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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Δήμος Ιωαννιτών προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχευση την 

αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων εντός της παλιάς πόλης των Ιωαννίνων, που βρίσκεται εντός 
κάστρου. Η λόγω περιοχή αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και πόλο έλξης - κάθε μορφής – 
τουρισμού.  

Με δεδομένο το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την συγκεκριμένη περιοχή, κάθε 
προσπάθεια παρέμβασης αποτελεί εγχείρημα με ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο στην ωρίμανση και στον 
σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του. 

Προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί εμπρόθεσμα και άρτια στις απαιτήσεις των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου 
σε θέματα που απαιτούνται για την ωρίμανση και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου από εξειδικευμένο 
σύμβουλο με επαυξημένη  εμπειρία στο αντικείμενο.  

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των διατηρητέων Οθωμανικών μνημείων στην περιοχή της 
Βορειοανατολικής Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών με την με αρ. πρωτ. 1197/11-07-2017 (ΑΔΑ: 
6Ψ7Φ7Λ9-Θ1Μ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου είναι τα εξής: 

α) Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου 
δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων 

β) Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού ως επισκέψιμο μνημείο  
γ) Στερέωση και αποκατάσταση Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων («Τζαμί Ασλάν Πασά») της 

ΒΑ Ακρόπολης 
δ) Στερέωση και αποκατάσταση Μεντρεσέ για τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων και 

διαμόρφωση προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός της ΒΑ Ακρόπολης του κάστρου Ιωαννίνων 
ε) Στερέωση και αποκατάσταση Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και δημιουργία πληροφοριακού 

Κέντρου για την ανάδειξη των μνημείων της περιοχής και της πόλης με χρήση ψηφιακών πολυμέσων 
Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών 

χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. 

Τα μνημεία θα αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο, με στόχο τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και 
την ανάδειξη των ιστορικών-πολιτιστικών αναφορών του. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων αναμένεται να δημιουργηθεί ένας ενιαίος 
αρχαιολογικός και πολιτιστικός χώρος, πόλος έλξης, πληροφόρησης και αναψυχής για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της πόλης. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στα υπό υλοποίηση έργα, εκτός από τις εργασίες στερέωσης 
και επισκευής όλων των μνημείων προβλέπονται δράσεις ανάδειξης του Οθωμανικού Λουτρού ώστε να 
είναι επισκέψιμο από το κοινό, δράσεις αποκατάστασης της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και χρήση της ως 
κέντρου ψηφιακού πολιτισμού και πληροφόρησης, και δημιουργία πρόσθετου εκθεσιακού χώρου στον 
Μεντρεσέ, σε συνδυασμό με το Δημοτικό μουσείο που ήδη λειτουργεί στο Τζαμί Ασλάν πασά. Επίσης 
προβλέπονται επεμβάσεις για την δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σύνολο της περιοχής. 

Τα μνημεία αυτά διέπονται από το Π.Δ. 11-6-1925 (ΦΕΚ 152/Α/16-6-25) με το οποίο κηρύσσονται 
ως «προέχοντα βυζαντινά μνημεία και διατηρητέοι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι», «εν τη περιφερεία 
Ιωαννίνων, εντός της πόλεως, το φρούριον, το τέμενος Ασλάν πασά μετά της περιοχής του, η Τουρκική 
Βιβλιοθήκη, το Τουρκικόν λουτρόν» και από την Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 15794/19-12-1961 
(ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962) με την οποία χαρακτηρίζονται ως «αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα 
μνημεία», «ολόκληρος ο εσωτερικός χώρος του κάστρου της πόλεως Ιωαννίνων μετά των εν αυτώ 
οικοδομημάτων και οδών». 

Το Τζαμί Ασλάν Πασά, δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης και είναι κτισμένο από τον 
Ασλάν πασά μεταξύ 1612-1618. Περιλαμβάνει τον κεντρικό θολοσκεπή χώρο λατρείας με το μιχράμπ και 
περιμετρική κλειστή στοά με εσωτερική κιονοστοιχία. Έχει ψηλό μιναρέ με τον οποίο επικοινωνεί 



εσωτερικά και στο πίσω μέρος του βρίσκεται το μαυσωλείο του Ασλάν πασά (τουρμπές). 

Από το 1933 λειτουργεί συνεχώς ως Δημοτικό μουσείο και στις συλλογές του περιλαμβάνονται 
Χριστιανικά, Οθωμανικά και Εβραϊκά εκθέματα, αναδεικνύοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της 
πόλης των Ιωαννίνων. Στο παρελθόν είχε στεγάσει και αρχαιολογικές συλλογές. Σήμερα αντιμετωπίζει, 
μεταξύ άλλων, σημαντικά προβλήματα στεγάνωσης καθώς επίσης και ανεπαρκούς αντικεραυνικής 
προστασίας. 

Ο Μεντρεσές (μουσουλμανικό ιεροσπουδαστήριο) είναι παρακείμενο επίμηκες ισόγειο κτίριο 
μέσα στην ΒΑ Ακρόπολη, που περιλαμβάνει 16 αυτοτελή δωμάτια, μεγάλη κεντρική αίθουσα υποδοχής, 
τρεις υπόγειους βοηθητικούς χώρους, καθώς και ένα μισογκρεμισμένο κτίσμα στο ΒΔ άκρο του. Είναι 
κλειστός σήμερα και με προβλήματα ετοιμορροπίας στην στέγη του. Παλαιότερα είχε στεγάσει την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και μετά μια ιδιωτική συλλογή όπλων κλπ. λαογραφικών αντικειμένων (Συλλογή 
Ραπακούση). Λόγω της άμεσης γειτνίασης με το Τζαμί Ασλάν Πασά, στόχος είναι, αφού επισκευασθεί, να 
αποκτήσει και πάλι μουσειακή χρήση. 

Η Οθωμανική Βιβλιοθήκη, είχε άμεση λειτουργική σχέση με το ιεροδιδασκαλείο και το Τζαμί. 
Βρίσκεται έξω και Δυτικά της ΒΑ Ακρόπολης και αποτελείται από έναν κεντρικό θολοσκεπή χώρο και τρείς 
μικρότερους, εμπρός από τους οποίους υπάρχει στεγασμένος εξώστης. Μετά την απαλλοτρίωσή του 
ακινήτου το 1961, άρχισε σταδιακά να επισκευάζεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η Βιβλιοθήκη έχει 
υποστεί σημαντικής έκτασης ανακατασκευές των ερειπωμένων τοίχων και τρούλων της κατά την περίοδο 
1970-82. Σήμερα έχει πολλά στατικά προβλήματα και δεν χρησιμοποιείται. Δεν σώζεται πλέον η 
παλαιότερη περιτοίχισή της και έτσι εντάσσεται στον ευρύτερο ανεσκαμμένο αρχαιολογικό χώρο. 

Το Οθωμανικό λουτρό (Χαμάμ) αποτελεί ένα από τα πρωϊμότερα σωζόμενα Οθωμανικά μνημεία 
στα Ιωάννινα. Βρίσκεται έξω και Δυτικά της ΒΑ Ακρόπολης και φαίνεται ότι αντικατέστησε το 
εντοπισμένο βορειότερα βυζαντινό λουτρό. Έχει περίπλοκη θολοδομία και αποτελείται από α) 
Αποδυτήριο-Ψυχρό Χώρο β) Μεταβατικό – Χλιαρό Χώρο και γ) Θερμό Χώρο. Σήμερα είναι σε κατάσταση 
πολύπροχωρημένης ετοιμορροπίας. 

Μεταξύ Βιβλιοθήκης και Οθωμανικού λουτρού βρίσκεται απαλλοτριωμένος αρχαιολογικός χώρος 
που περιβάλλεται από τις οδούς Γλυκήδων, Ιστορικού Προκοπίου και Αλεξάνδρου Νούτσου. Στον χώρο 
αυτό διενεργήθηκαν ανασκαφικές εργασίες από το 1980 έως και το2015. Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα διαφορετικών χρονολογικών φάσεων από τα ελληνιστικά έως τα νεότερα χρόνια, τα οποία 
διατηρούνται σε κατάχωση. Ο χώρος μαζί με τους γύρω δρόμους εντάσσονται στο προαναφερόμενο έργο 
«Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου 
πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων» που θα υλοποιήσει ο Δήμος 
Ιωαννιτών. 

Σε όλα τα παραπάνω μνημεία θα υλοποιηθούν επεμβάσεις στερέωσης, συντήρησης, 
αποκατάστασης και ανάδειξης και επίσης θα προβλεφθούν πολιτιστικές χρήσεις. Οι υφιστάμενες 
εγκεκριμένες μελέτες, τα διαθέσιμα στοιχεία μελετών και οι αναγκαίες συμπληρωματικές μελέτες, οι 
οποίες θα εκπονηθούν με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου Ιωαννιτών, καταγράφονται αναλυτικά στη 
συνέχεια, για κάθε έργο χωριστά. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Τεχνική Περιγραφή 

Στο αντικείμενο του συμβούλου περιλαμβάνονται τα εξής: 

I. Υποστήριξη για τη σύναψη των  συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων που έχουν ήδη 
ενταχθεί είτε βρίσκονται υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ: 

α) Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου 
δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων 

β) Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού ως επισκέψιμο μνημείο 

και ειδικότερα: 



I.1 Υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στη φάση δημοπράτησης του έργου α) 

I.2 Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων κατά τη 
διενέργεια των διαγωνισμών και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου β) με αυτεπιστασία 

I.3 Υποστήριξη στη σύνταξη των σχετικών Τεχνικών Δελτίων Υποέργων από το Δήμο 
Ιωαννιτών για το έργο α) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για το έργο β) 

II. Υποστήριξη για τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για 
τα έργα δ) και ε) ανωτέρω, και ειδικότερα: 

II.1 Υποστήριξη στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου εκπόνησης των μελετών, με βάση τις 
τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των έργων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους περιορισμούς του 
χρηματοδοτικού πλαισίου 

II.2 Υποστήριξη στη σύνταξη του φακέλου μελέτης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης των 
μελετών, με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν για μνημεία 

III. Υποστήριξη για την παρακολούθηση της προόδου των μελετών των έργων γ), δ) και ε) 
ανωτέρω και της υλοποίησης των έργων α) και β) ανωτέρω, και ειδικότερα: 

III.1 Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων 

Η  υποστήριξη αυτή δεν υποκαθιστά την τεχνική επίβλεψη των αναδόχων μελετών και έργων από 
τους αρμόδιους μηχανικούς των υπηρεσιών, συνίσταται δε στην παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων των αναδόχων κάθε σύμβασης που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και την έγκαιρη 
ενημέρωση για τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν 

III.2 Υποστήριξη στην οργάνωση των αρχείων των Πράξεων/Έργων: Σύστημα οργάνωσης των 
αρχείων, μεθοδολογία τήρησης, υποστήριξη της εφαρμογής της 

III.3 Υποστήριξη στην υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, τυχόν τροποποιήσεων Τεχνικών 
Δελτίων Πράξης και Υποέργων κλπ. υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου για τα έργα 

III.4 Υποστήριξη με επιτόπια παρουσία κατά τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από την 
ΕΥΔ του ΠΕΠ Ηπείρου, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

IV. Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος ωρίμανσης και υλοποίησης του συνόλου 
των προαναφερόμενων Πράξεων/Έργων: 

Ο ανάδοχος θα πρέπει συντάξει χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης και υλοποίησης των Πράξεων/Έργων 
στη ΒΑ Ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων, το οποίο και θα παρακολουθεί και θα προσαρμόζει συνεχώς, 
με βάση την εξέλιξη της πορείας των έργων. 

V. Έγκαιρος εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων/ προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν 
την ομαλή υλοποίηση των προαναφερόμενων Πράξεων/Έργων και εισήγηση μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους: 

 Ο ανάδοχος οφείλει, με βάση τη μεγάλη σχετική εμπειρία που θα διαθέτει, να αξιολογήσει την 
πρόοδο της ωρίμανσης των έργων του προγράμματος, να καταγράψει τυχόν προβλήματα που τυχόν θα 
έχουν αναφανεί στην εξέλιξή τους, καθώς και να προβλέψει τυχόν μελλοντικά προβλήματα. Οφείλει επίσης 
να εισηγηθεί βελτιωτικά μέτρα. 

Ο σύμβουλος – επιπροσθέτως -  θα προβεί και σε κάθε άλλη αναγκαία υποστηρικτική ενέργεια, σε 
συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των προτεινόμενων 
έργων. 

Τόπος και Χρόνος Εργασίας 
Τόπος εργασίας  

Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συμβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της Προϊστάμενης Αρχής. 



Επιπλέον, ως τόπος εργασίας ορίζεται και η περιοχή εκτέλεσης του κάθε έργου. 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της Αναθέτουσας 
Αρχής να συμμετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία τους, να παρέχει γραπτές ή/και προφορικές πληροφορίες 
ή συμβουλές προς τις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 
θα εκτελεστούν τα εν λόγω έργα και να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρέχονται με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κυρίως 
με βάση τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να ορίσει απασχόληση 
σε χρονικές περιόδους πέραν του χρονοδιαγράμματος. 

Χρόνος εργασίας 

Η συνολική διάρκεια του έργου προτείνεται να είναι έξι (6) μήνες αρχίζοντας από την επόμενη ημέρα της 
υπογραφής της σύμβασης 

Παραδοτέα 
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

- Έκθεση προόδου εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της επιμέρους φάσης, όπου θα 
ορίζεται η πορεία υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα, οι προτεινόμενες λύσεις, 
και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την υλοποίηση της Σύμβασής του. Το ακριβές περιεχόμενο των 
εκθέσεων αυτών θα προσδιορισθεί σε συνεργασία του Συμβούλου με την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ιωαννιτών. 

- Έκτακτες εκθέσεις ή σημειώματα (memo), τα οποία θα συντάσσει ο Σύμβουλος και θα 
υποβάλλει στην Υπηρεσία για κάθε θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια. 

- Τελική έκθεση των πεπραγμένων του Τεχνικού Συμβούλου, συνοδευόμενη από φάκελο με 
αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών του, στην οποία θα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες 
και οι παρατηρήσεις-συμπεράσματα. 

Όλα τα παραπάνω θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου 

για τη συγκρότηση φακέλου ιστορικής και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης μνημείων της ΒΑ περιοχής του 
Κάστρου Ιωάννινων και τη διαχειριστική υποστήριξη για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης των 
έργων στο ΕΣΠΑ» γίνεται με βάση το άρθρο ΓΕΝ-4 της αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17 ΦΕΚ 2519/Β/20-7-
2017 Υπουργικής Απόφασης ΠΕΝ περί έγκρισης κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν σε τρείς φάσεις.  

Η 1η φάση αφορά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών: 

II. Υποστήριξη για τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών σε ό,τι 
αφορά τα έργα: 

- Στερέωση και αποκατάσταση Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και δημιουργία πληροφοριακού 
Κέντρου για την ανάδειξη των μνημείων της περιοχής και της πόλης με χρήση ψηφιακών πολυμέσων 

- Στερέωση και αποκατάσταση Μεντρεσέ για τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων και 
διαμόρφωση προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός της ΒΑ Ακρόπολης του κάστρου Ιωαννίνων 

και 

V. Έγκαιρος εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων/ προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν  
την ομαλή υλοποίηση των προαναφερόμενων Πράξεων/Έργων και εισήγηση μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους, 



καθώς και τις υπηρεσίες: 

I. Υποστήριξη για τη σύναψη των  συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων: 

- Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου 
δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού ως επισκέψιμο μνημείο  

III. Υποστήριξη για την παρακολούθηση της προόδου της μελέτης του έργου: 

- Στερέωση και αποκατάσταση Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων («Τζαμί Ασλάν Πασά») της 
ΒΑ Ακρόπολης 

 και της υλοποίησης των έργων: 

- Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου 
δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού ως επισκέψιμο μνημείο  

IV. Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος ωρίμανσης και υλοποίησης του συνόλου 
των προαναφερόμενων Πράξεων/Έργων 

σε ό,τι αφορά το πρώτο δίμηνο της σύμβασης. 

Για την 1η φάση εκτιμάται απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης 34 ημέρες. 

Η 2η φάση αφορά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών I, III, IV παραπάνω, σε ό,τι αφορά τον 3ο έως 
και τον 5ο μήνα της σύμβασης. 

Για την 2η φάση εκτιμάται απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης 16 ημέρες. 

Η 3η φάση αφορά την ολοκλήρωση της παροχής όλων των υπηρεσιών της σύμβασης. 

Για την 3η φάση εκτιμάται απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης 16 ημέρες. 

Ειδικότερα:  

α/α Στάδιο Αποζημίωση 
/ ημέρα  

Ημέρες 
Απασχόλησης  

Προεκτιμώμενη 
Αμοιβή 

1 1η Φασή Υλοποίησης 450,00 € 36,00 16.200,00 € 
2 2η Φάση Υλοποίησης  450,00 € 18,00 8.100,00 € 
3 3η Φάση Υλοποίησης  450,00 € 17,00 7.650,00 € 
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ       31.950,00 € 
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    308,06 € 
  ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ       32.258,06 € 
  Φ.Π.Α. 24%    7.741,94 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ     40.000,00 € 
 
 
 

Ιωάννινα         /04/2021 
 

Ο Συντάξας Μηχανικός 
 
 

Βασίλειος Δ. Τσούρης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννινα         /04/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Ορέστης Μπρίκος 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Ιωάννινα         /04/2021 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 
 
 

Κυριακή Μακρή 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Υπηρεσίες συμβούλου για τη συγκρότηση  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   φακέλου ιστορικής και αρχαιολογικής  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   τεκμηρίωσης μνημείων της ΒΑ περιοχής του 

Κάστρου Ιωάννινων και τη διαχειριστική 
υποστήριξη για την προώθηση της 
διαδικασίας ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ 

    
 
 
 
 
 
 
 
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 τουείτε 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 Εργου 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 

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 δύο  (2) 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 διέπεται 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. 

- 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 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. 

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. 
  

Ιωάννινα         /04/2021 
 

Ο Συντάξας Μηχανικός 
 
 

Βασίλειος Δ. Τσούρης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννινα         /04/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Ορέστης Μπρίκος 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Ιωάννινα         /04/2021 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 
 
 

Κυριακή Μακρή 
Πολιτικός Μηχανικός 
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