  τυχόν  απαιτηθείσες  διορθώσεις  ή

συμπληρώσεις  εκ  μέρους  του  αναδόχου.  Οι  ως  άνω  φορείς  και  υπηρεσίες  υποχρεούνται  να

υποβάλουν  τη  γνώμη  τους  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο (2)  μηνών  από  την  αποστολή  της

μελέτης προς αυτούς,  εκτός αν προβλέπεται  διαφορετική προθεσμία από ειδικές  διατάξεις.  Η

παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

13.1.5 Η μελέτη εγκρίνεται  κατά στάδια και  στο σύνολό της.  Η απόφαση έγκρισης  εκδίδεται  από το

αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  υποχρεωτικά  μέσα  σε  έναν  (1)  μήνα,  από  την  υποβολή  της

μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων

φορέων  ή  την  πάροδο  της  προθεσμίας  της  παρ.  3,  την  οποία  βεβαιώνει  το  έγγραφο  της

διευθύνουσας  υπηρεσίας.  Αν  οι  ζητηθείσες  από  τον  ανάδοχο  συμπληρώσεις  ή  διορθώσεις

αφορούν  διακεκριμένο  στάδιο  ή  κατηγορία  μελέτης,  μπορεί  να  γίνει  τμηματική  έγκριση  των

υπόλοιπων μελετών. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της προθεσμίας της

παρούσας, το όργανο έγκρισης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα

μήνες.

13.1.6 Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της

σύμβασης.  Αν  παρέλθει  άπρακτη η  προθεσμία  της  παρ.  4,  επέρχεται  αυτοδίκαιη  έγκριση  και

παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη

παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

13.1.7 Επιτρέπεται  να  παραληφθεί,  εκτός  αν  άλλως  ορίζεται  στη  σύμβαση,  ύστερα  από  αίτηση  του

αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε.
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13.1.8 Οι αξιώσεις  του εργοδότη κατά του αναδόχου,  λόγω πλημμελειών της μελέτης,  υπόκεινται  σε

εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή της λύσης της

σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

13.1.9 Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από

τη  ρητή  ή  αυτοδίκαιη  παραλαβή  της  μελέτης,  αν  δεν  έχουν  ήδη  υποπέσει  σε  παραγραφή,

σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

13.1.10 Η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται, όπως ορίζεται στις

συμβάσεις αυτές.

Άρθρο 14  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο

άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της

Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 15  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

15.1  Νομοθεσία

Η  Σύμβαση  διέπεται  αποκλειστικά  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο  όπως  αναλυτικά  προσδιορίζεται  στην

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

    Γλώσσα επικοινωνίας  

 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

15.2.2Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα

εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

1. Σε  κάθε  περίπτωση  αμφισβητήσεων  ή  διαφορών,  το  ελληνικό  κείμενο  κατισχύει  των

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
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