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1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ με τον Δόμο Μυκόνου εύναι η εκπόνηςη των μελετών 

ςχεδιαςμού για την καταςκευό: 

 μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ), 

 επϋκταςησ Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ Απορριμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Α), 

 κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..), 

για τισ ανϊγκεσ του Δόμου Μυκόνου. 

Σο παρόν Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων ϋχει ωσ αντικεύμενο την περιγραφό των 

δεδομϋνωνκαι ςτοιχεύων για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ: «ΜΕΛΕΣΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ». 

Η μελϋτη αφορϊ ςτον Δόμο Μυκόνου και θα εκπονηθεύ ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ 

Ελληνικϋσ και διεθνεύσπροδιαγραφϋσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ τησ 

περιοχόσ μελϋτησ και τουσ ςύγχρονουσ κανόνεσ και εξϋλιξησ τησ τεχνολογύασ 

παρόμοιων ϋργων. 

Αναλυτικότερα, το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, περιλαμβϊνει την εκπόνηςη των εξόσ 

επιμϋρουσ μελετών: 

1. Σεχνικό Προμελϋτη επϋκταςησ Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ Απορριμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Α), 

2. Σεχνικό Προμελϋτη μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ) 

3. Περιβαλλοντικό Μελϋτη κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) 

4. Σεχνικό μελϋτη ςχεδιαςμού κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) 

 

2 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ 

Η ϋναρξη των διαδικαςιών για την καταςκευό μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων 

βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ),επϋκταςησ του Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ Απορριμμϊτων 

(Φ.Τ.Σ.Α), και του Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) εύναι ϋργο αρμοδιότητασ του 

Δόμου Μυκόνου και αποτελεύ απαραύτητη ενϋργεια ςτο πλαύςιο ενόσ ολοκληρωμϋνου 

και λειτουργικού ςυςτόματοσ διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων. 

Σο προτεινόμενο ϋργο εντϊςςεται ςτο πλαύςιο του Περιφερειακού χεδύου Διαχεύριςησ 

τερεών Αποβλότων (ΠΕΔΑ) τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου και του Σοπικού 

χεδύου Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων (ΣΔΑ) Δόμου Μυκόνου και αποςκοπεύ ςτην 

ευθυγρϊμμιςη τησ διαχεύριςησ των αποβλότων του Δόμου Μυκόνου με το θεςμικό 

πλαύςιο και με τισ αρχϋσ τησ κυκλικόσ οικονομύασ. 

Η υφιςτϊμενη διαχεύριςη των αςτικών ςτερεών αποβλότων του Δόμου Μυκόνου 

αφορϊ ςτη ςυλλογό ςυμμεύκτων απορριμμϊτων και ςτην τελικό τουσ διϊθεςη ςτον 

υφιςτϊμενο ΦΤΣΑ Μυκόνου. 

Η ϋλλειψη εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων και κεντρικού 

πρϊςινου ςημεύου ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη μειωμϋνη αξιοπούηςη ςτερεών αποβλότων 

και τη μη επύτευξη των ςτόχων τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ. Σο ανωτϋρω ςε 

ςυνδυαςμό με την επικεύμενη εξϊντληςη τησ χωρητικότητασ του υφιςτϊμενου ΦΤΣΑ 

Μυκόνου εγκυμονούν κινδύνουσ για το περιβϊλλον και τη δημόςια υγεύα. 
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Με το προτεινόμενο ϋργο: 

 Εφαρμόζεται το ΠΕΔΑ Νοτύου Αιγαύου και οι απαιτόςεισ του θεςμικού πλαιςύου 

διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων. 

 Μειώνεται το βιοαποδομόςιμο κλϊςμα των ΑΑ που οδηγεύται ςε ταφό, μϋςω τησ χωριςτόσ 

ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων. 

 Μειώνεται ποςοτικϊ αλλϊ και βελτιώνεται ποιοτικϊ το υπόλειμμα προσ τελικό διϊθεςη ςε 

χώρο υγειονομικόσ ταφόσ. 

 Αποτρϋπεται τυχόν ανεξϋλεγκτη διϊθεςη των αποβλότων.  

 Εξαςφαλύζεται η αςφϊλεια και υγιεινό των κατούκων του Δόμου Μυκόνου καθώσ και η 

προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ. 

 Δημιουργούνται νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. 

 

3 ΣΕΦΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ύμφωνα με το ΠΕΔΑ Νοτύου Αιγαύου, οι παραγόμενεσ ποςότητεσ και οι ςτόχοι για την 

ςταδιακό εκτροπό των ΑΑ από το ρεύμα των ςύμμεικτων που οδηγούνται ςε 

υγειονομικό ταφό για το ϋτοσ ςτόχοσ 2020, παρουςιϊζονται ςτον ακόλουθο πύνακα. 
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Πύνακασ 1: Παραγόμενεσ ποςότητεσ αποβλότων – τόχοιδιαλογόσ αποβλότων Δόμου Μυκόνου (2020) 

Τλικό 

Παραγωγό Φωριςτόςυλλογό 

Σελικό 
διϊθεςη 

(%) (tn/yr) 

Ανακύκλωςη 
αποβλότων 

ςυςκευαςιών 

Ανακύκλωςη 
λοιπών 

ανακυκλώςιμων 
υλικών 

Ανϊκτηςη 
βιοαποβλότων 

Λοιπϊ (ΑΗΗΕ, 
μπαταρύεσ, 

κ.λπ.) 

(tn/yr) (tn/yr) (tn/yr) (tn/yr) (tn/yr) 
Οργανικϊ 30,94% 5.968,04   2.388   

Φαρτύ - Φαρτόνι - 
Φαρτοκιβώτια 

26,73% 5.155,91 1.660 2.207    

Πλαςτικό 19,97% 3.852,00 1.146 1.743    
ιδηρούχα Μϋταλλα 2,20% 429,72 

285 199    
Μηιδηρούχα Μϋταλλα 1,14% 219,75 

Γυαλύ 6,86% 1.322,46 506 486 
   

Ξύλο 0,48% 93,16 12 62 
Αδρανό - ΟρυκτϊΤλικϊ 0,37% 70,74      

Τφϊςματα 2,30% 443,27      
ύνθετα Τλικϊ 3,07% 592,38      

Τλικϊ βεβαρυμμϋνα 
μερύπουσ 

0,37% 70,74      

Προώόντα Τγιεινόσ 3,94% 759,94      
Άλλα 1,62% 312,91    777  

ΤΝΟΛΟ 100,00% 19.286,00 3.609 4.697 2.388 777 7.815 
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Με βάςθ τον παραπάνω πίνακα προκφπτει ότι ο ςτόχοσ του Διμου για τθ ςυνολικι εκτροπι 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (μθ ςυςκευαςιϊν) είναι 4.697τόνοι/ζτοσ.  

Η ποςότθτα αυτι εκτιμάται ότι κα ςυλλζγεταιεξολοκλιρου μζςω τουΚεντρικοφ Πράςινου 
θμείου (Π..) Διμου Μυκόνου, ςταδιακά, αυξανομζνθσ τθσ ενεργοποίθςθσ και ςυμμετοχισ 
των πολιτϊν μζςω δράςεων δθμοςιότθτασ, κζςπιςθσ κινιτρων και τθσ ςταδιακισ 
εξοικείωςθσ του πολίτθ με τθ δραςτθριότθτα. Πλζον αυτϊν, εκτιμάται ότι ςτο Π κα 
οδθγοφνται και περίπουτο 10% του ςτόχου των ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν. Οι λοιπζσ 
ανακυκλϊςιμεσςυςκευαςίεσ κα ςυλλζγονται μζςω του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με 
μπλε κάδουσ ςτοδρόμο. 

Σο Κεντρικό Πρϊςινο ημεύο (Π..) Δόμου Μυκόνου θα περιλαμβϊνει τα ακόλουθα ϋργα:  

 Φωματουργικϋσ εργαςύεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου: περιλαμβϊνει την 

διαμόρφωςη τησ κεντρικόσ πλατεύασ και τησ περιμετρικόσ οδού όπου θα κινούνται οι ςυρμού 

και τα Ι.Φ. 

 Πύλη ειςόδου 

 Έργα εςωτερικόσ οδοποιύασ 

 Λοιπϊ ϋργα υποδομόσ (υπόςτεγα, οικύςκοι, περύφραξη, πύλη, δύκτυα, κ.λπ.) 

 Απαιτούμενοσ εξοπλιςμόσ λειτουργύασ (τεμαχιςτόσ, containers, κ.λπ.) 

ύμφωνα με τον ΠΕΔΑ, η δυναμικότητα τησ μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων 

βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ) ςύμφωνα με τον υφιςτϊμενο ΠΕΔΑ Νοτύου Αιγαύου ανϋρχεται 

ςε 1.260 τόνουσ/ϋτοσ. 

Η μονϊδα θα αποτελεύται ενδεικτικϊ από τα εξόσ τμόματα: 

 Τποδοχό και προεπεξεργαςύαπροδιαλεγμϋνων οργανικών αποβλότων. 

 Κομποςτοπούηςη 

 Ωρύμανςη κοµπόςτ. 

 Ραφιναρύα κοµπόςτ. 

τον Φ.Τ.Σ.Α. θα οδηγούνται τα υπολεύμματα μετϊ την Διαλογό ςτην Πηγό, ότοι 

ςύμφωνα με τον ΠΕΔΑ ποςότητα 7.815 τόνων/ϋτοσ. 

Ο βαθμόσ ςυμπύεςησ των απορριμμϊτων ςε Φ.Τ.Σ. κυμαύνεται από 0,7 – 0,9 tn/m3. Για 

τη διαςταςιολόγηςη του υπό μελϋτη χώρου λαμβϊνεται βαθμόσ ςυμπύεςησ 0,8 tn/m3. 

Επύςησ, τα απορρύμματα επικαλύπτονται με χώμα, ςε ημερόςια βϊςη, ςε ποςοςτό 15% 

του ςυνολικού όγκουσ τουσ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα (ΚΤΑ οικ. 

114218/97, ΥΕΚ 1016Β). 

Με βϊςη τα προαναφερόμενα η ετόςια δυναμικότητα του Φ.Τ.Σ. εκτιμϊται ωσ 

ακολούθωσ: 

Δυναμικότητα Τλικό 
επικϊλυψησ 

(15%) 

υνολικόσ 
απαιτούμενοσ 
όγκοσ (m3/yr) 

(tn/yr) 
(m3/yr) 

(Ειδικό βϊροσ 0,8 tn/m3) 
7.815 9.769 m3/yr 1.465 m3/yr 11.234 m3/yr 

Με βϊςη τα προαναφερόμενα και για κατ’ ελϊχιςτον 10ετό λειτουργύα τησ επϋκταςησ 

του ΦΤΣ, η ελϊχιςτη αναγκαύα ωφϋλιμη χωρητικότητα τησ λεκϊνησ του πρϋπει να εύναι: 

VΕΠ., ΩΥ.= 10yrx11.234m3/yr = 112.340m3 
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Λαμβϊνοντασ ωσ μϋςο ύψοσ απορριμματικού αναγλύφου τα 10m, ο ενεργόσ χώροσ 

επϋκταςησ του Φ.Τ.Σ.Α. εκτιμϊται ςε 10 ςτϋμματα περύπου. 

Η επϋκταςη του ΦΤΣΑ θα καταςκευαςτεύ ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ 

τησ νομοθεςύασ και θα περιλαμβϊνει τα ακόλουθα ϋργα:  

 Διαμόρφωςη λεκϊνησ ΦΤΣΑ 

Για τη ςωςτό και ορθολογικό λειτουργύα του χώρου η διαμόρφωςη του πυθμϋνα θα 

γύνει με ςτόχο τη δημιουργύα όπιων κλύςεων για διευκόλυνςη των εργαςιών και τησ 

κύνηςησ των οχημϊτων ςε αυτόν. Θα πραγματοποιηθούν εκςκαφϋσ μϋχρι βϊθοσ όπου δε 

θα διαταρϊςςεται το ςτεγανό υπόβαθρο του χώρου, επιδιώκοντασ την εξιςορρόπηςη 

των χωματιςμών εκςκαφόσ με τα απαιτούμενα υλικϊ για τη λειτουργύα του ΦΤΣΑ. 

(επικϊλυψη των απορριμμϊτων). Κατϊ τισ εργαςύεσ διαμόρφωςησ των εκϊςτοτε 

επιμϋρουσ κυττϊρων θα δημιουργηθεύ πυθμϋνασ κλύςησ τουλϊχιςτον 5% για ελεύθερη 

ροό των ςτραγγιςμϊτων προσ τη δεξαμενό ςυλλογόσ τουσ. Για την λεκϊνη επϋκταςησ 

του ΦΤΣ θα εξεταςτεύ η δυνατότητα ςυναρμογόσ με τον υφιςτϊμενο χώρο.  

 τεγανοπούηςη πυθμϋνα και πρανών  

Για τη ςωςτό και ορθολογικό λειτουργύα του Φ.Τ.Σ.Α. απαιτεύται ο ςχεδιαςμόσ ενόσ 

ολοκληρωμϋνου και επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνου ςυςτόματοσ ςτεγανοπούηςησ ώςτε 

να αποφεύγεται η διαφυγό ρυπαντών (ςτραγγύςματα και βιοαϋριο) εκτόσ του ενεργού 

χώρου απόθεςησ. Σο ςύςτημα ςτεγϊνωςησ θα πρϋπει να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ τησ 

νομοθεςύασ για τουσ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ. 

 Διαχεύριςη ςτραγγιςμϊτων  

Θα καταςκευαςτούν τα απαιτούμενα ϋργα ςυλλογόσ των ςτραγγιςμϊτων και 

μεταφορϊσ τουσ προσ επεξεργαςύα.Σο δύκτυο ςυλλογόσ ςτραγγιςμϊτων εντόσ τησ 

λεκϊνησ θα ςχεδιαςτεύ με κατϊλληλεσ κλύςεισ ώςτε να διευκολύνεταιη παροχϋτευςη 

των ςτραγγιςμϊτων εκτόσ τησ λεκϊνησ. Σο δύκτυο ςυλλογόσ αποτελεύται από αγωγούσ 

(κύριουσ και δευτερεύοντεσ) τοποθετημϋνουσ κατϊ τϋτοιο τρόπο ςτον πυθμϋνα και τα 

πρανό τησ λεκϊνησ, ώςτε να καλύπτεται όλη η ϋκταςη και να ςυλλϋγονται 

ςτραγγύςματα από όλη την επιφϊνειϊ τησ. Σα ςυλλεχθϋντα ςτραγγύςματα θα 

οδηγούνται ςε δεξαμενό ςυλλογόσ-αποθόκευςησ και ακολούθωσ ςτην εγκατϊςταςη 

επεξεργαςύασ τουσ. 

 Διαχεύριςη παραγόμενου βιοαερύου 

Θα καταςκευαςτούν τα απαιτούμενα ϋργα απαγωγόσ και διαχεύριςησ του παραγόμενου 

βιοαερύου εντόσ τησ λεκϊνησ ταφόσ. Θα εξεταςτεύ η παραγωγό βιοαερύου ανϊ ϋτοσ 

προκειμϋνου να επιλεγεύ το κατϊλληλο ςύςτημα διαχεύριςησ του. 

 Διαχεύριςη ομβρύων 

Θα καταςκευαςτεύ περιμετρικϊ του απορριμματικού ανϊγλυφου τϊφροσ απορροόσ 

ομβρύων,  καθώσ και όπου αλλού απαιτηθεύ εντόσ ορύων του γηπϋδου αποςτραγγιςτικό 

τϊφροσ ώςτε να προςτατεύονται τα ϋργα υποδομόσ από τα όμβρια των εξωτερικών 

λεκανών. 

 

 Έργα υποδομόσ 
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Θα καταςκευαςτούν τα απαραύτητα ςυνοδϊ ϋργα υποδομόσ (ϋργα εςωτερικόσ 

οδοποιύασ, ϋργα περύφραξησ, ϋργα ηλεκτροφωτιςμού και λοιπϊ ϋργα Η/Μ, λοιπϊ ϋργα 

Π/Μ, κ.λπ.). 

 

4 ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 ΚΤΑ υπ’ αριθμ. οικ. 63083/5402 (ΥΕΚ 4317/Β’/30-12-2016) «Κύρωςη τησ απόφαςησ 

ϋγκριςησ του Περιφερειακού χεδύου Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΠΕΔΑ) τησ Περιφϋρειασ 

Νοτύου Αιγαύου». 

 ΚΤΑ υπ’ αριθμ. οικ. 56700/24-11-2016) «Έγκριςη τησ τρατηγικόσ Μελϋτησ 

Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (ΜΠΕ) του ςχεδύου «Επικαιροπούηςη του Περιφερειακού 

χεδύου Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΠΕΔΑ) τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου». 

 Τπ’ αριθμ.πρωτ. 73032/15-11-2017 Απόφαςη του υντονιςτό τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ Αιγαύου«Έγκριςη Νϋων Περιβαλλοντικών Όρων για το ϋργο: «Λειτουργύα, 

εργαςύεσ βελτύωςησ και επανϋνταξη του υφιςτϊμενου ϋργου Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ 

Απορριμμϊτων ςτη θϋςη «Υτελιϊ» του Δόμου Μυκόνου νόςου Μυκόνου Νομού Κυκλϊδων». 

 

5 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Σο αντικεύμενο των υπηρεςιών του αναδόχου, αφορϊ ςτην εκπόνηςη των μελετών 

ςχεδιαςμού για την υλοπούηςη του ϋργου τησ καταςκευόσ τησ μονϊδασ επεξεργαςύασ 

προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων Δόμου Μυκόνου, τησ καταςκευόσ τησ επϋκταςησ του 

Φ.Τ.Σ.Α. Δόμου Μυκόνου και τησ καταςκευόσ του Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου Δόμου 

Μυκόνου, ότοι: 

1. Σεχνικό Προμελϋτη επϋκταςησ Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ Απορριμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Α), 

2. Σεχνικό Προμελϋτη μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ) 

3. Περιβαλλοντικό Μελϋτη κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) 

4. Σεχνικό μελϋτη ςχεδιαςμού κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) 

 

6 ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η προεκτύμηςη τησ αμοιβόσ των μελετών πραγματοποιόθηκε με βϊςη τον Κανονιςμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 

επιςτημονικών υπηρεςιών (Απόφαςη Τπ. Τποδομών & Μεταφορών 

ΔΝγ/32129/ΥΝ466/16.05.2017 (ΥΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχοσ Β'). Για τον 

υπολογιςμό του ςυνόλου των αμοιβών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο ΓΕΝ. 

3 «υντελεςτόσ τκ». Λαμβϊνεται η τρϋχουςα ιςχύουςα τιμό για το ϋτοσ 2020, ότοι τκ = 

1,227. 

 

Α.Σ.1: ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Α.Σ.1.1: ΤΔΡ.15 Φώροι υγειονομικόσ ταφόσ απορριμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Α.) 
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Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Α) για την εκπόνηςη μελϋτησ ΦΤΣΑ, 

υπολογύζεται βϊςει τησ απαιτούμενησ χωρητικότητασ του ΦΤΣΑ, η οπούα περιλαμβϊνει: 

 μελϋτη ςτεγϊνωςησ/ςτρϊγγιςησ τησ λεκϊνησ εναπόθεςησ, καθώσ και των ϋργων τμηματικόσ 

ό/και ολικόσ τελικόσ κϊλυψησ, μετϊ την πλόρωςη του ΦΤΣΑ, ςτην ϋκταςη που απαιτεύται, 

 μελϋτη διαμόρφωςησ τησ λεκϊνησ εναπόθεςησ (εκςκαφϋσ και επιχώςεισ), 

 μελϋτη των ϋργων ςυλλογόσ και προςωρινόσ ό τελικόσ επεξεργαςύασ των ςτραγγιςμϊτων 

 μελϋτη των ϋργων αντιπλημμυρικόσ προςταςύασ τησ λεκϊνησ εναπόθεςησ και του γηπϋδου 

του ΦΤΣΑ, καθώσ και των απαιτούμενων υποςτηρικτικών ϋργων (οδοποιύασ κ.λπ.) 

υπολογύζεται βϊςει του τύπου: 

Α= (10.000 +β x V) xτκ 

όπου: 

 β: ο ςυντελεςτόσ όγκου ΦΤΣΑ που προκύπτει από τον παρακϊτω πύνακα: 

V β 
50.000 1,25 

200.000 1,00 
750.000 0,80 

1.500.000 0,50 

 V: η μικτό χωρητικότητα τησ λεκϊνησ εναπόθεςησ (όγκοσ εδαφικών ςτρώςεων μόνωςησ και 

ςτρϊγγιςησ, όγκοσ ςτρώςεων τελικόσ κϊλυψησ καθώσ και μικτόσ όγκοσ απορριμμϊτων – 

προςωρινόσ κϊλυψησ) ςε m3. 

ε περύπτωςη που ο Φ.Τ.Σ.Α. προβλϋπεται να παραλϊβει αφυδατωμϋνη ιλύ από 

Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Αςτικών Λυμϊτων, τότε η αμοιβό προςαυξϊνεται κατϊ 

10%. 

Με βϊςη τα προαναφερόμενα προκύπτει: 

β 1,090 

V 146.042,8 m3 

Μεύωςη αμοιβόσ λόγω επϋκταςησ 80% 

τκ 1,227 

υνολικό Προεκτύμηςη Αμοιβόσ  41.515,85 € 

Αμοιβό ςταδύου προμελϋτησ 35% 

Προςαύξηςη λόγω παρϊλειψησ προηγούμενων ςταδύων 

μελϋτησ 
(50%x15%)=7,5% 

Α 17.644,24 € 

 

Α.Σ.2: ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
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Α.Σ.2.1: ΤΔΡ.29 Ηλεκτρομηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ χώρων υγειονομικόσ 

ταφόσ απορριμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Α.) 

Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Α) για την εκπόνηςη μελϋτησ ΦΤΣΑ, 

υπολογύζεται βϊςει τησ απαιτούμενησ χωρητικότητασ του ΦΤΣΑ και περιλαμβϊνει την 

μελϋτη των ϋργων ύδρευςησ, πυρόςβεςησ, διαχεύριςησ και απαγωγόσ βιοαερύου και 

βιομηχανικού νερού και Η/Μ Έργων επεξεργαςύασ αποβλότων, βϊςει του τύπου: 

Α= (3.000 +β x V) xτκ 

όπου: 

 β: ο ςυντελεςτόσ όγκου ΦΤΣΑ που προκύπτει από τον παρακϊτω πύνακα: 

V β 
50.000 0,30 

200.000 0,25 
750.000 0,20 

1.500.000 0,125 

 V: η μικτό χωρητικότητα τησ λεκϊνησ εναπόθεςησ (όγκοσ εδαφικών ςτρώςεων μόνωςησ και 

ςτρϊγγιςησ, όγκοσ ςτρώςεων τελικόσ κϊλυψησ καθώσ και μικτόσ όγκοσ απορριμμϊτων – 

προςωρινόσ κϊλυψησ) ςε m3. 

ε περύπτωςη που ο Φ.Τ.Σ.Α. προβλϋπεται να παραλϊβει αφυδατωμϋνη ιλύ από 

Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Αςτικών Λυμϊτων, τότε η αμοιβό προςαυξϊνεται κατϊ 

10%. 

Με βϊςη τα προαναφερόμενα προκύπτει: 

β 0,268 

V 146.042,8 m3 

Μεύωςη αμοιβόσ λόγω επϋκταςησ 80% 

τκ 1,227 

υνολικό Προεκτύμηςη Αμοιβόσ  10.340,52 € 

Αμοιβό ςταδύου προμελϋτησ 

35% 

 

Προςαύξηςη λόγω παρϊλειψησ προηγούμενων ςταδύων 

μελϋτησ 
(50%x15%)=7,5% 

Α 4.394,72 € 

 

Α.Σ.2.2: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβό επιςτημόνων εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη – H/MΜελϋτη 

χεδιαςμού Πρϊςινου ημεύου 
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Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ υπολογύζεται ανϊλογα 

με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 

10 ϋτη. 

Με βϊςη τα προαναφερόμενα προκύπτει: 

Αμοιβό επιςτόμονα με εμπειρύα μϋχρι 10 ϋτη 300 €/ανθρωπημϋρα 

Αριθμόσ επιςτημόνων 1 

Αριθμόσ ανθρωποημερών 20 

τκ 1,227 

Α 7.362,00 € 

 

Α.Σ.3: ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΗΜΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Α.Σ.3.1: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβό επιςτημόνων εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη – Φημικοτεχνικό 

Μελϋτη χεδιαςμούΜΕΒΑ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ υπολογύζεται ανϊλογα 

με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 

10 ϋτη. 

Με βϊςη τα προαναφερόμενα προκύπτει: 

Αμοιβό επιςτόμοναμε εμπειρύα μϋχρι 10 ϋτη 300 €/ανθρωπημϋρα 

Αριθμόσ επιςτημόνων 1 

Αριθμόσ ανθρωποημερών 43 

τκ 1,227 

Α 15.866,15 € 

 

 

Α.Σ.4: ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗΜΕΛΕΣΗ 

 

Α.Σ.4.1: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβό επιςτημόνων εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη – Περιβαλλοντικό 

Μελϋτη Πρϊςινου ημεύου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ υπολογύζεται ανϊλογα 

με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 

10 ϋτη. 
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Με βϊςη τα προαναφερόμενα προκύπτει: 

Αμοιβό επιςτόμοναμε εμπειρύα μϋχρι 10 ϋτη 300 €/ανθρωπημϋρα 

Αριθμόσ επιςτημόνων 1 

Αριθμόσ ανθρωποημερών 10 

τκ 1,227 

Α 3.681,00€ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΟΤ ΠΣΤΦΙΟΤ 

Α/Α 
ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΟ ΠΣΤΦΙΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΣΑΞΗ ΠΣΤΦΙΟΤ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΔΙΟΤ 

ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 

1 Μελϋτεσ Τδραυλικών Έργων 13 41.515,85 € Α' και ϊνω 17.644,24 € 

2 
Μελϋτεσ Μηχανολογικϋσ, Ηλεκτρολογικϋσ, 

Ηλεκτρονικϋσ 
9 17.702,52 € Β' και ϊνω 11.756,72 € 

3 
Μελϋτεσ χημικόσ μηχανικόσ και χημικών 

εγκαταςτϊςεων 
18 15.866,15 € Β' και ϊνω 15.866,15 € 

4 Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ 27 3.681,00 € Α' και ϊνω 3.681,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ 48.942,11 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15%) 7.342,22€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 56.290,32 € 

Υ.Π.Α. (24%) 13.509,68 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΥΠΑ 69.800,00 € 
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7 ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΜΒΑΗ 

υνοπτικϊ, τα παραδοτϋα που θα εκπονηθούν ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ ςύμβαςησ 

εύναι: 

 Σεχνικό Προμελϋτη επϋκταςησ Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ Απορριμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Α), 

 Σεχνικό Προμελϋτη μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ) 

 Περιβαλλοντικό Μελϋτη Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) 

 Σεχνικό μελϋτη ςχεδιαςμού Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου (Π..) 

 

8 ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Η καταςκευό του ϋργου εκτιμϊται ςε περύπου 7,0 εκ. € ςυμπεριλαμβανομϋνων ΓΕ-ΟΕ, 

απροβλϋπτων και ΥΠΑ. Σο ςυνολικό κόςτοσ καταςκευόσ τησ ϋργου απαρτύζεται από:  

1. Φωματουργικϋσ Εργαςύεσ  

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι χωματουργικϋσ εργαςύεσ διαμόρφωςησ του 

ενεργού χώρου διϊθεςησ και του χώρου για την υποδοχό του ςυνόλου των 

εγκαταςτϊςεων. 

2. Έργα ςτεγανοπούηςησ Φ.Τ.Σ.Α. 

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ ςτεγανοπούηςησ του ενεργού χώρου 

διϊθεςησ. 

3. Έργα διαχεύριςησ ςτραγγιςμϊτων 

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ (ΠΜ και ΗΜ) των ϋργων διαχεύριςησ 

ςτραγγιςμϊτων. 

4. Έργα διαχεύριςησ βιοαερύου 

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ (ΠΜ και ΗΜ) των ϋργων διαχεύριςησ 

βιοαερύου. 

5. Μονϊδα Επεξεργαςύασ Βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ) 

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ (ΠΜ και ΗΜ) για την καταςκευό τησ 

μονϊδασ επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων (τμόμα υποδοχόσ και 

προεπεξεργαςύασ, τμόμα κομποςτοπούηςησ, τμόμα ωρύμανςησ, τμόμα ραφιναρύασ). 

6. Λοιπϊ ϋργα υποδομόσ  

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται τα ϋργα διαχεύριςησ ομβρύων, ϋργα εςωτερικόσ οδοποιύασ, 

ϋργα περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ,καθώσ και τα λοιπϊ ϋργα εύρυθμησ 

λειτουργύασ του χώρου.  

7. Κεντρικό Πρϊςινο ημεύο (Π..) 

το κόςτοσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ (ΠΜ και ΗΜ) για την καταςκευό του 

Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου. 
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9 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΤ. 

Κριτόριο για την ανϊθεςη εκπόνηςησ τησ μελϋτησ ςε Ανϊδοχο εύναι η πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ 

τιμόσ.  

Η ανϊδειξη του αναδόχου θα διεξαχθεύ μϋςω τησ διαδικαςύασ του ςυνοπτικού 

διαγωνιςμού του ϊρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ Α’147), καθώσ η εκτιμώμενη αξύα 

τησ ςύμβαςησ εύναι κατώτερη από το ποςό των εξόντα χιλιϊδων (60.000) ευρώ, χωρύσ 

να ςυμπεριλαμβϊνεται ο ΥΠΑ. 

 

10 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Σο χρονοδιϊγραμμα υποβολόσ των απαιτούμενων μελετών εύναι: 

 Περιβαλλοντικό Μελϋτη Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου: Ένασ (1) μόνασ από την υπογραφό 

τησ ςύμβαςησ 

 Σεχνικό Προμελϋτη επϋκταςησ Φ.Τ.Σ.Α: Σρεισ (3) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

 Σεχνικό Προμελϋτη Μονϊδα Επεξεργαςύασ Βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ): Σρεισ (3) μόνεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

 Σεχνικό Μελϋτη ςχεδιαςμού Κεντρικού Πρϊςινου ημεύου:Σρεισ (3) μόνεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού αντικειμϋνου ορύζεται ςε τρεισ (3) 

μόνεσ και ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

εκτιμϊται ςε πϋντε (5) μόνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού.  

 

Μφκονοσ,09-07-2020 
Η υντάξαςα 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ,09-07-2020 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαιλ Σςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Π.Ε 
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ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

11 Άρθρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

11.1 1.1 Γενικϊ 

Η παρούςα Ε..Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την 

εκτϋλεςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που 

ςχετύζονται με την διαδικαςύα ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ "Διακόρυξη", ενώ 

το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ "Σεχνικών 

Δεδομϋνων".  

11.2 1.2 Οριςμού, υντομογραφύεσ και Αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ 

παρενθϋςεισ) 

Αναθϋτουςα αρχό  τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι ο Δόμοσ Μυκόνου 

Κύριοσ του ϋργου (ΚτΕ) εύναι ο Δόμοσ Μυκόνου 

Εργοδότησ εύναι ο Δόμοσ Μυκόνου 

Ανϊδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορϋασ ό η ϋνωςη οικονομικών φορϋων ςτον οπούο 

ανατύθεται από τον εργοδότη με δημόςια ςύμβαςη η εκπόνηςη τησ μελϋτησ κατϊ το 

ϊρθρο 2 του Ν.4412/2016. 

Προώςταμϋνη Αρχό (Π.Α.): Δημοτικό υμβούλιο Δόμου Μυκόνου 

Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ.): Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δόμου Μυκόνου 

υμβατικό Αμοιβό : Η οικονομικό προςφορϊ του αναδόχου. 

Δημόςια ςύμβαςη μελϋτησ ό παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 

υπηρεςιών: Η ςύμβαςη με αντικεύμενο την εκπόνηςη μελετών κατϊ το ϊρθρο 2 παρ. 3 

περ. 6 (β) του Ν.4412/2016. 

Έγγραφο τησ ςύμβαςησ: Κϊθε ϋγγραφο το οπούο παρϋχει ό ςτο οπούο παραπϋμπει ο 

αναθϋτων φορϋασ με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό 

τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, όπωσ : 

Α. Η Διακόρυξη 

Β. Η υγγραφό Τποχρεώςεων 

Γ. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων 

11.3 1.3   ειρϊ ιςχύοσ υμβατικών Σευχών 

Μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού η ςειρϊ ιςχύοσ των εγγρϊφων εύναι η 

ακόλουθη: 

1. Σο υμφωνητικό 

2. Η Διακόρυξη 

3. Η Οικονομικό προςφορϊ του Αναδόχου 

4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου 

5. Η υγγραφό Τποχρεώςεων 

6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του και το τεύχοσ 

προεκτιμώμενων αμοιβών με τουσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ τησ προεκτιμηθεύςασ 
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αμοιβόσ  

 

Άρθρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

11.4 2.1  Σόποσ και χρόνοσ 

Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του ϋργου 

εφόςον τούτο απαιτεύται.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των αρμοδύων οργϊνων του 

εργοδότη (Προώςτ/νησ Αρχόσ, Διευθ/ςασ Τπ/ςύασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε 

ςυςκϋψεισ, να παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ και ςυμβουλϋσ, να 

ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ ςτην περιοχό που πρόκειται να καταςκευαςτεύ το 

μελετούμενο ϋργο και  εν γϋνει να παρϋχει την υποςτόριξη που κρύνει χρόςιμη ο 

εργοδότησ. 

Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ για την ϋγκριςη τησ 

ανϊθεςησ προσ τον ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει το ιδιωτικό ςυμφωνητικό 

μϋςα ςε 20 ημϋρεσ. το ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογρϊψει για λογαριαςμό του 

εργοδότη το νόμιμο κατϊ τισ οικεύεσ διατϊξεισ όργανο και από πλευρϊσ του αναδόχου ο 

οριςθεύσ με την υποβολό τησ προςφορϊσ εκπρόςωπόσ του. 

υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την 

περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτη διακόρυξη 

του διαγωνιςμού. Η ϋναρξη τησ ςυνολικόσ και των τμηματικών προθεςμιών ςυμπύπτει, 

αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό, με την επομϋνη τησ 

υπογραφόσ του. τη διακόρυξη ορύζεται ο χρόνοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ.  

το τεύχοσ «Σεχνικών Δεδομϋνων» παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα εκπόνηςησ 

των επύ μϋρουσ μελετών, από το οπούο προκύπτει ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ του 

ςυνόλου του μελετητικού ϋργου και ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που περιλαμβϊνει τισ 

καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ. ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) 

ημερών από την υπογραφό του ιδιωτικού ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να 

υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα, το οπούο μετϊ την ϋγκριςό του θα αποτελεύ ςυμβατικό 

ςτοιχεύο. το νϋο χρονοδιϊγραμμα θα αναγρϊφονται οι καθαρού χρόνοι ςύνταξησ των 

μελετών για κϊθε ςτϊδιο και κατηγορύα μελϋτησ, τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ κϊθε 

μελετητικόσ δρϊςησ και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρύςεων και ενεργειών τησ 

Τπηρεςύασ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό προθεςμύα. 

Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ μελετητικόσ δρϊςησ, χωρύσ ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. Ωσ προσ τισ προθεςμύεσ 

εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ ςύμβαςησ ιςχύουν κατϊ τα λοιπϊ οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 

184 του Ν.4412/2016.  

11.5 2.2   Εκπρόςωποι του αναδόχου 

Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη 

εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζομϋνου(παρ. 6 

και 7 του ϊρθρου 96 του Ν.4412/2016), ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο 

των υμβατικών Σευχών.  

Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ο ανϊδοχοσ δύναται να ορύςει και 
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αναπληρωτό εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ. Για την αντικατϊςταςη των ωσ ϊνω 

εκπροςώπων του αναδόχου γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του αναδόχου ςτον 

εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των καταςτατικών οργϊνων 

του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ. Η 

αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου υπόκειται ςτην ϋγκριςη του 

Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ. Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των 

εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτον εργοδότη. Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ 

ςύμβαςησ ςτον παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ διεύθυνςη θεωρούνται ιςχυρϋσ, εφόςον 

γύνονται πριν την γνωςτοπούηςη των μεταβολών. 

Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού  ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και τον 

αντύκλητό του. ε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ, ωσ ϋδρα του αναδόχου θεωρεύται η 

ϋδρα του εκπροςώπου του.  

Αντύκλητοσ του αναδόχου ορύζεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ 

Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ και αποδϋχεται το διοριςμό του με δόλωςη που 

περιλαμβϊνεται ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ ό υποβϊλλεται με ιδιαύτερο ϋγγραφο. 

Αντύκλητοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεύ 

ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. τον αντύκλητο γύνονται νόμιμα, αντύ του 

αναδόχου, οι κοινοποιόςεισ των εγγρϊφων τησ υπηρεςύασ. Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να 

αντικαταςτόςει τον αντύκλητό του, μϋχρι όμωσ την υποβολό τησ ςχετικόσ δόλωςησ με 

την οπούα αντικαθύςταται, οι κοινοποιόςεισ νομύμωσ γύνονται ςτον αντύκλητο. Η 

Διευθύνουςα Τπηρεςύα δικαιούται να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη 

του αντικλότου, αν ο τελευταύοσ δεν παραλαμβϊνει τα ϋγγραφα που απευθύνονται 

προσ τον ανϊδοχο. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ αμϋςωσ ςτην απαύτηςη 

τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. 

11.6 2.3  Επύβλεψη τησ ύμβαςησ 

Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςχετικϊ ςτον ανϊδοχο τα πρόςωπα που 

θα επιβλϋψουν την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ 

των επιβλεπόντων ορύζονται κατϊ το ϊρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

11.7 2.4  Τποβολό Εκθϋςεων από τον ανϊδοχο 

Οι υποχρεώςεισ του αναδόχου για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων αναγρϊφονται 

αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋνων”. 

12 Άρθρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την 

εκτϋλεςη των υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που 

ανϋλαβε με την υποβολό τησ προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του 

προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό ό και ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα 

που δόλωςε κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει ϊμεςα την 

αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ τησ ομϊδασ. Η Δ.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ αποχώρηςησ 

και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του με  αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ που διαθϋτει 

τουλϊχιςτον τα ύδια προςόντα, αν η αποχώρηςη οφεύλεται ςε ςπουδαύο λόγο. Αν η 

αποχώρηςη ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεύ δικαιολογημϋνη, επιςύρει την 

ποινό τησ εκπτώςεωσ (παρ. 3 του ϊρθρου188 του Ν.4412/2016). Ο ανϊδοχοσ εύναι 
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υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-

αςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου που ϋχουν θεςπιςτεύ από το δύκαιο τησ Ένωςησ, 

το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο 

Παρϊρτημα XIV του Προςαρτόματοσ Β' του ν.4412/2016. 

 

13 Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

13.1 4.1  Αμοιβό του αναδόχου 

υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ. Η 

αμοιβό αυτό μπορεύ να τροποποιηθεύ ςτισ περιπτώςεισ που  

α) αυξϊνεται το φυςικό αντικεύμενο, με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη  

β) εγκριθούν αρμοδύωσ αποζημιώςεισ,  

γ) δοθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ με αναθεώρηςη τησ 

αμοιβόσ του εφόςον ςυντρϋχουν οι λόγοι και προώποθϋςεισ του Νόμου κατϊ τα 

αναφερόμενα ςτα ϊρθρα 132, (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337)και 186 του Νόμου. 

13.2 4.2  Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου 

Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, ςε κατηγορύεσ 

μελετών και ςτϊδια (εϊν εφαρμόζεται), όπωσ προκύπτουν από την οικονομικό του 

προςφορϊ. 

Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται τμηματικϊ, επύ τη βϊςει τησ γενομϋνησ με την οικονομικό 

προςφορϊ του αναδόχου ανϊλυςησ τησ αμοιβόσ του και κατανϋμεται ςε προκαταβολό 

και πληρωμϋσ μετϊ την υποβολό, την ϋγκριςη και παραλαβό τησ μελϋτησ. Ειδικότερα 

ρυθμύζεται από το ϊρθρο 187 του Ν.4412/2016:  

α) Με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, καθώσ και την εντολό ϋναρξησ κϊθε επόμενου 

ςταδύου χορηγεύται ςτον ανϊδοχο ϋντοκη προκαταβολό που ανϋρχεται ςε ποςοςτό 

δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ ςυμβατικόσ αμοιβόσ του ςταδύου, ϋναντι ιςόποςησ 

εγγυητικόσ επιςτολόσ, που εκδύδεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του 

ν.4412/2016.  

β) Μετϊ την παρϋλευςη του μιςού ςυμβατικού χρόνου εκπόνηςησ κϊθε ςταδύου και 

εφόςον ϋχει κατϊ την κρύςη τησ επιβλϋπουςασ υπηρεςύασ εκπονηθεύ εργαςύα ποςοςτού 

μεγαλύτερου του πενόντα τοισ εκατό (50%) του υπόψη ςταδύου, καταβϊλλεται ϋναντι 

ιςόποςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ επιπλϋον ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ αμοιβόσ 

που αντιςτοιχεύ ςτο υπόψη ςτϊδιο.  

γ) Μετϊ την υποβολό κϊθε ςταδύου ανϊ κατηγορύα μελϋτησ, κατόπιν ςυνοπτικού 

ϋλεγχου τησ πληρότητασ και επϊρκειασ αυτόσ, επιςτρϋφονται οι εγγυόςεισ των 

προηγούμενων εδαφύων και καταβϊλλεται ανακεφαλαιωτικϊ ποςοςτό εβδομόντα τοισ 

εκατό (70%) τησ αμοιβόσ του ςταδύου.  

δ) Εφόςον η μελϋτη δεν ϋχει εγκριθεύ μετϊ την παρϋλευςη διμόνου από την υποβολό 

τησ, καταβϊλλεται κατόπιν ςυνοπτικού ϋλεγχου επϊρκειασ αυτόσ επιπλϋον ποςοςτό 

δϋκα τοισ εκατό (10%).  
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ε) Μετϊ την ϋγκριςη και προςωρινό παραλαβό κϊθε ενδιϊμεςου ςταδύου ανϊ 

κατηγορύα μελϋτησ καταβϊλλεται επιπλϋον ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ 

αμοιβόσ του ςταδύου.  

ςτ) Μετϊ την ϋγκριςη του τελικού ςταδύου τησ μελϋτησ καταβϊλλεται επιπλϋον 

ποςοςτό δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ αμοιβόσ του τελικού ςταδύου ό εύκοςι τοισ 

εκατό (20%) τησ αμοιβόσ του τελικών ςταδύου με κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ για 

το επιπλϋον πϋντε τοισ εκατό (5%).  

ζ) Μετϊ την τελικό παραλαβό τησ μελϋτησ καταβϊλλεται το υπόλοιπο τησ αμοιβόσ 

πϋντε τοισ εκατό (5%) ό επιςτρϋφεται η εγγυητικό επιςτολό τησ προηγούμενησ 

περύπτωςησ. 

Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ, 

που ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 5-9 του 

ϊρθρου 187 του Ν.4412/2016.  

Ειδικότερα αναγρϊφονται: 

i. Σο εύδοσ των εργαςιών. 

ii. Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν. 

iii. Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που 

ολοκληρώθηκαν, τη μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγουμϋνων 

αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύ πύνακασ επιμεριςμού τησ 

αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε περύπτωςη αναδόχου κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει 

ο εκπρόςωπόσ τησ και την επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του. 

iv. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και τησ 1ησ τμηματικόσ πληρωμόσ, που ιςχύουν 

κατϊ την υποβολό του λογαριαςμού. 

Σο πληρωτϋο ποςό 

v. Ο αναλογών Υ.Π.Α. 

Αν οι λογαριαςμού περιϋχουν αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, ςε βαθμό που η διόρθωςη τουσ να 

καθύςταται ανϋφικτη, επιςτρϋφονται ςτον ανϊδοχο για επαναςύνταξη μϋςα ςτην 

προθεςμύα ϋγκριςησ τουσ. Αν οι αςϊφειεσ και τα ςφϊλματα αφορούν διακριτϊ κονδύλια 

των λογαριαςμών, εκκρύνονται κατϊ το μη αμφιςβητούμενο μϋροσ και κατϊ το 

υπόλοιπο επιςτρϋφονται για επαναςύνταξη. Η μηνιαύα προσ ϋγκριςη προθεςμύα αρχύζει 

από την υποβολό του επαναςυνταγμϋνου λογαριαςμού.  

Μετϊ την ϋγκριςη του Λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικϊ για την εύςπραξη του:  

I. Απόδειξη ό Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών  

II. Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ.  

III. Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ότισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ απαςχολούμενουσ με ςύμβαςη 

εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΕΥΚΑ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

Οι ςυμπρϊξεισ και κοινοπραξύεσ αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων των 

μελών τουσ.  

IV. Διπλότυπα γραμμϊτια καταβολόσ των εκϊςτοτε ιςχυουςών κρατόςεων (0,06% υπϋρ 

ΕΑΑΔΗΤ με το χαρτόςημό του και ΟΓΑ χαρτοςόμου, φόροι κλπ), αν αυτϋσ δεν 

παρακρατούνται από τον εργοδότη.  
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Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ’ αύτηςη του εργοδότη και 

οποιοδόποτε ϊλλο δικαιολογητικό απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την 

πληρωμό τησ απαύτηςησ. 

Αν η πληρωμό λογαριαςμού καθυςτερόςει, χωρύσ υπαιτιότητα του αναδόχου, πϋραν 

του ενόσ μηνόσ, μετϊ τη ρητό ϋγκριςη, του οφεύλεται τόκοσ υπερημερύασ που 

υπολογύζεται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. Ζ' του ϊρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (Α'107). Προώπόθεςη πληρωμόσ του λογαριαςμού εύναι η προςκόμιςη από 

τον ανϊδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμόσ. Σο τιμολόγιο μπορεύ 

να προςκομύζεται μεταγενεςτϋρωσ κατϊ την εύςπραξη του ποςού του λογαριαςμού. Ο 

ανϊδοχοσ δικαιούται ακόμα να διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ μϋχρι την καταβολό 

τησ αμοιβόσ του, ύςτερα από κοινοπούηςη ειδικόσ ϋγγραφησ δόλωςησ περύ διακοπόσ 

των εργαςιών, προσ τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα. την περύπτωςη αυτό δικαιούται 

ιςόχρονη παρϊταςη. Τπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμό λογαριαςμού 

υπϊρχει μόνο ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα αποδεδειγμϋνα κλόθηκε εγγρϊφωσ από την 

αρμόδια υπηρεςύα του κυρύου του ϋργου και αδρϊνηςε ό παρϋλειψε να προςκομύςει τα 

αναγκαύα δικαιολογητικϊ για την πληρωμό του.  

Η κατϊςχεςη ςτα χϋρια τρύτου τησ αμοιβόσ του αναδόχου, πριν από την παραλαβό του 

αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, δεν επιτρϋπεται. 

Διευκρινύζεται ότι :  

I. Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη 

και ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, Τγειονομικόσ Περύθαλψησ και 

υντϊξεων, Επαγγελματικών, Δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, όπωσ τα ΕΥΚΑ, ΙΚΑ, 

ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ. 

II. Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Ο φόροσ αυτόσ θα 

καταβϊλλεται επιπλϋον ςτον ανϊδοχο, με την πληρωμό  κϊθε Λογαριαςμού. 

Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του 

Λογαριαςμού, υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω 

δικαιολογητικϊ.  

Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα 

μετακινόςεων, ειδικϊ και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι 

την ολοκλόρωςη και παρϊδοςη των εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ 

προβλϋπονται ςτο νόμο και ςτην παρούςα. Δεν αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι ςύμβαςη 

προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ. 

Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ για 

τα απομϋνοντα ςτϊδια μελϋτησ ό και κατϊ την εκπόνηςη ςταδύου μελϋτησ, κατϊ το 

ϊρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού απευθύνει 

γραπτό εντολό προσ τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, οι επιπτώςεισ τησ διϊλυςησ 

αντιμετωπύζονται από τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.  

Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον α) το κρύνει 

αναγκαύο και β) ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η 

ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού θα γύνει με την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 

186 του Ν. 4412/16.  

Η αύξηςη του ςυμβατικό αντικεύμενου κατϊ τα ανωτϋρω με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη, 
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ςυνεπϊγεται την καταβολό πρόςθετησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% 

τησ ς.ς. (ϊρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).  

Γενικϊ, τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ κατϊ την διϊρκεια τησ μπορεύ να επϋλθει κατϊ τα 

αναφερόμενα ςτα ϊρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337)και 186 του Ν.4412/2016. 

Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα 

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΩ και ςύμφωνα με 

την εκϊςτοτε ιςχύουςα νομοθεςύα. 

14 Άρθρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ 

14.1 5.1  Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, που 

εκδύδεται κατϊ το ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302)του Ν.4412/2016, ύςη προσ το 5% 

τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. 

Εϊν η εγγυητικό Επιςτολό εκδοθεύ από ξϋνη Σρϊπεζα τότε μπορεύ να εύναι 

ςυντεταγμϋνη ςε μύα από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα 

ςυνοδεύεται απαραύτητα από επύςημη μετϊφραςη ςτα Ελληνικϊ. 

Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό 

ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το 

ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302)παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόςον υπϊρξει νόμιμη 

αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται ςχετικό απόφαςη του αποφαινόμενου 

οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, κατϊ το ϊρθρο 203 παρ. 4. 

του Ν.4412/2016. 

Για την εκταμύευςη προκαταβολόσ ο ανϊδοχοσ οφεύλει να καταθϋςει ςυμπληρωματικό 

εγγύηςη (πϋραν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ) για ποςό ύςο με τη διαφορϊ του ποςού 

τησ προκαταβολόσ και του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ. 

14.2 5.2  Γενικού Όροι Εγγυόςεων 

Η εγγυόςεισ τησ παραγρϊφου 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ 

καμιϊ διϊκριςη την πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ύμβαςησ 

και κϊθε απαύτηςη του Εργοδότη κατϊ του αναδόχου που προκύπτει από την 

εκπλόρωςη των υπηρεςιών του. 

Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό αναλόγου προσ 

την απαύτηςη μϋρουσ, των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ο εργοδότησ 

ειςπρϊττει την εγγύηςη με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό.  

Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζημύωςη του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα μεγαλύτερη του 

ποςού των εγγυόςεων. 

15 Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Αν ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του τισ προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ, 

επιβϊλλονται εισ βϊροσ του και υπϋρ του κυρύου του ϋργου ποινικϋσ ρότρεσ, με 

αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν 

ςτερεύ από τον εργοδότη το δικαύωμα να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο. Εφαρμόζονται 

τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 218 του  Ν.4412/2016. 
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16 Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

16.1 7.1  Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ 

προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋνων”, που ςυνοδεύει την Διακόρυξη, με 

επιδεξιότητα, επιμϋλεια και επαγγελματικό κρύςη. 

Ο ανϊδοχοσ εκτελεύ τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ ιςχύουςεσ 

προδιαγραφϋσ και τουσ κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη 

ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμϋνου τησ. Οι αξιώςεισ του εργοδότη κατϊ του 

αναδόχου λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ τησ παροχόσ του παραγρϊφονται μετϊ την 

πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε τρόπο 

λύςη τησ ςύμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που του παρϋχει ο εργοδότησ, 

αν τούτο ορύζεται ςτη ςύμβαςη. Αν τα ςτοιχεύα εύναι ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ 

ανεπαρκό και επηρεϊζουν την αρτιότητα ό την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και 

εφόςον ο ανϊδοχοσ μπορεύ να το διαπιςτώςει, ειδοποιεύ εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια 

καθυςτϋρηςη τον εργοδότη. Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να 

επιςτρϋψει ςτον Εργοδότη όλα τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την εκπλόρωςη 

των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ 

ςύγκρουςησ ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με 

τισ οπούεσ προκύπτει τϋτοια ςύγκρουςη. 

16.2 7.2 Ελαττώματα και ελλεύψεισ τησ μελϋτησ 

Ελαττώματα ό ελλεύψεισ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ που εμφανύζονται κατϊ τη 

διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ, αλλϊ και μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ και μϋχρι την 

παραγραφό των αξιώςεων του εργοδότη, αποκαθιςτώνται από τον ανϊδοχο με δύκεσ 

του δαπϊνεσ. Αν διαπιςτωθούν ελαττώματα ό ελλεύψεισ μϋχρι την ϋναρξη τησ 

καταςκευόσ του ϋργου, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα καλεύ τον ανϊδοχο τησ μελϋτησ να 

διορθώςει τα ελαττώματα ό να ςυμπληρώςει τισ ελλεύψεισ και εφόςον αυτόσ δεν 

ςυμμορφωθεύ εκδύδει και κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο πρόςκληςη ςτην οπούα: α) γύνεται 

μνεύα ότι κινεύται η διαδικαςύα εφαρμογόσ του παρόντοσ ϊρθρου, β) περιγρϊφονται τα 

ελαττώματα και οι ελλεύψεισ τησ μελϋτησ ό τησ υπηρεςύασ, γ) χορηγεύται εύλογη 

προθεςμύα για την αποκατϊςταςη, δ) επιςημαύνεται ότι η πρόςκληςη μπορεύ να 

προςβληθεύ με ϋνςταςη ενώπιον τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ και μϋςα ςτη νόμιμη 

προθεςμύα. Η ϋνςταςη του αναδόχου δεν αναςτϋλλει την υποχρϋωςη ςυμμόρφωςόσ 

του ςτην πρόςκληςη. Αν αποδειχθεύ ότι ο ανϊδοχοσ δεν ευθύνεται, η δαπϊνη 

αποκατϊςταςησ των ελλεύψεων ό ελαττωμϊτων βαρύνει τον κύριο του ϋργου.  

Αν ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ να αποκαταςτόςει το ελϊττωμα ό την ϋλλειψη μϋςα ςτην 

ταχθεύςα προθεςμύα, το ελϊττωμα ό η ϋλλειψη αποκαθύςταται από τον εργοδότη ςε 

βϊροσ και για λογαριαςμό του, με απευθεύασ ανϊθεςη των ςχετικών εργαςιών ςε 

μελετητό που ϋχει τα νόμιμα προςόντα. 

16.3 7.3 Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 

20REQ007167470 2020-08-11



«ΜΕΛΕΣΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΜΤΚΟΝΟΤ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ -23- 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ 
αντίςτοιχα τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από 
παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν 
προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του εργοδότθ. 

16.4 7.4  Εκχώρηςη  Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 195  του Ν.4412/2016.  

16.5 7.5Εμπιςτευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο 

ανϊδοχοσ (και οι προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει 

ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ 

τύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε 

ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των 

υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τουσ. 

16.6 7.6   Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων 

Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο 

(και τουσ προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην 

ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του 

κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο 

που προβλϋπεται ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη 

τησ ύμβαςησ. 

Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι 
μορφι, υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν 
ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

16.7 7.7  Σεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό 

Οι κϊθε εύδουσ υπολογιςμού ό τα οποιαδόποτε ςτοιχεύα, που θα προκύπτουν από 

επεξεργαςύα ςε Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό, από τον Ανϊδοχο (ό τουσ προςτηθϋντεσ του) 

ό από τισ υπηρεςύεσ του εργοδότη με την βοόθεια / καθοδόγηςη του αναδόχου, θα 

ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβϊνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό που χρηςιμοποιόθηκε, 

 την ονομαςύα του λογιςμικού που χρηςιμοποιόθηκε και τα ςτοιχεύα του ςυντϊκτη και 

του ιδιοκτότη του, και 

 ςε περύπτωςη υπολογιςμών, την περιγραφό των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογιςμού, του τρόπου ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε οι αντύςτοιχοι 

υπολογιςμού να μπορούν να ελεγχθούν με ϊλλεσ κλαςςικϋσ μεθόδουσ ό με ϊλλα 

προγρϊμματα. 

16.8 7.8  Κυριότητα και Φρόςη λογιςμικού του Αναδόχου 

Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει ο 

ανϊδοχοσ για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του, 

υποχρεούται να θϋςει ςτη διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.  

Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο 

εργοδότησ το δικαύωμα να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ 
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περιοριςμούσ για θϋματα που ςχετύζονται με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ 

ύμβαςησ. 

16.9 7.9  Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 

Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να 

εκπληρώνει τισ κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και 

ενδεικτικϊ:  

 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) και 

υποβολόσ των αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κ.λπ., 

 την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα, 

 την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των εργαζομϋνων του. 

Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρόςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα 

ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα, που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ 

Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ. 

 

16.10 7.10  Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ 

υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη 

νομοθεςύα (ΕΥΚΑΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κ.λπ.), για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για 

την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

16.11 7.11  Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 

ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου 

ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό τον εργοδότη. 

16.12 7.12  Αλληλογραφύα με τον Εργοδότη 

Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει 

να αποςτϋλλονται κατ’ αρχόν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποςτϋλλονται με 

ςυςτημϋνο ταχυδρομεύο ό με courier και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα. 

17 Άρθρο 8 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

17.1 8.1   Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων 

Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ 

πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτον Υϊκελο Δημόςιασ ύμβαςησ, εφόςον εύναι 

διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ παραδώςει. 

17.2 8.2   Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου 

Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα την αμοιβό ςτον Ανϊδοχο, κατϊ τουσ 

όρουσ του ϊρθρου 187 του Ν.4412/2016  και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται 

ςτην παρ. 4.2 τησ παρούςασ .Τ. 

18 Άρθρο 9   ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

18.1 9.1 Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ύμβαςησ 
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Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ 

υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των 

διαφωνιών τουσ με πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε 

διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ, κατϊ τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 183-195 του 

Ν.4412/2016 και την παρούςα (ϊρθρο 12). 

18.2 9.2 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό ςτην Προςφορϊ του   

Αναδόχου 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που  υπϊρξουν 

αντικρουόμενεσ διατϊξεισ ό όροι ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, υπεριςχύουν τα 

αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτη Διακόρυξη. 

Λϊθη ό παραλεύψεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ μπορεύ να διορθώνονται πριν την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη 

των διαγωνιζομϋνων και ςτην υποχρϋωςη του Αναθϋτοντα Υορϋα να μη μεταβϊλει 

μονομερώσ τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη τουσ οι διαγωνιζόμενοι για τη 

διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ. 

18.3 9.3  Ανωτϋρα βύα 

Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ 

βύασ", τα οπούα ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ 

ευθύνησ των ςυμβαλλομϋνων, καθϋνα εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την 

εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό 

περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα υφύςταται 

μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται από 

τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό τη ςύμβαςη. 

Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν 

δημιουργεύ δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν 

αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν 

απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω γεγονότων ό περιςτατικών.  

18.4 9.4  Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ 

Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 

δεν δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και 

εκτϋλεςησ των καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν 

τούτο ρητώσ προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό την ςύμβαςη. Αν 

παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ ςχετικϋσ 

διατϊξεισ του νόμου. 

 

 

19 Άρθρο 10   ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

19.1 10.1  Έκπτωςη Αναδόχου 

Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν 

ςυμμορφώνεται με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη 
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ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Π.Α., όπωσ 

λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρϋχουν οι 

περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η διαδικαςύα ϋκπτωςησ κινεύται 

υποχρεωτικϊ και πιο ςυγκεκριμϋνα αν ο ανϊδοχοσ : 

α) Τπερβεύ υπαύτια για χρόνο πϋραν του 1/3 τη ςχετικό ςυνολικό προθεςμύα τησ 

παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομϋνων υπόψη των 

παρατϊςεων.  

β) Καθυςτερεύ υπαύτια την υποβολό ςταδύου μελϋτησ, για χρόνο περιςςότερο από το 

μιςό τησ αντύςτοιχησ τμηματικόσ προθεςμύασ.  

γ) Οι εργαςύεσ του παρουςιϊζουν κατ' επανϊληψη ελαττώματα ό ελλεύψεισ. Για να 

κηρυχτεύ ο ανϊδοχοσ ϋκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρϋπει να ϋχει προηγηθεύ, 

τουλϊχιςτον μια φορϊ η εφαρμογό των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 188 

του Ν. 4412/16, για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων ό ελλεύψεων τησ μελϋτησ και 

να μην ϋχει αςκηθεύ ϋνςταςη ό η αςκηθεύςα να ϋχει απορριφτεύ. 

Αν κατϊ τησ απόφαςησ ϋκπτωςησ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα ϋνςταςη ό αν απορριφτεύ η 

ϋνςταςη από την αρμόδια προσ τούτο Προώςταμϋνη Αρχό, η ϋκπτωςη καθύςταται 

οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα ϋνςταςη αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκπτωςησ 

μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ 

τησ ςύμβαςησ. Η απόφαςη επύ τησ ϋνςταςησ εκδύδεται, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου 

Σεχνικού ςυμβουλύου, από την Προώςταμϋνη Αρχό μϋςα ςε δύο (2) μόνεσ από την 

κατϊθεςη τησ. Η αποδοχό ό απόρριψη τησ ϋνςταςησ αιτιολογεύται, μεταξύ δε των 

λόγων αποδοχόσ μπορεύ να περιλαμβϊνεται και η καταφανόσ βελτύωςη του ρυθμού ό 

τησ ποιότητασ των εκτελούμενων εργαςιών, ώςτε να πιθανολογεύται βϊςιμα η ϋγκαιρη 

και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου.  

Η Προώςταμϋνη Αρχό υποχρεούται να εκδώςει απόφαςη και μετϊ την πϊροδο τησ 

προθεςμύασ, ενώ κινεύται η πειθαρχικό διαδικαςύα κατϊ των υπαιτύων υπαλλόλων κατϊ 

τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 183. Μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ 

εκδόςεωσ αποφϊςεωσ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ 

και η Διευθύνουςα Τπηρεςύα διαπιςτώνει τισ εργαςύεσ που εκπόνηςε ο ανϊδοχοσ. Αν η 

ϋνςταςη του αναδόχου γύνει τελικϊ αποδεκτό μετϊ την πϊροδο των δύο (2) μηνών, 

δικαιούται παρϊταςη με αναθεώρηςη, ιςόχρονη με το διϊςτημα τησ διακοπόσ, ενώ η 

διακοπό των εργαςιών τησ ςύμβαςησ δεν αποτελεύ λόγο για τη διϊλυςη τησ ςύμβαςησ. 

Ουδεμύα εργαςύα εκτελούμενη μετϊ την ημϋρα τησ κατϊ τα ϊνω υποχρεωτικόσ 

διακοπόσ των εργαςιών και μϋχρι τησ θετικόσ για τον ανϊδοχο αποφϊςεωσ 

πιςτοποιεύται για πληρωμό.  

Μετϊ την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ςτον ανϊδοχο και μϋχρι να καθαριςθεύ ο τρόποσ 

εκπόνηςησ των εργαςιών που υπολεύπονται για την ολοκλόρωςη του εκπονούμενου 

ςταδύου τησ μελϋτησ ό τησ ςύμβαςησ υπηρεςιών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα επεμβαύνει 

προσ αποτροπό αρνητικών ςυνεπειών εκτελώντασ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςε βϊροσ 

και για λογαριαςμό του ϋκπτωτου αναδόχου.  

Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ οριςτικοπούηςησ τησ ϋκπτωςησ, ο ανϊδοχοσ 

διακόπτει κϊθε εργαςύα και δεν δικαιούται αμοιβό για το εκπονημϋνο ςτϊδιο. Κατ' 

εξαύρεςη μπορεύ ο εργοδότησ, αν κρύνει ότι οριςμϋνα ςτοιχεύα του μελετητικού ϋργου 

του υπό εκπόνηςη ςταδύου εύναι χρόςιμα, να ζητόςει να παραδοθούν ςτη Διευθύνουςα 
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Τπηρεςύα μϋςα ςε οριςμϋνη προθεςμύα, ςυνταςςομϋνου ςχετικού πρωτοκόλλου 

παρϊδοςησ. Η αμοιβό του αναδόχου για τισ εργαςύεσ του ημιτελούσ ςταδύου 

κανονύζεται με Πρωτόκολλο Κανονιςμού Σιμών Μονϊδοσ Νϋων Εργαςιών.  

Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ 

του εργοδότη η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για 

υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται 

ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ, εφόςον υφύςταται τϋτοια 

περύπτωςη. 

Η απόφαςη με την οπούα οριςτικοποιόθηκε η ϋκπτωςη κοινοποιεύται από την υπηρεςύα 

που την εξϋδωςε ςτην αρμόδια για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ υπηρεςύα και ςτην 

υπηρεςύα τόρηςησ του Μητρώου Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολό 

των παρεπόμενων κυρώςεων, μαζύ με ςύντομο ιςτορικό και μνεύα των λόγων που 

οδόγηςαν ςτην ϋκπτωςη. Αν ο ϋκπτωτοσ ανϊδοχοσ εύναι κοινοπραξύα ό ςύμπραξη 

μελετητών ό εταιρειών μελετών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα προςδιορύζει τουσ 

υπεύθυνουσ για την ϋκπτωςη μελετητϋσ ό εταιρεύεσ τησ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.  

19.2 10.2 Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ 

Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει και να προβεύ ςτη διϊλυςη μιασ ςύμβαςησ 

μελϋτησ ό παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη 

διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 1 και 2 του 

Ν.4412/2016. 

Ο ανϊδοχοσ δικαιούται να διαλύςει την ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

ϊρθρο 192 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 

19.3 10.3 Ματαύωςη τησ διϊλυςησ 

φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 193 του ν.4412/2016.  

19.4 10.4  Αποζημύωςη αναδόχου ςε περύπτωςη διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ 

φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 194 του ν.4412/2016.  

19.5 10.5  Τποκατϊςταςη του αναδόχου 

φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 195 του ν.4412/20162. 

19.6 10.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 

καταγγεύλει μύα δημόςια ςύμβαςη κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338)του Ν.4412/2016. 

19.7 10.7 Έγκριςη μελϋτησ – Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

Εφόςον ςτισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ για επύ μϋρουσ κατηγορύεσ μελετών δεν ορύζεται 

ιδιαύτερη διαδικαςύα ϋγκριςησ τησ μελϋτησ, με την εγκριτικό απόφαςη τησ μελϋτησ, που 

εκδύδεται από το αρμόδιο κατϊ νόμο όργανο, πιςτοποιεύται η τόρηςη όλων των 

προδιαγραφών, κανονιςμών και τεχνικών οδηγιών που ιςχύουν κατϊ το χρόνο 

ςύνταξησ αυτόσ και βεβαιώνεται η ποιοτικό και ποςοτικό τησ επϊρκεια και η 

ςυμμόρφωςη του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικϋσ εν γϋνει υποχρεώςεισ του. 

Η οριςτικό παραλαβό των μελετών πραγματοποιεύται με απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ 
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Αρχόσ, μετϊ την ϋγκριςη του τελευταύου, κατϊ τη ςύμβαςη, ςταδύου τησ μελϋτησ και την 

ϋκδοςη βεβαύωςησ τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, για την περαύωςη των εργαςιών τησ 

ςύμβαςησ. 

χετικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 189 του Ν.4412/2016.  

19.8 Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ 

αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητικό και η δικαςτικό 

διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται 

διαφορετικϊ ςτο Νόμο.  

20 Άρθρο 12    ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

20.1 12.1  Νομοθεςύα  

Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ 

προςδιορύζεται ςτην διακόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων. 

20.2 12.2  Γλώςςα επικοινωνύασ 

Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη 

ό ϊλλων ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην ελληνικό γλώςςα. Οπουδόποτε 

και οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ απαιτηθεύ ερμηνεύα ό 

μετϊφραςη από ό / και προσ τα ελληνικϊ, αυτϋσ θα εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο 

και με κόςτοσ που θα βαρύνει τον ύδιο. 

ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο κατιςχύει των 

εγγρϊφων ςε αλλοδαπό γλώςςα. 

 

Μφκονοσ,09-07-2020 
Η υντάξαςα 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ,09-07-2020 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαιλ Σςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Π.Ε 
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