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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 H παρου σα τεχνίκη  ε κθεση αφορα  τη παροχη  υπηρεσίώ ν υποστη ρίξης καί εμπείρογνώμοσυ νης 
προς τίς υπηρεσί ες του Δη μου Ιώαννίτώ ν με σκοπο  την οργα νώση, δίαχεί ρίση καί λείτουργί α του 
Συστη ματος Ελεγχο μενης Στα θμευσης εντο ς τών ορί ών του Δη μου, του οποί ου οί γενίκε ς κατευθυ νσείς 
περίγρα φονταί στο υπο  ε γκρίση Σχε δίο Βίώ σίμης Αστίκη ς Κίνητίκο τητας (εφεξη ς ΣΒΑΚ) του Δη μου 
Ιώαννίτώ ν.  

 Στο χος της παρου σας υπηρεσί ας, αποτελεί  η υποστη ρίξη του Δη μου Ιώαννίτώ ν ώ στε: 

- να εξείδίκευτου ν οί προτα σείς του ανώτε ρώ στρατηγίκου  σχεδίασμου  ΣΒΑΚ, που αφορου ν την 
ελεγχο μενη στα θμευση.  

- να δίαμορφώθεί  μία συνολίκη  καί υλοποίη σίμη προ ταση, ο που θα προδίαγρα φονταί 
συγκεκρίμε νες τεχνολογίκε ς λυ σείς γία την εγκατα σταση της ελεγχο μενης στα θμευσης 

- να δημίουργη θεί  - με σα απο  τη λείτουργί α του - ε να βίώ σίμο συ στημα στα θμευσης γία την πο λη 
τών Ιώαννί νών 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  
Απο  τα σημαντίκο τερα προβλη ματα τών συ γχρονών αστίκώ ν κε τρών αποτελεί  η κυκλοφορίακη  

οργα νώση καί η ορθη  δίαχεί ρίση του κυκλοφορίακου  συστη ματος τους. Τα φτώχα  γεώμετρίκα  
χαρακτηρίστίκα  τών υποδομώ ν, η ελλείψη παίδεί ας στην χρη ση εναλλακτίκώ ν τρο πών μετακί νησης 
(ΜΜΜ, ποδη λατη, πεζη  κλπ) καί η αλο γίστη χρη ση της αυκίνου μενης μετακί νησης ε χουν αποτελεσμα 
την επίδεί νώση του προβλη ματος στην λείτουργί α καί δίαχεί ρίση του κυκλοφορίακου  συστη ματος. Οί 
συνε πείες τών προαναφερθε ντών αποτυπώ νονταί στην υπερβολίκη  κυκλοφορίακη  φο ρτίση τών 
οδίκώ ν δίκτυ ών, στην αυ ξηση του χρο νου μετακί νησης καί χρη σης, στην ε λείψη χώ ρών στα θμευσης 
κλπ.  

Είδίκο τερα γία την περί πτώση της στα θμευσης, που αποτελεί  αντίκεί μενο της παρου σης, πολλε ς 
ε ρευνες ε χουν καταλη ξεί στο συμπε ρασμα ο τί συμβα λεί σημαντίκα  στους κυκλοφορίακου ς φο ρτους 
του οδίκου  δίκτυ ου λο γώ: 

• της προσπα θείας τών οδηγώ ν να βρουν θε ση στα θμευσης,  
• της παρα νομης στα θμευσης καί της ε λλείψης συστηματίκη ς αστυνο μευσης,  
• της ασυνε πείας στην τη ρηση του με γίστου χρο νου στα θμευσης γία τα οχη ματα,  
• της ε λλείψης ολοκληρώμε νης παρε μβασης με σώ εκπονημε νών κυκλοφορίακώ ν μελετώ ν καί 

συντονίσμε νου συγκοίνώνίακου  προγραμματίσμου ,  
• της ε λλείψης εξείδίκευμε νου προσώπίκου  (δημοτίκη  αστυνομί α),  
• της ε λλείψης συντονίσμου  ανα μεσα στους αρμο δίους φορεί ς,  
• της ε λλείψης ορθη ς ενημε ρώσης του κοίνου  καί  
Η αντίμετώ πίση τών παραπανώ ε γκείταί στην εφαρμογη  μίας α μεσης, βίώ σίμης καί 

ολοκληρώμε νης πολίτίκη ς στα θμευσης, η οποί α οφεί λεί να εστία ζεί στην επί λυση τών παραπα νώ 
προβλημα τών με επί κεντρο τον α νθρώπο καί ο χί το αυτοκί νητο. Οί στο χοί καί το πλαί σίο μίας τε τοίας 
πολίτίκη ς στα θμευσης συντί θεταί απο  τους εξη ς παρα γοντες: 

• εξυπηρε τηση της βραχυχρο νίας στα θμευσης, 
• εξυπηρε τηση τών μο νίμών κατοί κών της κεντρίκη ς περίοχη ς,  
• αποθα ρρυνση της χρη σης του Ι.Χ. οχη ματος απο  τους εργαζο μενους στην κεντρίκη  περίοχη , 

προκείμε νου να απελευθερώθου ν θε σείς γία τους επίσκε πτες,  
• η εξα λείψη της παρα νομης στα θμευσης, προκείμε νου να εξασφαλίστεί  ομαλη  κυκλοφορίακη  

ροη  (καλυ τερη στα θμη εξυπηρε τησης) καί  
• σημαντίκη  βελτί ώση του επίπε δου ζώη ς, που επίτυγχα νεταί με την ταχυ τερη δίεκπεραί ώση τών 

υποχρεώ σεών τών πολίτώ ν, τη συνετη  χρη ση τών οχημα τών καί την αξίοποί ηση εναλλακτίκώ ν 
με σών μεταφορα ς, ο πώς τα με σα μαζίκη ς μεταφορα ς καί το ποδη λατο.  

Σε αυτο  το πρί σμα, η παρου σα υπηρεσί α αποσκοπεί  στην υποστη ρίξη του συνο λου τών 
εμπλεκομε νών υπηρεσίώ ν του Δη μου, ώ στε να αναπτυ ξεί καί να εφαρμο σεί ε να συστη μα ελεγχο μενης 
στα θμευσης γία την εκπλη ρώση τών στο χών, που τεθηκαν στο παραπα νώ πλασί ο.  

 
 



3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Το αντίκεί μενο της υπηρεσί ας αφορα  σε παροχη  εμπείρογνώμοσυ νης σε ζητη ματα σχεδίασμου , 

οργα νώσης, δίοί κησης καί λείτουργί ας ενο ς συστη ματος ελεγχο μενης στα θμευσης. Οί υπηρεσί ες του 
Δη μου θα λα βουν τεχνογνώσί α γία το πώς μπορου ν να δίερευνη σουν, σχεδία σουν, αναπτυ ξουν καί 
δομη σουν ε να συ στημα ελεγχο μενης στα θμευσης. Είδίκο τερα, μετα  το πε ρας της συγκεκρίμε νης 
υπηρεσί ας, οί υπηρεσί ες του Δη μου θα μπορου ν να δίαμορφώ σουν το περίεχο μενο της μελε της γία την 
ί δρυση καί λείτουργί α της συστη ματος ελεγχο μενης στα θμευσης γία την πο λη τών Ιώαννί νών. Ο 
συ μβουλος, καθ’ ο λη τη δία ρκεία της υπηρεσί ας θα παρε χεί τίς συμβουλευτίκε ς του υπηρεσί ες 
προκείμε νου να ολοκληρώθεί  το αντίκεί μενο με επίτυχί α.  

Το αντίκε ίμενο της υπηρεσί ας αναπτυ σσεταί στα παρακα τώ δίακρίτα  στα δία: 
Στα δίο 1: Αποτί μηση υφίστα μενου πλαίσί ου αστίκη ς κίνητίκο τητας της πο λης  

• Περίγραφη  συστη ματος αστίκη ς κίνητίκο τητας της πο λης  
o Συ νοψη  χαρακτηρίστίκώ ν μηχανοκί νητης κυκλοφορί ας 

o Συ νοψη  χαρακτηρίστίκώ ν δημο σίας συγκοίνώνί ας 

o Συ νοψη  χαρακτηρίστίκώ ν ποδηλα τών καί πεζώ ν 

• Ανασκο πηση του ΣΒΑΚ καί τών επίμε ρους κανονίστίκώ ν δίατα ξεών που δίαμορφώ νουν την 

στρατηγίκη  καί την πολίτίκη  σχετίκα  με την αστίκη  κίνητίκο τητα στην πο λη. 

• Ανα λυση παλαίο τερών μελετώ ν καί δρα σεών σχετίκα  με την στα θμευσης 

o Ανα λυση υφίστα μενών στοίχεί ών ελεγχο μενης στα θμευσης 

o Ανα λυση υφίστα μενών συστημα τών τίμολο γησης γία στα θμευση εκτο ς οδου  καί παρα 

την οδο  

o Αξίολο γησης της «λείτουργί ας» τών παλαίο τερών πολίτίκώ ν  

Στα δίο 2: Ορίοθε τηση Περίοχη ς Εφαρμογη ς 

• Ορίοθε τηση ευρυ τερης περίοχη ς μελε της 

• Καταγραφη  καί κατηγορίοποί ηση τών χρη σεών γης στην περίοχη  μελε της η  σε τμη ματα αυτη ς 

• Ανα λυση του οδίκου  δίκτυ ου στην περίοχη  μελε της (Ιερα ρχηση, γεώμετρίκα  χαρακτηρίστίκα , 

εμπορίκο ς/ίστορίκο ς χαρακτη ρας κ.α .) 

• Ορίζο ντία καί κατακο ρυφη ση μανση σχετίκα  με την στα θμευση 

Στα δίο 3: Εξείδίκευμε νη Καταγραφη  τών χαρακτηρίστίκώ ν στα θμευσης της υφίστα μενης κατα στασης 

Γία τίς κατα λληλες χρονίκε ς περίο δους καί γία ελα χίστο επί πεδο αναφορα ς την ακμη  ενο ς οίκοδομίκου  

τετραγώ νου στην περίοχη  μελε της, θα πραγματοποίηθου ν τα εξη ς: 

• Καταγραφη  της υφίστα μενης προσφορα ς θε σεών στα θμευσης στην περίοχη  μελε της: 

o θε σείς παρα την οδο  (παρα λληλη, δίαγώ νία & κα θετη στα θμευση) 

o θε σείς εκτο ς οδου  (Σταθμοί  οχημα τών, εκτί μηση θε σεών σε ίδίώτίκου ς χώ ρους εκτο ς 

οδου ) 

o θε σείς γία μηχανε ς 

o Είδίκε ς θε σείς (ΑμεΑ, Φορτοεκφο ρτώσης, κ.α .) 

• Καταγραφη  της υφίστα μενης ζη τησης στα θμευσης στην περίοχη  μελε της: 

o Νο μίμη ζη τηση γία Ι.Χ. 

o Νο μίμη ζη τηση γία μηχανε ς 

o Παρα νομη Στα θμευση 

▪ Παρα νομη στα θμευσης γία Ι.Χ. 

▪ Παρα νομη στα θμευση γία μηχανε ς 

▪ Παρα νομη ζη τηση ανα  κατηγορί α (επί  του πεζοδρομί ου, δίπλη  σείρα , σε είδίκη  

θε ση κ.α .) 

• Εκτί μηση – Προσδίορίσμο ς της εναλλαγη ς στα θμευσης 

• Ανα λυση & εξαγώγη  χαρακτηρίστίκώ ν στα θμευσης (συσσώ ρευση στα θμευσης, εναλλαγη  

στα θμευσης, ίσοζυ γίο στα θμευσης κ.α .) 



• Συμπερα σματα σχετίκα  με τίς ανα γκες της περίοχη ς παρε μβασης 

• Κατασκευη  δίαγραμμα τών – χαρτώ ν με τα αποτελε σματα της καταγραφη ς 

Στα δίο 4: Προδίαγραφε ς καί Επίσκο πηση Καλώ ν Πρακτίκώ ν Ελεγχο μενης Στα θμευσης 

• Παραδεί γματα πολίτίκώ ν δίαχεί ρίσης στα θμευσης 

• Πλατφο ρμες καί ε ξυπνα συστη ματα γία την δίαχεί ρίση της στα θμευσης 

Στα δίο 5: Δίερευ νηση συμπερίφορα ς μετακίνουμε νών καί συμμετοχίκο ς σχεδίασμο ς 

• Ανα πτυξη αρχίκώ ν κατευθυ νσεών / λυ σεών γία την αντίμετώ πίση τών προβλημα τών 

στα θμευσης στην περίοχη  μελε της 

• Αξίοποί ηση συμμετοχίκου  σχεδίασμου  

o Δίαβου λευση με εμπλεκο μενους φορεί ς σχετίκου ς με το συ στημα αστίκη ς 

κίνητίκο τητας 

• Δίεξαγώγη  ε ρευνας δηλώμε νών προτίμη σεών  

o Δίερευ νηση συνηθείώ ν στα θμευσης 

o Δίερευ νηση προτίμο τερης λυ σης / τεχνολογί ας 

o Δίερευ νηση ελαστίκο τητας τίμολο γησης 

• Ανα λυση του «κοίνώνίκοοίκονομίκου  περίβα λλοντος» γία την δίαμο ρφώση πολίτίκη ς 

στα θμευσης, με βα ση την δίαβου λευση καί την ε ρευνα 

Στα δίο 6: Προτείνο μενο Συ στημα Ελεγχο μενης Στα θμευσης 

• Στο χοί καί κρίτη ρία συστη ματος 

• Περίοχε ς εφαρμογη ς Ελεγχο μενης Στα θμευσης / Ζώ νες 

o Ζώ νες ελεγχο μενης στα θμευσης 

o Σημεί α είδίκώ ν θε σεών στα θμευσης 

• Ημε ρες καί Ω ρες Λείτουργί ας του Συστη ματος 

• Πολίτίκη  Τίμολο γησης της στα θμευσης 

• Στα θμευση Κατοί κών 

• Λείτουργίκε ς καί Τεχνίκε ς Απαίτη σείς του Συστη ματος Ελεγχο μενης Στα θμευσης  

o Συ στημα Συλλογη ς κομί στρών, παρακολου θησης & αστυνο μευσης  

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Π1.: Τεχνίκη  Έκθεση που θα περίλαμβα νεί κατ’ ελα χίστον την αναλυτίκη  περίγραφη  του 1ου και 2ου 

σταδίου, της προτείνο μενης μεθοδολογί ας  

Π2.: Τεχνίκη  Έκθεση που θα περίλαμβα νεί κατ’ ελα χίστον αναλυτίκη  περίγραφη  του 3ου σταδίου, της 

προτείνο μενης μεθοδολογί ας  

Π3.: Τεχνίκη  Έκθεση που θα περίλαμβα νεί κατ’ ελα χίστον την αναλυτίκη  περίγραφη  του 4ου και 5ου 

σταδίου, της μεθοδολογί ας  

Π4.: Τεχνίκη  Έκθεση που θα περίλαμβα νεί κατ’ ελα χίστον την αναλυτίκη  περίγραφη  του 6ου σταδίου, 

της μεθοδολογί ας  

Όλα τα Παραδοτέα (Π1, Π2, Π3, Π4) θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίγραφα, 

καθώς και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. Word, Excel) 

 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Με βα ση τα παραπα νώ απαραί τητα στα δία γία την ολοκλη ρώση του σχεδί ου, θα πρε πεί να 



ακολουθηθεί  το παρακα τώ χρονοδία γραμμα συνολίκα  εκατο ν εί κοσί (120) ημερώ ν απο  την 
ημερομηνί α ανα ληψης υποχρε ώσης απο  τον Ανα δοχο: 

Παραδοτέο 
Αντίστοιχα 

στάδια 
Χρονοδιάγραμμα (ημέρες) 

15 30 45 60 75 90 105 120 
Παραδοτέο Α         
 Στα δίο 1         
 Στα δίο 2         
Παραδοτέο Β         
 Στα δίο 3         
Παραδοτέο Γ         
 Στα δίο 4         
 Στα δίο 5         
Παραδοτέο Δ         
 Στα δίο 6         
          
          

Στους παραπα νώ χρο νους δεν περίλαμβα νονταί ο χρο νος γία τίς απαραί τητες εγκρί σείς μεταξυ  τών 
ενδία μεσών σταδί ών  

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
Ο ανα δοχος που θα αναλα βεί την εν λο γώ υπηρεσί α θα πρε πεί να συγκροτη σεί ομα δα ε ργου γία την 

ορθη  δίεκπεραί ώση της εργασί ας που θα συνεργαστεί  με τίς αρμο δίες υπηρεσί ας του Δη μου. Η παροχη  
τών υπηρεσίώ ν καί τών παραδοτε ών που προβλε πονταί προς τον Δη μο γί νεταί απο  τον ανα δοχο που 
αναλαμβα νεί την εργασί α, ο οποί ος ευθυ νεταί ε ναντί του Δη μου γία την ακρί βεία της τεχνίκη ς 
υποστη ρίξης, την τη ρηση του χρονοδίαγρα μματος καί την εν γε νεί καλη  καί σώστη  εκτε λεση της 
εργασί ας. 
Στην Ομα δα Έργου του αναδο χου θα πρε πεί κατ' ελα χίστο να περίλαμβα νονταί οί εξη ς είδίκο τητες: 

• Υπεύθυνος Έργου: Δίπλώματου χος Μηχανίκο ς Χώροταξί ας Πολεοδομί ας καί Περίφερείακη ς 
Ανα πτυξης, η  Μηχανίκο ς Χώροταξί ας καί Ανα πτυξης, με Μεταπτυχίακε ς σπουδε ς στο 
αντίκεί μενο του σχεδίασμου , οργα νώσης καί δίαχεί ρίσης μεταφορώ ν με γενίκη  εμπείρί α 
τουλα χίστον 10 ετώ ν καί είδίκη  εμπείρί α σε ε ργα ανα πτυξης συστημα τών αστίκώ ν μεταφορώ ν, 
σχε δία βίώ σίμης αστίκη ς κίνητίκο τητας, ε ργα αξίολο γησης συστημα τών αστίκώ ν μεταφορώ ν 
καί ε ργα συλλογη ς καί αξίολο γησης δεδομε νών γία τίς αστίκε ς μεταφορε ς. Επίπλε ον πρε πεί να 
εί ναί σε θε ση να αποδεί ξεί εμπείρί α στον Επίχείρησίακο  καί Στρατηγίκο  Σχεδίασμο , στη 
δίαχεί ρίση ε ργών καί στην υλοποί ηση ε ργών ευρώπαί κώ ν προγραμμα τών. 

• Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: Δίπλώματου χος Μηχανίκο ς, κα τοχος Μεταπτυχίακου  
τί τλου σπουδώ ν στο θεματίκο  τομε α του Αστίκου  Σχεδίασμου  καί Ανα πτυξης, με γενίκη  
εμπείρί α τουλα χίστον 10 ετώ ν καί είδίκη  εμπείρί α σε ε ργα Επίχείρησίακου , Στρατηγίκου  καί 
Συμμετοχίκου  Σχεδίασμου . 

• Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Δίπλώματου χος Μηχανίκο ς με είδί κευση στον 
πολεοδομίκο  σχεδίασμο  καί στην περίφερείακη  ανα πτυξη, με τουλα χίστον 10ετη  γενίκη  
εμπείρί α στον τομε α του επίχείρησίακου  καί του στρατηγίκου  σχεδίασμου , δίαχεί ρίσης ε ργών, 
υλοποί ησης συγχρηματοδοτου μενών ε ργών ευρώπαί κώ ν προγραμμα τών, μελε τες ανα πτυξης 
καί ε ργα στρατηγίκου  σχεδίασμου  μεταξυ  τών οποί ών ε να (1) ε ργο με αντίκεί μενο το 
Στρατηγίκο  Σχεδίασμο  Βίώ σίμης Αστίκη ς Ανα πτυξης καί να ε χεί παρακολουθη σεί σεμίνα ρίο 
επίθεώρητώ ν συστημα τών ποίο τητας. 

• Μέλη Ομάδας Έργου: α) υ παρξη πανεπίστημίακου  τί τλου σπουδώ ν οίκονομίκη ς κατευ θυνσης, 
κα τοχος μεταπτυχίακου  τί τλου σπουδώ ν, αποδεδείγμε νη τουλα χίστον 10ετη  (ημερολογίακα  
ε τη) γενίκη  επαγγελματίκη  εμπείρί α, συμμετοχη  σε τουλα χίστον 1 ε ργο παροχη ς υπηρεσίώ ν 
τεχνίκη ς υποστη ρίξης σε Δη μους γία την εκπο νηση Στρατηγίκου  Σχεδί ου Βίώ σίμης Αστίκη ς 
Κίνητίκο τητας. 
β) Δίπλώματου χος Πολίτίκο ς Μηχανίκο ς – Συγκοίνώνίολο γος, κα τοχος Μεταπτυχίακου  τί τλου 
σπουδώ ν στη Δίοί κηση καί Δίαχεί ρίση Τεχνίκώ ν Έργών με τρίετη  τουλα χίστον γενίκη  εμπείρί α. 



γ) Δίπλώματου χος Αγρονο μος – Τοπογρα φος Μηχανίκο ς, κα τοχος Μεταπτυχίακου  τί τλου 
σπουδώ ν, με τουλα χίστον 3ετη  γενίκη  εμπείρί α καί είδίκη  αποδεδείγμε νη εμπείρί α στην 
ανα πτυξη καί βαθμονο μηση υποδείγμα τών προ βλεψης της κυκλοφορί ας καί σε συγκοίνώνίακα  
ε ργα που να περίλαμβα νουν μεταξυ  α λλών μελε τες σκοπίμο τητας καί μελε τες ε ρευνας 
συλλογη ς κυκλοφορίακώ ν δεδομε νών.  
δ) Δίπλώματου χος Μηχανίκο ς, κα τοχος Μεταπτυχίακου  τί τλου σπουδώ ν, με γενίκη  εμπείρί α 
τουλα χίστον 10 ετώ ν καί είδίκη  εμπείρί α σε εκπο νηση Γενίκώ ν Πολεοδομίκώ ν Σχεδί ών (Γ.Π.Σ.) 
καί Σχεδί ών Χώρίκη ς Οίκίστίκη ς Οργα νώσης Ανοίκτώ ν Πο λεών (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π).. 
ε) Δίπλώματου χος Μηχανίκο ς, κα τοχος Μεταπτυχίακου  τί τλου σπουδώ ν σε Τεχνίκε ς καί 
Μεθο δους στην Ανα λυση, Σχεδίασμο  καί Δίαχεί ρίση του Χώ ρου, με γενίκη  εμπείρί α τουλα χίστον 
10 ετώ ν καί είδίκη  εμπείρί α σε Ευφυη  Συστη ματα Μεταφορώ ν (ITS) καί στην ανα πτυξη καί 
εφαρμογη  Γεώγραφίκώ ν Συστημα τών Πληροφορίώ ν. 
Επίπλε ον, το 70% τών μελώ ν της ομα δας ε ργου θα πρε πεί να εί ναί μο νίμα στελε χη τών 

οίκονομίκώ ν φορε ών (πλη ρης απασχο ληση η  ημίαπασχο ληση καί ο χί εποχίκη ). 
Λαμβα νοντας υπο ψη τίς απαίτη σείς της συ μβασης καθώ ς καί το υ ψος της χρηματοδο τησης, ο 

ανα δοχος θα πρε πεί: 
α) να δίαθε τεί: 
Εν ίσχύ Πίστοποίηση Συστήματος Δίαχείρίσης Ποίότητας ISO9001:2015 ή ίσοδύναμό τους με 
πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτίκών υπηρεσίών σε φορείς του δημοσίου τομέα καί 
δίαχείρίσης έργών, σχεδίασμό δίαχείρίση καί υλοποίηση έργών χρηματοδοτούμενών από 
εθνίκούς ή/καί ευρώπαϊκούς πόρους. 
β) να ε χεί αποδεδείγμε νη εμπείρί α κατα  τη δία ρκεία τών πε ντε (5) τελευταί ών ετώ ν σε 
τουλα χίστον πε ντε (5) ε ργα που σχετί ζονταί με το σχεδίασμο  η  / καί την αξίολο γηση η  / καί την 
ε ρευνα γία τίς αστίκε ς μεταφορε ς, στα οποί α να περίλαμβα νονταί υποχρεώτίκα  μί α (1) 
συ μβαση παροχη ς υπηρεσίώ ν τεχνίκη ς υποστη ρίξης σε Δη μους γία την εκπο νηση Στρατηγίκου  
Σχεδί ου Βίώ σίμης Αστίκη ς Κίνητίκο τητας. Προ σθετη πολυετη  εμπείρί α στον τομε α του 
Επίχείρησίακου  καί Στρατηγίκου  Σχεδίασμου , δίαχεί ρίση ε ργών-υλοποί ηση 
συγχρηματοδοτου μενών ε ργών ευρώπαί κώ ν προγραμμα τών, μελε τες καί ε ργα ανα πτυξης, 
τεχνίκη  υποστη ρίξη τών δημο σίών αρχώ ν στη νε α προγραμματίκη  περί οδο η /καί ώρίμο τητα 
νε ών ε ργών (2014-2020), θα θεώρηθου ν ώς πλεονε κτημα στην επίλογη . 

Ο ανα δοχος θα πρε πεί να υποβα λλεί με την υπογραφη  της συ μβασης αναλυτίκο  πί νακα με την ομα δα 
ε ργου καί την περίγραφη  του ρο λου τους. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εκτίμώ μενη αξί α συ μβασης σε τρία ντα ε ξί χίλία δες δίακο σία ενενη ντα ευρώ  καί τρία ντα δυ ο 

λεπτα  (36.290,32€), χώρί ς ΦΠΑ 

Στη συνε χεία πραγματοποίεί ταί ενδείκτίκη  εκτί μηση χρο νου γία την υλοποί ηση κα θε δρα σης 
ανα  παραδοτε ο καί στε λεχος ομα δας ε ργου: 

Κατο πίν ε ρευνας αγορα ς η ημερη σία συνολίκη  δαπα νη (συνολίκο  κο στος ανα  εργαζο μενο) ανα  
συνεργα τη απείκονί ζεταί στον παρακα τώ πί νακα: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΗ 

€100.00 €90.00 €75.00 €60.00 
 

Με βα ση την ανώτε ρώ ανα λυση του εκτίμώ μενου ανθρώποχρο νου κοστολογου νταί οί 
επίμε ρους υπηρεσί ες καί προσδίορί ζεταί το υ ψος του πρου πολογίσμου . 

Η τίμη  μονα δας στον πί νακα του παραρτη ματος ορί ζεταί ώς το συνολίκο  ημερη σίο κο στος ανα  
στε λεχος συμπερίλαμβανομε νης αμοίβη ς, φο ρών καί είσφορώ ν. 
 Με βα ση τα παραπα νώ δίαμορφώ νεταί ο παρακα τώ προυπολογίσμο :



  
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

  
ΥΠΕΥΘ
ΥΝΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΗ 

ΥΠΕΥΘ
ΥΝΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΗ 

  

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

€100,0
0 €90,00 €75,00 €60,00     

Περίγραφή συστήματος αστίκής κίνητίκότητας της πόλης  
2 2 2 3 

€200,0
0 

€180,00 €150,00 €180,00 €710,00   

Ανασκόπηση στρατηγίκών καί κείμένών πολίτίκής σχετίκά με την 
αστίκή κίνητίκότητα στην πόλη / περίοχή 

2 2 2 3 
€200,0

0 
€180,00 €150,00 €180,00 €710,00   

Ανάλυση παλαίότερών μελετών & πολίτίκών σχετίκά με την 
στάθμευσης 

2 2 2 3 
€200,0

0 
€180,00 €150,00 €180,00 €710,00   

1.Π Δίαμόρφώση παραδοτέου     1 3 €0,00 €0,00 €75,00 €180,00 €255,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 €2.385,00 

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ         

Ορίοθέτηση ευρύτερη περίοχής μελέτης 3 1 2 5 
€300,0

0 
€90,00 €150,00 €300,00 €840,00   

Καταγραφή καί κατηγορίοποίηση τών χρήσεών γης στην περίοχή 
μελέτης ή σε τμήματα αυτής 

3 3 2 8 
€300,0

0 
€270,00 €150,00 €480,00 €1.200,00   

Ανάλυση του οδίκού δίκτύου στην περίοχή μελέτης (Ιεράρχηση, 
γεώμετρίκά χαρακτηρίστίκά, εμπορίκός/ίστορίκός χαρακτήρας 
κ.ά.) 

3 3 2 10 
€300,0

0 
€270,00 €150,00 €600,00 €1.320,00   

Ορίζόντία καί κατακόρυφη σήμανση σχετίκά με την στάθμευση 
3 1 2 15 

€300,0
0 

€90,00 €150,00 €900,00 €1.440,00   

2.Π Δίαμόρφώση παραδοτέου     1 3 €0,00 €0,00 €75,00 €180,00 €255,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 €5.055,00 

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

        

Καταγραφή της υφίστάμενης προσφοράς θέσεών στάθμευσης 
στην περίοχή μελέτης 

7 7 5 10 
€700,0

0 
€630,00 €375,00 €600,00 €2.305,00   

Καταγραφή της υφίστάμενης ζήτησης στάθμευσης στην περίοχή 
μελέτης 

7 8 3 10 
€700,0

0 
€720,00 €225,00 €600,00 €2.245,00   

Εκτίμηση – Προσδίορίσμός της εναλλαγής στάθμευσης 
2 1   5 

€200,0
0 

€90,00 €0,00 €300,00 €590,00   

Ανάλυση & εξαγώγή χαρακτηρίστίκών στάθμευσης 
(συσσώρευση στάθμευσης, εναλλαγή στάθμευσης, ίσοζύγίο 
στάθμευσης κ.ά.) 

7 7 5 12 
€700,0

0 
€630,00 €375,00 €720,00 €2.425,00   

Συμπεράσματα σχετίκά με τίς ανάγκες της περίοχής παρέμβασης 7 8 3 10 
€700,0

0 
€720,00 €225,00 €600,00 €2.245,00   



Κατασκευή δίαγραμμάτών – χαρτών με τα αποτελέσματα της 
καταγραφής 

2 1   5 
€200,0

0 
€90,00 €0,00 €300,00 €590,00   

3.Π Δίαμόρφώση παραδοτέου     1 3 €0,00 €0,00 €75,00 €180,00 €255,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 €10.655,00 

ΣΤΑΔΙΟ 4: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ         

Παραδείγματα πολίτίκών δίαχείρίσης στάθμευσης 1 1 1 1 
€100,0

0 
€90,00 €75,00 €60,00 €325,00   

Πλατφόρμες καί έξυπνα συστήματα γία την δίαχείρίση της 
στάθμευσης 

3 1 2 5 
€300,0

0 
€90,00 €150,00 €300,00 €840,00   

4.Π Δίαμόρφώση παραδοτέου     1 3 €0,00 €0,00 €75,00 €180,00 €255,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 €1.420,00 

ΣΤΑΔΙΟ 5: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

        

Ανάπτυξη αρχίκών κατευθύνσεών / λύσεών γία την 
αντίμετώπίση τών προβλημάτών στάθμευσης στην περίοχή 
μελέτης 

4 3 2 6 
€400,0

0 
€270,00 €150,00 €360,00 €1.180,00   

Αξίοποίηση συμμετοχίκού σχεδίασμού 3 2 2 2 
€300,0

0 
€180,00 €150,00 €120,00 €750,00   

 Δίεξαγώγή έρευνας δηλώμένών προτίμήσεών  5 5 2 13 
€500,0

0 
€450,00 €150,00 €780,00 €1.880,00   

Ανάλυση του «κοίνώνίκοοίκονομίκού περίβάλλοντος» γία την 
δίαμόρφώση πολίτίκής στάθμευσης, με βάση την δίαβούλευση 
καί την έρευνα 

3 2 2 14 
€300,0

0 
€180,00 €150,00 €840,00 €1.470,00   

5.Π Δίαμόρφώση παραδοτέου     1 3 €0,00 €0,00 €75,00 €180,00 €255,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 €5.535,00 

ΣΤΑΔΙΟ 6: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

        

Στόχοί καί κρίτήρία συστήματος 1 1 1 2 
€100,0

0 
€90,00 €75,00 €120,00 €385,00   

Περίοχές εφαρμογής Ελεγχόμενης Στάθμευσης / Ζώνες 7 8 3 10 
€700,0

0 
€720,00 €225,00 €600,00 €2.245,00   

Ημέρες καί Ώρες Λείτουργίας του Συστήματος 3 1 1 5 
€300,0

0 
€90,00 €75,00 €300,00 €765,00   

Πολίτίκή Τίμολόγησης της στάθμευσης 10 5 5 10 
€1.000,

00 
€450,00 €375,00 €600,00 €2.425,00   

Στάθμευση Κατοίκών 7 8 3 14 
€700,0

0 
€720,00 €225,00 €840,00 €2.485,00   

Λείτουργίκές καί Τεχνίκές Απαίτήσείς του Συστήματος 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

8 8 3 15 
€800,0

0 
€720,00 €225,00 €900,00 €2.645,00   

6.Π Δίαμόρφώση παραδοτέου     1 3 €0,00 €0,00 €75,00 €180,00 €255,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 €11.205,00 



ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                   €36.255,00 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ            €35,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                   €36.290,32 

ΦΠΑ (24%)            €8.709,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                   €45.000,00 

  
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   για την Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών 
    
      

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Σ.Υ.)



Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

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

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

σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

Άρθρο 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του είτε και τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών εφόσον τούτο απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του Κυρίου του Έργου 

(Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 

προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή 

που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 

χρήσιμη ο Κύριος του Έργου. 

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

τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το συμφωνητικό 

θα υπογράψει για  λογαριασμό του  Κυρίου του Έργου το  νόμιμο κατά τις  οικείες διατάξεις όργανο. 

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

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της 

συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με 

την επομένη της υπογραφής του. 

Στην προκήρυξη ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της υπηρεσίας. 

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό 

στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι για την εκπόνηση της υπηρεσίας, 

τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών της 

Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη 

παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα 

λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της 
ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών 
Τευχών. 
Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 
εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 
γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον Κύριο του Έργου, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική 
απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης 
ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται 
ομοίως στον Κύριο του Έργου. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά 
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν 
κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και  να  



συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του  Κυρίου του Έργου, σε  συναντήσεις με  όργανα ελέγχου 
/ παρακολούθησης της σύμβασης. 
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε 
περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. 
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται 
με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον 
κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι 
κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, 
μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως 
γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την 
αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα  έγγραφα  που  απευθύνονται προς  
τον  ανάδοχο. Ο  ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Κύριος του Έργου θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την 
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται στο άρθρο 
183 του Ν.4412/2016. 

Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

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

“Τεχνικών Δεδομένων”. 

Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η 

εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του 

Κυρίου του Έργου. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

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

την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. 

Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος 

ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, 

επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν. 4412/2016). 

Ο  ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού, 

κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016. 

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Αμοιβή του αναδόχου 

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

αυξηθεί στις περιπτώσεις που 

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση  

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, 

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 186 του ν.4412/2016). 

Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες 

ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σταδιακά 



και ύστερα από την έκδοση σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου συνοδευόμενα από τα 

παραδοτέα με τον ακόλουθο τρόπο: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΟΣΟ  ΜΗΝΑΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ 2 9.225,60 € 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΣΤΑΔΙΟ 3 13.212,20 € 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΣΤΑΔΙΟ 4 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ 5 8.624,20 € 75 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΣΤΑΔΙΟ 6 13.894,20 € 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

  44.596,20 €   

 

Ο ανάδοχος αμείβεται με την τελική παραλαβή της υπηρεσίας και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της 

προηγούμενης περίπτωσης. 

Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

λογαριασμό, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμέρους τμήμα της σύμβασης, όπως 

εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα 

στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής, που ισχύουν κατά την 

υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, 

ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί 

εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την 

πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε 

βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα 

στην προθεσμία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των 

λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για 

επανασύνταξη. Η μηνιαία προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου 

λογαριασμού. 

Διευκρινίζεται ότι : 

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

πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 

Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ. 

 (β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 

επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

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

γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

Οι  λόγοι  προσαύξησης της  αμοιβής  προβλέπονται στο  νόμο  και  στην  παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται 

άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο Κυρίου του Έργου μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην 

περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 ΚΑΙ 194 του 

Ν. 4412/16. 

Ο Κυρίου του Έργου μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και 

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

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

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



συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο72 παρ. 

1.β του Ν. 4412/16). 

Νόμισμα αμοιβής αναδόχου 

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

Κύριο του Έργου θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του αναδόχου 

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

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

παροχής του. Οι αξιώσεις του Κυρίου του Έργου  κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της 

παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση 

της με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο Κύριος του Έργου, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την 

αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, 

ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον Κυρίου του Έργου. 

Ελαττώματα ή ελλείψεις 

Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 

της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του Κυρίου του 

Έργου, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις 

μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της υπηρεσίας 

να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει 

και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής 

του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) 

χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να 

προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του 

αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο 

ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του 

έργου. 

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το 

ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον Κυρίου του Έργου σε βάρος και για λογαριασμό του, με 

απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε οικονομικό φορέα που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

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

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

195 του Ν. 4412/2016. 

Εμπιστευτικότητα 

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

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

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

Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

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

συνεργάτες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, 

θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 



παραδοθούν στον Κυρίου του Έργου στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

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

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

Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους συνεργάτες του) ή από τις υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου με την 

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

περιλαμβάνει: 

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

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

του, και 

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

συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με 

άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

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

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

του Κυρίου του Έργου όποτε του ζητηθεί. 

Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο Κυρίου του Έργου το δικαίωμα 

να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το 

Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

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

κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (ΔΟΥ)  και υποβολής των 

αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική 

φορολογική νομοθεσία, την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

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

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

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το  Προσωπικό  του  

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το 

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

Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

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

Έργου, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον Κυρίου 

του Έργου. 

Αλληλογραφία με τον Κυρίου του Έργου 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του Έργου θα πρέπει να 

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



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

Άρθρο 6. Έγκριση της υπηρεσίας – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Με την εγκριτική απόφαση της υπηρεσίας, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, 

πιστοποιείται η  τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που  ισχύουν κατά  

το  χρόνο  σύνταξης αυτής  και  βεβαιώνεται η  ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση 

του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων 

των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το 

αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. 

Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του 

τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής είναι τρεις (3) μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

από το αρμόδιο όργανο.  

Αν η υπηρεσία δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο 

διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί 

ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4. 

Άρθρο 7. Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου 
χωρίς λύση της σύμβασης 

Αν ο  Κυρίου του Έργου περιέλθει σε  υπερημερία ως  προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή  νόμιμων 

υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται 

και για το χρονικό διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερημερίας. Η 

όχληση υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του Κυρίου 

του Έργου ή των οργάνων του που συνιστούν την αιτία της υπερημερίας και την αιτία της  ζημίας και  στο  

μέτρο  του  δυνατού, την  κατά  προσέγγιση εκτίμηση της  ζημίας,  ανά  ημέρα υπερημερίας. 

Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της όχλησης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συγκροτεί 

τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συμμετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι 

δυνατή η συμμετοχή του, για σοβαρή αιτία, η οποία αναφέρεται στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή 

διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, τα αίτιά της και το ύψος των ζημιών του αναδόχου για κάθε ημέρα 

κατά προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από τη 

συγκρότησή της στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριμένο πρωτόκολλο 

κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη και μπορεί να προσβληθεί με ένσταση. 

Μετά τη λήξη της υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση 

της ζημίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, μετά από εισήγηση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  η  Προϊσταμένη  Αρχή,  η  οποία  δεν  είναι  υποχρεωμένη να  δεχθεί  τα 

πορίσματα του πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 8. Έκπτωση του αναδόχου 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος: 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του 

άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

β)  Καθυστερεί υπαίτια την  υποβολή σταδίου μελέτης, για  χρόνο περισσότερο από  το  μισό της 



αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας. 

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

ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 

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

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

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην  οποία  απαραιτήτως γίνεται  μνεία  των  διατάξεων του  παρόντος άρθρου 

και η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο 

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

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

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

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

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

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

υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών. 

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

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

προθεσμίας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται 

οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν 

συμμορφώθηκε. 

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την 

αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση 

αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεσή της. 

Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπορεί να 

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

να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ κινείται 

η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 

7 του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε 

ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) μηνών, 

δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών 

της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την 

ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο 

αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την 

αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για την οριστικοποιηθείσα έκπτωση. 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των 

εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της σύμβασης 

υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις 

απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου. 

Άρθρο 9. Διάλυση της σύμβασης 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται διάλυση της σύμβασης και οι έννομες συνέπειες της πράξης αυτής 

καθώς και λεπτομέρειες επ αυτής, περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 192 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 10. Ματαίωση της διάλυσης 



Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016 

Άρθρο 11. Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016 

Άρθρο 12. Υποκατάσταση του αναδόχου 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 

Άρθρο 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

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

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4. 

Άρθρο 14. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 

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

της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Νομοθεσία 

Η υπηρεσία διέπετε από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές: 

- Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως ισχύει. 

- Το Β’ Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, 

παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και  Κτιριακών Έργων, ως  και  Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" (ΦΕΚ 

Α' 301), όπως ισχύει σήμερα. 

- Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων  και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

- Τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύουν για την σύνταξη του 

προϋπολογισμού των δημοσίων έργων. 

- Τις   αναλύσεις  Α.Τ.Ε.Ο,   ΑΤΟΕ,   ΑΤΥΕ,   ΑΤΛΕ,   ΑΤΕΠ   που   ισχύουν   για   όσες   εργασίες   δεν 

περιλαμβάνονται στα νέα ενιαία τιμολόγια. 

- Τις Οδηγίες Εκπόνησης Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), που έχουν εκδοθεί από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ,  

- Κάθε συναφή Οδηγία ή /και Προδιαγραφή, και ειδικότερα τον οδηγό «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ» της ΜΟΔ Α.Ε. 

- Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων 

Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», ως 

αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (ΦΕΚ/Β/58/24-1-06) «Α’ Βελτίωση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του 

άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού 



Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 

3316/2005» και ισχύει. 

- Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ466  «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Την Υπουργική Απόφαση ΔΟΥ/ΟΙΚ1920 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές 

ποδηλάτων)», ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων 

ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, 

τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Την Εγκύκλιο 38/15-11-2005/ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων». 

 
Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του Έργου ή άλλων 

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

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

εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων 

ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 
 

Ιώάννίνα         /07/2020 
 

Ο Συντάκτης Μηχανίκός 
 
 

Βασίλείος Δ. Τσούρης 
Τοπογράφος Μηχανίκός 

Ιώάννίνα         /07/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνίκών Υπηρεσίών 

 
Ορέστης Μπρίκος 

Πολίτίκός Μηχανίκός 
 

Ιώάννίνα         /07/2020 
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετών & Εκτέλεσης Έργών 

 
 

Μαρία Χατζηαντώνίου 
Αρχίτέκτών Μηχανίκός 
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