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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Τπθρεςίεσ υμβοφλου για τθν οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων 
ςτον Διμο Μυκόνου 
 
CPV: 90713000-8 Υπηρεςίεσ παροχθσ 
ςυμβουλών για περιβαλλοντικά ζητθματα 
 
Α.Μ 20/ 2022 
 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

Ειςαγωγι 

Σε ςυνζχεια του με αρικμό πρωτοκόλλου 9221/10-06-2022 εγγράφου τθσ  Αντιδθμάρχου Μυκόνου κασ 
Σαμψοφνθ για τθν αναγκαιότθτα ςφνταξθσ μελζτθσ με τίτλο «Υπθρεςίεσ Συμβοφλου για τθν οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων ςτον Διμο Μυκόνου» θ Δ/νςθ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ προχωρά ςτθν ςφνταξθ τθν παροφςα.  

Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τον προςδιοριςμό των απαιτιςεων και των προδιαγραφϊν για τθν 
παροχι τθσ προσ ανάκεςθ γενικισ υπθρεςίασ για τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων ςτο Διμο Μυκόνου κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του ΕΣΔΑ, 
του ΡΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, του ΤΣΔΑ Διμου Μυκόνου και τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ. 

Λόγω τθσ εξειδίκευςθσ του αντικειμζνου, τθσ καινοτομίασ του και των τεχνικοοικονομικϊν παραμζτρων 
που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, απαιτείται θ υποςτιριξθ από εξειδικευμζνο Σφμβουλο. 

Σεκμθρίωςθ αναγκαιότθτασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ 

Θ ςφγχρονθ τάςθ ςτθν διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αφορά ςτθ μετατροπι τθσ 
ςε βιϊςιμθ διαχείριςθ υλικϊν μζςω τθσ μετάβαςθσ ςτθν Κυκλικι Οικονομία. Στθν κατεφκυνςθ αυτι 
εκδόκθκαν νζεσ Οδθγίεσ και εκπονικθκε ο νζοσ ΕΣΔΑ, με τισ οποίεσ προωκείται θ εφαρμογι ενόσ 
μοντζλου αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτθ χωριςτι ςυλλογι των 
αποβλιτων. 

Στο πλαίςιο αυτό ο ρόλοσ των Διμων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ κακϊσ το πρϊτο βιμα είναι θ εφαρμογι 
δράςεων διαλογισ ςτθν πθγι διακριτϊν ρευμάτων αποβλιτων και ο ςχεδιαςμόσ των ςυςτθμάτων 
ςυλλογισ τουσ προκειμζνου να προωκθκοφν είτε ςτθν αγορά (ανακυκλϊςιμα υλικά) είτε για περαιτζρω 
επεξεργαςία (βιοαπόβλθτα), προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του νζου ΕΣΔΑ και του λοιποφ 
ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου. 

Με τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλωςίμων υλικϊν και βιοαποβλιτων που 
είναι υποχρεωτικι από τουσ Διμουσ, αναμζνεται να προκφψουν τα ακόλουκα οφζλθ για τον Διμο 
Μυκόνου: 

 Εφαρμόηεται ο ΕΣΔΑ, το ΡΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και οι απαιτιςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων. 

 Μειϊνεται το βιοαποδομιςιμο κλάςμα των ΑΣΑ που οδθγείται ςε ταφι, μζςω τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 
των βιοαποβλιτων. 

 Μειϊνεται ποςοτικά αλλά και βελτιϊνεται ποιοτικά το υπόλειμμα προσ τελικι διάκεςθ ςε χϊρο 
υγειονομικισ ταφισ. 

 Αποτρζπεται τυχόν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των αποβλιτων.  

 Εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια και υγιεινι των κατοίκων του Διμου Μυκόνου κακϊσ και θ προςταςία του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/
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 Δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Λόγω τθσ εξειδίκευςθσ του αντικειμζνου, τθσ καινοτομίασ του και των τεχνικοοικονομικϊν παραμζτρων 
που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, απαιτείται θ υποςτιριξθ από εξειδικευμζνο Σφμβουλο. 

Αντικείμενο 

Το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο «Τπθρεςίεσ υμβοφλου για τθν οργάνωςθ ςυςτιματοσ 
χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων ςτον Διμο Μυκόνου» αφορά τθν 
υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου για τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν και βιοαποβλιτων.  

Ρροκειμζνου να εφαρμοςτεί με επιτυχία το πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 
βιοαποβλιτων, απαιτείται αναλυτικόσ και λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ, ϊςτε να καταςτεί 
λειτουργικό, αποτελεςματικό, αποδοτικό, οικονομικά βζλτιςτο, προκειμζνου να είναι αποδεκτό από τον 
πολίτθ. 

Λόγω τθσ εξειδίκευςθσ του αντικειμζνου, τθσ καινοτομίασ του και των τεχνικοοικονομικϊν παραμζτρων 
που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, απαιτείται θ υποςτιριξθ από εξειδικευμζνο Σφμβουλο. Ειδικότερα, ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ, ο Σφμβουλοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο ςτα κάτωκι: 

 Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ εφαρμογισ προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ εφαρμογισ προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων. 

 Επιλογι και οριοκζτθςθ των περιοχϊν εφαρμογισ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανά φάςθ 
εφαρμογισ του προγράμματοσ, προςδιοριςμόσ προτεραιοτιτων. 

 Ρροτάςεισ χωροκζτθςθσ των κάδων χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων. 

 Κακοριςμόσ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων (πόρτα – πόρτα, ςφςτθμα κεντρικϊν κάδων 
κ.λπ.) και ςυχνότθτασ αποκομιδισ. 

 Οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ τθσ εκςτρατείασ για τθν εκπαίδευςθ – ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ του 
κοινοφ. 

 Ρροςδιοριςμόσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και ςφνταξθ προδιαγραφϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάπτυξθ 
του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων. 

 Σχεδιαςμόσ δεικτϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ΔςΡ και τθν επικοινωνία 
αυτϊν ςτο ευρφτερο κοινό 

 Σχεδιαςμόσ διαςφνδεςθσ ςυςτιματοσ ΔςΡ για τθν εφαρμογι νζασ τιμολογιακισ πολιτικισ βαςιςμζνθσ 
ςτθν αρχι «πλθρϊνω όςο πετάω (pay as you throw)». 

Παραδοτζα  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτζα κα ζχουν ωσ εξισ: 

1. Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ ΔςΡ, που κα περιλαμβάνει:  

 Αναλυτικι καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ (ςυλλογι – μεταφορά – διαχείριςθ) και 
αξιολόγθςθ αυτισ.  

 Επιλογι και οριοκζτθςθ των περιοχϊν εφαρμογισ του προγράμματοσ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν και βιοαποβλιτων ανά φάςθ εφαρμογισ του προγράμματοσ με προςδιοριςμό 
προτεραιοτιτων.  

 Συλλογι ςτοιχείων και καταγραφι του αρικμοφ των νοικοκυριϊν, καταςτθμάτων, επιχειριςεων 
και λοιπϊν παραγωγϊν ανακυκλωςίμων υλικϊν και βιοαποβλιτων ανά περιοχι, φάςθ εφαρμογισ 
και βακμό προτεραιότθτασ.  

 Επιλογι βζλτιςτου τεχνικοοικονομικά ςυςτιματοσ ΔςΡ.  

 Ρροςδιοριςμό των πόρων που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ του δικτφου και τθ λειτουργία του 
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Ρρογράμματοσ ΔςΡ.  

 Σχζδιο δράςεων εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ και χρονικόσ προγραμματιςμόσ αυτϊν. 

 Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι τθσ ΥΓΟΣ και παρουςίαςθ εργαλείων και μεκόδων 
για τον ζλεγχο και ανάκτθςθ/διόρκωςθ τθσ υπεραντιςτάκμιςθσ ΥΓΟΣ και τον προτεινόμενο 
μθχανιςμό ελζγχου 

2. Ζκκεςθ προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ, που κα περιλαμβάνει:  

 Ρροδιαγραφζσ απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (κάδοι, οχιματα, κ.λπ.) για τθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ  

 Ρροδιαγραφζσ απαραίτθτου υλικοφ εκςτρατείασ εκπαίδευςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ  

3. Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ΔςΡ, που κα περιλαμβάνει:  

 Ανάπτυξθ δεικτϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ του προγράμματοσ ΔςΡ και τθν 
επικοινωνία αυτϊν ςτο ευρφτερο κοινό 

 Σχεδιαςμό διαςφνδεςθσ ςυςτιματοσ ΔςΡ για τθν εφαρμογι νζασ τιμολογιακισ πολιτικισ 
βαςιςμζνθσ ςτθν αρχι «πλθρϊνω όςο πετάω (pay as you throw)». 

Θ παροφςα παροχι υπθρεςιϊν διζπεται από τισ διατάξεισ: 

1) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ – 36/Α/9-3-2021) και ιςχφει, 

2) των εδ. 84 & 86 του άρκρου 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016: «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 
ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

3) τθσ παρ. 2 του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - 
Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ», 

4) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

5) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

6) του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - 
Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - 
Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

7) τθσ παράγραφο Η’ του άρκρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για τθν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 16-2-2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, 

8) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ, 

9) του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)  «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», 

10) του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  – Σρόποσ πλθρωμισ: 

Θ χρονικι διάρκεια περαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ κακορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ και αναλυτικότερα οι 
υπθρεςίεσ κα αναπτυχκοφν ωσ εξισ:  
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 Παραδοτζο 1ο: Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ ΔςΡ, το οποίο κα ολοκλθρωκεί εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 Παραδοτζο 2ο: Ζκκεςθ προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ, το οποίο κα ολοκλθρωκεί εντόσ οχτϊ (8) 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 Παραδοτζο 3ο: Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ΔςΡ, το οποίο κα 
ολοκλθρωκεί εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα όπωσ 
παρουςιάηεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

Το οριςτικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ςε τρεισ (3) τμθματικζσ πλθρωμζσ και κα 
ζπονται τθσ οριςτικισ παραλαβισ κάκε παραδοτζου (τεχνικισ ζκκεςθσ) του ζργου 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ είναι 60.000,00 € (άνευ ΦΡΑ) και 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (14.400,00 €) διαμορφϊνεται ςτο ποςό προχπολογιςμοφ 74.400,00 €, 
κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου και κα βαρφνει τον Κ.Α. 20-6117.0007 του ζτουσ 2022 και τον 
αντίςτοιχο Κ.Α. του 2023 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Ο ανάδοχοσ των προεκτεκειςϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να διακζτει ομάδα ζργου με τα εξισ μζλθ:  

 ζνα (1) Διπλωματοφχο Μθχανικό, ωσ Υπεφκυνο Ζργου, με πλζον των δεκαπζντε (15) ετϊν εμπειρία 
ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων και ειδικι εμπειρία (i) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε ΟΤΑ ςτθν 
οποία να περιλαμβάνονται προτάςεισ δράςεων και ενεργειϊν για τον ςχεδιαςμό δικτφου 
χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και για τον ςχεδιαςμό δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και (ii) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ 
Γωνιϊν Ανακφκλωςθσ, 

 ζνα (1) Διπλωματοφχο Μθχανικό, με πλζον των δζκα (10) ετϊν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ 
αποβλιτων και ειδικι εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό ζξυπνου ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
λειτουργίασ ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, 

 ζναν (1) Διπλωματοφχο Οικονομολόγο ΑΕΙ, με πλζον των δζκα (10) ετϊν επαγγελματικι εμπειρία 
και ειδικι εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ δθμόςιασ αρχισ ςτθ ςφνταξθ εκκζςεων 
Υπθρεςιϊν Γενικοφ Οικονομικοφ Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ) ςτο πλαίςιο ζνταξθσ ζργων διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων για χρθματοδότθςθ, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται τουλάχιςτον μία (1) 
ζκκεςθ ΥΓΟΣ για δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ευαιςκθτοποίθςθσ, 

 δφο (2) Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ, με πλζον των τριϊν (3) ετϊν εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 
ςτερεϊν αποβλιτων. 

Σρόποσ ανάκεςθσ  τθσ υπθρεςίασ : 

Θ παροφςα υπθρεςία ςυμβοφλου παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν δφναται να ανατεκεί με τθν ανοικτι 
διαδικαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ – 147/Α/8-8-2016) όπωσ τροποποιικθκε με 
το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ – 36/Α/9-3-2021) και ιςχφει. 

Μφκονοσ,28-07-2022 
Θ Συντάξαςα 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ,28-07-2022 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Τπθρεςίεσ υμβοφλου για τθν οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων 
ςτον Διμο Μυκόνου 
 
CPV: 90713000-8 Υπηρεςίεσ παροχθσ 
ςυμβουλών για περιβαλλοντικά ζητθματα 
 
Α.Μ 20/ 2022 
 
 

 

 

2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίςτθκε με εκτίμθςθ ανκρωπομθνϊν απαςχόλθςθσ 
των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου που απαιτοφνται για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ωσ ακολοφκωσ: 

Μζλθ Ομάδασ Αρ. 
μελϊν 

Αρ. ανκρωπομθνϊν 
ζκαςτου μζλουσ 

Ποςό (€) 
ανκρωπομινα 

Προκφπτον 
ποςό (€) 

Παραδοτζο 1: Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ ΔςΠ 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, ωσ Υπεφκυνοσ 
Ζργου, με πλζον των δεκαπζντε (15) ετϊν 

εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων 
και ειδικι εμπειρία (i) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ςε ΟΤΑ ςτθν οποία να περιλαμβάνονται 
προτάςεισ δράςεων και ενεργειϊν για τον 

ςχεδιαςμό δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων και για τον ςχεδιαςμό δικτφου 
χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
και (ii) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου 

ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ Γωνιϊν 
Ανακφκλωςθσ 

1 2 2.800 5.600,00 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, με πλζον των δζκα 
(10) ετϊν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων 
και ειδικι εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό ζξυπνου 

ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
λειτουργίασ ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων 

1 3 2.500 7.500,00 

Διπλωματοφχοσ Οικονομολόγοσ ΑΕΙ, με πλζον 
των δζκα (10) ετϊν επαγγελματικι εμπειρία 
και ειδικι εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ δθμόςιασ αρχισ ςτθ ςφνταξθ 
εκκζςεων Υπθρεςιϊν Γενικοφ Οικονομικοφ 
Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ) ςτο πλαίςιο ζνταξθσ 

ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων για 
χρθματοδότθςθ, ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνεται τουλάχιςτον μία (1) ζκκεςθ 
ΥΓΟΣ για δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ευαιςκθτοποίθςθσ 

1 2 2.500 5.000,00 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικλοσ, με πλζον των 
τριϊν (3) ετϊν εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 

ςτερεϊν αποβλιτων 
2 4 1.800 14.400,00 

φνολο 1 32.500,00 

Παραδοτζο 2: Ζκκεςθ προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/
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Μζλθ Ομάδασ Αρ. 
μελϊν 

Αρ. ανκρωπομθνϊν 
ζκαςτου μζλουσ 

Ποςό (€) 
ανκρωπομινα 

Προκφπτον 
ποςό (€) 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, ωσ Υπεφκυνο 
Ζργου, με πλζον των δεκαπζντε (15) ετϊν 

εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων 
και ειδικι εμπειρία (i) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ςε ΟΤΑ ςτθν οποία να περιλαμβάνονται 
προτάςεισ δράςεων και ενεργειϊν για τον 

ςχεδιαςμό του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων και για τον ςχεδιαςμό του 

δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν και (ii) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ςυμβοφλου ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ Γωνιϊν 
Ανακφκλωςθσ, 

1 1 2.800 2.800,00 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, με πλζον των δζκα 
(10) ετϊν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων 
και ειδικι εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό ζξυπνου 

ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
λειτουργίασ ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων 

1 2 2.500 5.000,00 

Διπλωματοφχοσ Οικονομολόγοσ ΑΕΙ, με πλζον 
των δζκα (10) ετϊν επαγγελματικι εμπειρία 
και ειδικι εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ δθμόςιασ αρχισ ςτθ ςφνταξθ 
εκκζςεων Υπθρεςιϊν Γενικοφ Οικονομικοφ 
Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ) ςτο πλαίςιο ζνταξθσ 

ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων για 
χρθματοδότθςθ, ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνεται τουλάχιςτον μία (1) ζκκεςθ 
ΥΓΟΣ για δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ευαιςκθτοποίθςθσ 

1 - - - 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, με πλζον των 
τριϊν (3) ετϊν εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 

ςτερεϊν αποβλιτων 
2 3 1.800 10.800,00 

φνολο 2 18.600,00 

 
Παραδοτζο 3: Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ΔςΠ 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, ωσ Υπεφκυνο 
Ζργου, με πλζον των δεκαπζντε (15) ετϊν 

εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων 
και ειδικι εμπειρία (i) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ςε ΟΤΑ ςτθν οποία να περιλαμβάνονται 
προτάςεισ δράςεων και ενεργειϊν για τον 

ςχεδιαςμό του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων και για τον ςχεδιαςμό του 

δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν και (ii) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ςυμβοφλου ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ Γωνιϊν 
Ανακφκλωςθσ, 

1 1 2.800 2.800,00 

 
Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, με πλζον των δζκα 
(10) ετϊν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων 
και ειδικι εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό ζξυπνου 

ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
λειτουργίασ ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων 
 

1 1 2.500 2.500,00 

Διπλωματοφχοσ Οικονομολόγοσ ΑΕΙ, με πλζον 1 - - - 
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Μζλθ Ομάδασ Αρ. 
μελϊν 

Αρ. ανκρωπομθνϊν 
ζκαςτου μζλουσ 

Ποςό (€) 
ανκρωπομινα 

Προκφπτον 
ποςό (€) 

των δζκα (10) ετϊν επαγγελματικι εμπειρία 
και ειδικι εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ δθμόςιασ αρχισ ςτθ ςφνταξθ 
εκκζςεων Υπθρεςιϊν Γενικοφ Οικονομικοφ 
Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ) ςτο πλαίςιο ζνταξθσ 

ζργων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων για 
χρθματοδότθςθ, ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνεται τουλάχιςτον μία (1) ζκκεςθ 
ΥΓΟΣ για δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ευαιςκθτοποίθςθσ 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, με πλζον των 
τριϊν (3) ετϊν εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 

ςτερεϊν αποβλιτων 
2 1 1.800 5.600,00 

φνολο 3     8.900,00 

υνολικό ποςό 1 – 3 60.000,00 

ΦΠΑ (24%) 14.400,00 

υνολικό ποςό με ΦΠΑ 24% 74.400,00 

 

Στο ανωτζρω τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ αμοιβζσ και δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 

υπθρεςίασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζςτω και εξ επιγενόμενθσ αιτίασ 

και ενδεικτικά: 

 Θ αμοιβι του προςωπικοφ που διακζτει ο Ανάδοχοσ. 

 Κάκε δαπάνθ που αφορά οποιονδιποτε τρίτο ςχετικό με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των ειςφορϊν ςε Αςφαλιςτικά Ταμεία οποιαςδιποτε φφςθσ, τθσ αςφάλιςθσ ζναντι όλων των 

ατυχθμάτων (προςϊπων, περιουςιϊν κ.λπ.) ι υποχρεϊςεων ζναντι τρίτων κατά τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ι εξ αφορμισ αυτϊν. 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των Υπθρεςιϊν 

που κα αναλάβει, ςφμφωνα με τθν ςχετικι ςφμβαςθ. 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι 

άλλων οργανιςμϊν, θ οποία, κατά νόμο, βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

 

Μφκονοσ,28-07-2022 
Θ Συντάξαςα 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ,28-07-2022 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Τπθρεςίεσ υμβοφλου για τθν οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων 
ςτον Διμο Μυκόνου 
 
CPV: 90713000-8 Υπηρεςίεσ παροχθσ 
ςυμβουλών για περιβαλλοντικά ζητθματα 
 
Α.Μ 20/ 2022 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Ραραδοτζο 1’ Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ 

ΔςΡ 
εργαςία 1 32.500,00 32.500,00 

2 
Ραραδοτζο 2’ Ζκκεςθ 

προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ 
εργαςία 1 18.600,00 18.600,00 

3 
Ραραδοτζο 3’ Ζκκεςθ 

παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ ΔςΡ 

εργαςία 1 8.900,00 8.900,00 

ΤΝΟΛΟ 60.000,00 

ΦΠΑ (24%) 14.400,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 74.400,00 

 

 

  
Μφκονοσ,28-07-2022 

Θ Συντάξαςα 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ,28-07-2022 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Τπθρεςίεσ υμβοφλου για τθν οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων 
ςτον Διμο Μυκόνου 
 
CPV: 90713000-8 Υπηρεςίεσ παροχθσ 
ςυμβουλών για περιβαλλοντικά ζητθματα 
 
Α.Μ 20/ 2022 
 
 

 

 

4. ΣΙΜΟΠΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Ραραδοτζο 1’ Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ 

ΔςΡ 
εργαςία 1   

2 
Ραραδοτζο 2’ Ζκκεςθ 

προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ 
εργαςία 1   

3 
Ραραδοτζο 3’ Ζκκεςθ 

παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ ΔςΡ 

εργαςία 1   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

Ολογράφωσ υνολικι Δαπάνθ με ΦΠΑ: 

………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………. 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…….…./…..…./2022 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
 

 (Τπογραφι – φραγίδα) 

  

http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/




-11- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Τπθρεςίεσ υμβοφλου για τθν οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων 
ςτον Διμο Μυκόνου 
 
CPV: 90713000-8 Υπηρεςίεσ παροχθσ 
ςυμβουλών για περιβαλλοντικά ζητθματα 
 
Α.Μ 20/ 2022 
 
 

 

5. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρκρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Συμβοφλου για τθν οργάνωςθ ςυςτιματοσ χωριςτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων ςτον Διμο Μυκόνου. 

Θ παροφςα Ε.Σ.Υ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Τα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ 
περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ "Τεχνικϊν Δεδομζνων".  

1.2 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

Ανακζτουςα αρχι (Α.Α.) τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου 

Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι ο Διμοσ Μυκόνου 

Εργοδότθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου  

Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον 
εργοδότθ με δθμόςια ςφμβαςθ θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κατά το άρκρο 2 του Ν.4412/2016. 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι (Ρ.Α.): Οικονομικι Επιτροπι Διμου Μυκόνου 

Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.): Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Μυκόνου 

Συμβατικι Αμοιβι: Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 

Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ: Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει ο ανακζτων φορζασ με 
ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, όπωσ : 

Α. Θ Διακιρυξθ 

Β. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

Γ. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων 

1.3 Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ υπθρεςία μπορεί να γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και ιςχφουν οι ακόλουκεσ διατάξεισ 
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα :  

1) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ – 36/Α/9-3-2021) και ιςχφει, 

2) των εδ. 84 & 86 του άρκρου 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016: «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/
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ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

3) τθσ παρ. 2 του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - 
Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ», 

4) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

5) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

6) του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - 
Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - 
Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

7) τθσ παράγραφο Η’ του άρκρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για τθν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 16-2-2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, 

8) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ, 

9) του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)  «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», 

10) του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

11) Των εκάςτοτε ιςχυουςϊν εγκυκλίων που ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν θμζρα εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

1.4 ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 

1. Το Συμφωνθτικό 

2. Θ Διακιρυξθ 

3. Θ Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

5. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

6. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων τθσ υπθρεςίασ με τα τυχόν Ραραρτιματά του και το τεφχοσ 
προεκτιμϊμενων αμοιβϊν με τουσ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ τθσ προεκτιμθκείςασ αμοιβισ 

 

Άρκρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Σόποσ και χρόνοσ 

Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου εφόςον τοφτο 
απαιτείται.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των αρμοδίων οργάνων του εργοδότθ 
(Ρροϊςτ/νθσ Αρχισ, Διευκ/ςασ Υπ/ςίασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει 
γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι του ζργου 
και εν γζνει να παρζχει τθν υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον 
ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε 15 θμζρεσ. Στο ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ το νόμιμο κατά τισ οικείεσ διατάξεισ όργανο 
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και από πλευράσ του αναδόχου ο οριςκείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ εκπρόςωπόσ του. 

Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ ζναρξθ τθσ 
ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. Στθ διακιρυξθ ορίηεται ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ 
μελζτθσ.  

Στο τεφχοσ «Τεχνικϊν Δεδομζνων» παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των επί μζρουσ 
μελετϊν, από το οποίο προκφπτει ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του ςυνόλου τθσ υπθρεςίασ και ο 
επιπρόςκετοσ χρόνοσ που περιλαμβάνει τισ κακυςτεριςεισ για τισ οποίεσ δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ. Σε 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά τθν ζγκριςι του κα αποτελεί ςυμβατικό 
ςτοιχείο. Στο νζο χρονοδιάγραμμα κα αναγράφονται οι κακαροφ χρόνοι ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε 
ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ, τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ δράςθσ και οι χρόνοι των 
απαιτοφμενων εγκρίςεων και ενεργειϊν τθσ Υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. 

Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, 
δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016.  

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το 
ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (παρ. 6 και 7 του άρκρου 96 του Ν. 4412/2016), ο 
οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν.  

Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ δφναται να ορίςει και αναπλθρωτι 
εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου 
γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι 
απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ 
ι κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του 
Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται 
ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά 
διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ  ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτό του. Σε 
περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ, ωσ ζδρα του αναδόχου κεωρείται θ ζδρα του εκπροςϊπου του.  

Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 
και αποδζχεται το διοριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι 
υποβάλλεται με ιδιαίτερο ζγγραφο. Αντίκλθτοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, 
εφόςον κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Στον αντίκλθτο γίνονται νόμιμα, αντί του 
αναδόχου, οι κοινοποιιςεισ των εγγράφων τθσ υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να αντικαταςτιςει τον 
αντίκλθτό του, μζχρι όμωσ τθν υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ με τθν οποία αντικακίςταται, οι 
κοινοποιιςεισ νομίμωσ γίνονται ςτον αντίκλθτο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να απαιτιςει από 
τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του αντικλιτου, αν ο τελευταίοσ δεν παραλαμβάνει τα ζγγραφα που 
απευκφνονται προσ τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί αμζςωσ ςτθν απαίτθςθ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

2.3 Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ  

Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των επιβλεπόντων ορίηονται κατά το 
άρκρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4 Τποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά ςτο 
τεφχοσ “Τεχνικϊν Δεδομζνων”. 
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Άρκρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν 

που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ 

εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ 

του εργοδότθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά 

τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ 

ομάδασ. Θ Δ.Υ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με  

αντίςτοιχο ςτζλεχοσ που διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο 

λόγο. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι 

τθσ εκπτϊςεωσ (παρ. 3 του άρκρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που 

ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ό διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

Θ αμοιβι του αναδόχου κα μπορεί να γίνεται τμθματικά με τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ κάκε παραδοτζου. 

Ο Διμοσ Μυκόνου δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ του ςυνόλου του προχπολογιςμζνου ποςοφ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 

ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 

αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι τθσ αξίασ των ςυμβατικϊν εκτελεςκζντων εργαςιϊν 

είναι το πιςτοποιθτικό καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου Μυκόνου, το τιμολόγιο του 

ανάδοχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ ι εξοφλθτικι απόδειξθ του ανάδοχου, 

εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ. 

Τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ  ελζγχονται από τθν αρμόδια για τθν εργαςία υπθρεςία. Πλεσ οι ςχετικζσ με 

τθν διενζργεια τθσ εργαςίασ δαπάνεσ του αναδόχου, βαρφνουν τον οικείο κωδικό αρικμοφ εξόδου (Κ.Α.Ε.) 

του προχπολογιςμοφ του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί οικονομικισ 

διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των Διμων και Κοινοτιτων κακϊσ και οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
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Άρκρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, δφο τοισ εκατό 
(2%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ χιλίων διακοςίων ευρϊ (1.200,00 €).  

 

5.2         Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται κατά το 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016, ίςθ προσ το 4% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ 
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτα Ελλθνικά. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, κατά το άρκρο 72 παρ. 1β του 
Ν.4412/2016. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρκρο 203 παρ. 4. 
του Ν.4412/2016. 

Για τθν εκταμίευςθ προκαταβολισ ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ (πζραν 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ) για ποςό ίςο με τθ διαφορά του ποςοφ τθσ προκαταβολισ και του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

 

5.3 Γενικοί Όροι Εγγυιςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ τθν 
πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά 
του αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. 

Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ 
μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με 
ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι.  

Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ του 
Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 

 

Άρκρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο τεφχοσ 
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“Τεχνικϊν Δεδομζνων”, που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι 
κρίςθ. 

Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τουσ 
κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ. 
Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ του 
παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ, αν τοφτο ορίηεται 
ςτθ ςφμβαςθ. Αν τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι 
τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ανάδοχοσ μπορεί να το διαπιςτϊςει, ειδοποιεί 
εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον εργοδότθ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια 
ςφγκρουςθ. 

7.2 Ελαττϊματα και ελλείψεισ  

Ελαττϊματα ι ελλείψεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ, αλλά και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ και μζχρι τθν παραγραφι των αξιϊςεων του Διμου 
Μυκόνου, αποκακίςτανται από τον ανάδοχο με δίκεσ του δαπάνεσ. Αν διαπιςτωκοφν ελαττϊματα ι 
ελλείψεισ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ υπθρεςίασ, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία καλεί τον ανάδοχο να διορκϊςει τα 
ελαττϊματα ι να ςυμπλθρϊςει τισ ελλείψεισ και εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωκεί εκδίδει και κοινοποιεί 
ςτον ανάδοχο πρόςκλθςθ ςτθν οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται θ διαδικαςία εφαρμογισ του παρόντοσ 
άρκρου, β) περιγράφονται τα ελαττϊματα και οι ελλείψεισ τθσ μελζτθσ ι τθσ υπθρεςίασ, γ) χορθγείται 
εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςθ, δ) επιςθμαίνεται ότι θ πρόςκλθςθ μπορεί να προςβλθκεί με 
ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία. Θ ζνςταςθ του αναδόχου δεν 
αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςισ του ςτθν πρόςκλθςθ. Αν αποδειχκεί ότι ο ανάδοχοσ δεν 
ευκφνεται, θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ των ελλείψεων ι ελαττωμάτων βαρφνει τον κφριο του ζργου.  

Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να αποκαταςτιςει το ελάττωμα ι τθν ζλλειψθ μζςα ςτθν ταχκείςα προκεςμία, το 
ελάττωμα ό θ ζλλειψθ αποκακίςταται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του, με απευκείασ 
ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε μελετθτι που ζχει τα νόμιμα προςόντα.   

7.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

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. 

7.4 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 

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.  

7.5 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και οι 
προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 
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7.6 Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 

Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ 
προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα 
είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα 
παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

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. 

7.7 Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε 
Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ 
με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, 
που κα περιλαμβάνει: 

 τον τφπο του Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε, 

 τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του ιδιοκτιτθ 
του, 

 ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, του τρόπου 
ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με 
άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα προγράμματα. 

 

7.8 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 

Τα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ 
του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί.  

Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το δικαίωμα να 
τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα που ςχετίηονται με το 
Τεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

7.9 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ 
κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:  

 τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και υποβολισ των 
αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α., κ.λπ., 

 τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 

 τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του 
για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων του 
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, 
που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

7.10 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του 
που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.), για το 
προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

7.11 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, 
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άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ. 

7.12 Αλλθλογραφία με τον Εργοδότθ 

Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να αποςτζλλονται 
κατ’ αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με courier και 
να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 8 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

8.1 Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτον Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ 
παραδϊςει. 

8.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του άρκρου 
187 του Ν.4412/2016  και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 τθσ παροφςασ Σ.Υ. 

 

Άρκρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕ – ΔΙΑΦΩΝΙΕ – ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και 
τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 
183-195 του Ν.4412/2016 και τθν παροφςα (άρκρο 12). 

9.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 
διατάξεισ ι όροι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, 
όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.  

Λάκθ ι παραλείψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 
υποχρζωςθ του Ανακζτοντα Φορζα να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ 
οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

9.3 Ανωτζρα βία 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, 
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τισ 
διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθ ςφμβαςθ. 

Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 
γεγονότων ι περιςτατικϊν.  

9.4 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν δικαιολογοφν 
τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ 
αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι 
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τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

 

Άρκρο 10 ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

10.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ρ.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόςον 
ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά 
και πιο ςυγκεκριμζνα αν ο ανάδοχοσ : 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

β) Κακυςτερεί υπαίτια τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τθσ αντίςτοιχθσ 
τμθματικισ προκεςμίασ.  

γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι ελλείψεισ. Για να κθρυχτεί ο ανάδοχοσ 
ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν. 4412/16, για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ό ελλείψεων 
τθσ μελζτθσ και να μθν ζχει αςκθκεί ζνςταςθ ι θ αςκθκείςα να ζχει απορριφτεί. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφτεί θ ζνςταςθ από τθν 
αρμόδια προσ τοφτο Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
ζνςταςθ αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτό να οριςτικοποιθκεί και ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ εκδίδεται, μετά από 
γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ ςυμβουλίου, από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ. Θ αποδοχι ό απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, μεταξφ δε των λόγων αποδοχισ μπορεί 
να περιλαμβάνεται και θ καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ ι τθσ ποιότθτασ των εκτελοφμενων εργαςιϊν, 
ϊςτε να πικανολογείται βάςιμα θ ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.  

Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, ενϊ 
κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του 
άρκρου 183. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Διευκφνουςα Υπθρεςία διαπιςτϊνει τισ εργαςίεσ που εκπόνθςε 
ο ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτι μετά τθν πάροδο των δφο (2) μθνϊν, 
δικαιοφται παράταςθ με ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ με το διάςτθμα τθσ διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των 
εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ δεν αποτελεί λόγο για τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ 
μετά τθν θμζρα τθσ κατά τα άνω υποχρεωτικισ διακοπισ των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον 
ανάδοχο αποφάςεωσ πιςτοποιείται για πλθρωμι.  

Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο και μζχρι να κακαριςκεί ο τρόποσ εκπόνθςθσ των 
εργαςιϊν που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ ςφμβαςθσ 
υπθρεςιϊν, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία επεμβαίνει προσ αποτροπι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν εκτελϊντασ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ζκπτωτου αναδόχου.  

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ ζκπτωςθσ, ο ανάδοχοσ διακόπτει κάκε εργαςία 
και δεν δικαιοφται αμοιβι για το εκπονθμζνο ςτάδιο. Κατ' εξαίρεςθ μπορεί ο εργοδότθσ, αν κρίνει ότι 
οριςμζνα ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ του υπό εκπόνθςθ ςταδίου είναι χριςιμα, να ηθτιςει να παραδοκοφν 
ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ πρωτοκόλλου 
παράδοςθσ. Θ αμοιβι του αναδόχου για τισ εργαςίεσ του θμιτελοφσ ςταδίου κανονίηεται με Ρρωτόκολλο 
Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν.  

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ροινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ τμθματικϊν 
προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
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προκεςμίασ, εφόςον υφίςταται τζτοια περίπτωςθ. 

Θ απόφαςθ με τθν οποία οριςτικοποιικθκε θ ζκπτωςθ κοινοποιείται από τθν υπθρεςία που τθν εξζδωςε 
ςτθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ υπθρεςία και ςτθν υπθρεςία τιρθςθσ του Μθτρϊου 
Μελετθτϊν ό Εταιρειϊν Μελετϊν, για τθν επιβολι των παρεπόμενων κυρϊςεων, μαηί με ςφντομο 
ιςτορικό και μνεία των λόγων που οδιγθςαν ςτθν ζκπτωςθ. Αν ο ζκπτωτοσ ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία ι 
ςφμπραξθ μελετθτϊν ι εταιρειϊν μελετϊν, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία προςδιορίηει τουσ υπεφκυνουσ για 
τθν ζκπτωςθ μελετθτζσ ι εταιρείεσ τθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ.  

10.2 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι παροχισ 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να διαλφςει τθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 3, 4 
και 5 του Ν.4412/2016 

10.3 Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ  

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

10.4 Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

10.5 Τποκατάςταςθ του αναδόχου  

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

10.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ φμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μία 
δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 133 του 
Ν.4412/2016. 

10.7 Ζγκριςθ μελζτθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Εφόςον ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για επί μζρουσ κατθγορίεσ μελετϊν δεν ορίηεται ιδιαίτερθ διαδικαςία 
ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ, με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ μελζτθσ, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο, πιςτοποιείται θ τιρθςθ όλων των προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και τεχνικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν 
κατά το χρόνο ςφνταξθσ αυτισ και βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και ποςοτικι τθσ επάρκεια και θ ςυμμόρφωςθ 
του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ εν γζνει υποχρεϊςεισ του. 

Θ οριςτικι παραλαβι των μελετϊν πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, μετά τθν 
ζγκριςθ του τελευταίου, κατά τθ ςφμβαςθ, ςταδίου τθσ μελζτθσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

Σχετικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 189 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 198 του Ν.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.  

 

Άρκρο 12 ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

12.1 Νομοκεςία 

Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν 
διακιρυξθ και το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων. 
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12.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων 
ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα 
εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε 
αλλοδαπι γλϊςςα. 

 

Μφκονοσ,28-07-2022 
Θ Συντάξαςα 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ,28-07-2022 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε 
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