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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο οριστικοποίησαν τους στόχους του 

προγράμματος Horizon Europe 2021-2027. Ένας από τους στόχους αυτούς είναι και το πρόγραμμα «100 
κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις ως το 2030, από τους πολίτες για τους πολίτες». Η αποστολή 
αυτή στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των πόλεων που θα συμμετάσχουν προ- κειμένου να 
επιταχυνθεί η συμμόρφωση με τους στόχους που τέθηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα 
2030, να επιδράσει με καταλυτικό τρόπο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να 
καταδείξει ότι η κλιματική ουδετερότητα είναι εφικτή πριν από το 2050.  

Τον Απρίλιο του 2022, η υποψηφιότητα της πόλης των Ιωαννίνων στο Πρόγραμμα των 
Ευρωπαϊκών 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων κρίθηκε επιτυχημένη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επέλεξε την πόλη των Ιωαννίνων, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμάτα, την Κοζάνη και τα Τρίκαλα 
για συμμετοχή στην αποστολή «Πόλεις». Έτσι, η πόλη των Ιωαννίνων είναι μπροστά σε μία μεγάλη 
πρόκληση: αυτή της στροφής προς την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, προς τον πλήρη αστικό 
μετασχηματισμό με σκοπό την οικολογική μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα της πόλης.  

 
 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η τεχνική και νομική υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών για τον 
σχεδιασμό της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου, ανά άξονες τους οποίους αυτός περιλαμβάνει:  
• Προτάσεις Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
• Χάρτης Δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητας προς το 2030 
• Smart City Proposals – ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης των Ιωαννίνων 
• Εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας.  

 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διαχείρισης έργου στα πλαίσια της επιτυχούς έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο 
πρόγραμμα της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκατό (100) κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες 
πόλεις έως το 2030 (αποστολή «Πόλεις»).  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
 
Ως γενικές κατευθύνσεις, απαιτείται:  

1. Να εξειδικευτούν οι γενικές κατευθύνσεις σε επίπεδο στρατηγικής αλλά και τεχνικού 
προσανατολισμού για την υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου του έργου, στους εξής 
άξονες: 

• Προτάσεις Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Προτάσεις – σχεδιασμός για: 

1.  Συνάρθρωση υφισταμένων οδών και μετασχηματισμός  σε εγκάρσιες 
συνδέσεις πόλης-λίμνης, για πεζούς και ποδηλάτες, οι οποίες 
λειτουργούν ως γραμμικές πράσινες διαδρομές 

2.  Ανανέωση των υφιστάμενων κατακόρυφων συνδέσεων (δημόσιες 
κλίμακες) και πρόταση για νέες (δημόσιες κλίμακες, δημόσιοι 
ανελκυστήρες και τελεφερίκ)  

3.  Πράσινες διαδρομές 
4.  Ανανέωση και ενίσχυση των πνευμόνων πρασίνου 
5.  Δίκτυα θεματικών διαδρομών για πεζούς 

και ποδηλάτες που συνδέουν και ανανεώνουν το κτιριακό 
απόθεμα, μέσω νέων, έξυπνων και ενεργειακά ουδέτερων 
δημόσιων χώρων.  

6.  Μεγάλης κλίμακας βιώσιμα δίκτυα αστικής συγκοινωνίας 

• Χάρτης Δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητας προς το 2030 



Προτάσεις – σχεδιασμός για:  
1.  Νέα ιεράρχηση του οδικού δικτύου – νέες γειτονιές με ενοποίηση 

γειτονικών οικοδομικών τετραγώνων 
2.  Αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας 
3.  Το σύστημα των συνδυασμένων μετακινήσεων, με άξονα τη 

δημόσια συγκοινωνία, σε συνδυασμό με σχετικές πολεοδομικές 
πολιτικές 

4.  Σχεδιασμός για περπάτημα και ποδήλατο 
 

• Προτάσεις διαχείρισης της περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας  και του περιαστικού δάσους 
(προτάσεις για λύσεις βασιζόμενες στη φύση – Nature-based Solutions) 

Προτάσεις – σχεδιασμός για: 
 

1.  Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των λύσεων που βασίζονται 
στη φύση. 

2.  Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ κλιματικών/οικολογικών στόχων 
και κοινωνικής συνοχής/δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα συμβολή της λίμνης στην οικονομία και την κοινωνική ζωή 
της πόλης και ενεργοποιώντας διατομεακές και διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις. 

3.  Προτάσεις διαχείρισης του περιαστικού Δάσους Ιωαννίνων 
 

• Smart City Proposals – ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης των Ιωαννίνων 
Προτάσεις – σχεδιασμός για:  

 
1.  Ψηφιοποίηση και λύσεις έξυπνων πόλεων 
2.  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
3.  Παρεμβάσεις όπως Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων 

(BACS)/Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS) κ.α.  

• Εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας – βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων  
Προτάσεις – σχεδιασμός για: 

1.  Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού 

2.  Ενεργή συμμετοχή του Δήμου και προώθηση της συνέργειας στην 
διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων. 

3.  Παρεμβάσεις όπως Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων 
(BACS)/Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS) κ.α.  

 
2. Να προσδιορισθούν οι τυχόν νομικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των δεσμεύσεων  
• Νομικός έλεγχος των εφαρμοζόμενων νομοθετικών διατάξεων, προτάσεις βελτιστοποίησης της 

διαδικασίας, έλεγχος κενών του νόμου, σύγκριση με ευρωπαϊκά παραδείγματα σε νομικό επίπεδο 
κ.α.  

3. Να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και η απαιτούμενη διοικητική δομή που θα απαιτηθεί 
για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Αποστολής 

• Έλεγχος των διοικητικών δομών, υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της διοικητικής δράσης  
4. Να ολοκληρωθεί η σύνταξη του Κλιματικού Συμφώνου (Climate City Contract), το οποίο θα 

έχει περιλαμβάνει Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων (Master Plan) και Επενδυτικό Σχέδιο 
 



 
5. Να διερευνηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποβολή προτάσεων, καθώς και την 

αντίστοιχη υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων 
Πράξης, Αιτήσεις Υποβολής κλπ.) 

• Να διερευνηθεί η πρόσβαση σε οικονομικά μέσα για να επιτευχθεί η αποστολή μέσω του Horizon 
Europe, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund), τον 
μηχανισμό για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (mechanism for Important 
Project of Common European Interest), τον φορέα InvestEU, το όργανο Next Generation EU, και 
άλλα ταμεία της Ένωσης 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟ ΝΟΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  
 Τόπος εργασία ς  

Τόπος εργασίας του 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 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. 

 Χ ρόνο ς εργασία ς  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την επομένη της  
υπογραφής της σχετικής σύμβασης και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι 
που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.  

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
Ο Σύμβουλος θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

Π1: 1η Εξάμηνη Έκθεση Προόδου, 

Μετά από διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα  υποβληθεί έκθεση 
όπου θα περιγράφεται η πορεία υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα, οι 
προτεινόμενες λύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την υλοποίηση της υπηρεσίας. Το ακριβές 
περιεχόμενο των εκθέσεων  αυτών  θα προσδιορισθεί σε συνεργασία του Συμβούλου με την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών,  

Π2: 2η Εξάμηνη Έκθεση Προόδου, 

Μετά από διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή του Π1, θα υποβληθεί έκθεση όπου θα  
περιγράφεται η πορεία υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα, οι προτεινόμενες λύσεις , 
και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την υλοποίηση της υπηρεσίας. Το ακριβές περιεχόμενο των εκθέσεων  
αυτών  θα προσδιορισθεί σε συνεργασία του Συμβούλου με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ιωαννιτών,  

Π3: Έκθεση Τελικής Αποτίμησης  

Μετά από διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή του Π2, θα υποβληθεί έκθεση όπου θα  
περιγράφεται η πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό 
με την υλοποίηση της υπηρεσίας. Το ακριβές περιεχόμενο των εκθέσεων  αυτών  θα προσδιορισθεί σε 
συνεργασία του Συμβούλου με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας δύναται να υποβάλλει έκτακτες εκθέσεις ή σημειώματα (memo), τα  



οποία θα συντάσσει ο Σύμβουλος, για κάθε θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια. 
Όλα τα παραπάνω θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για  

την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας. Η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από: 
 Δύο (2) Δικηγόρους με Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τυχόν αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία 

στο Δημόσιο Δίκαιο/Δίκαιο Περιβάλλοντος/Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας θα συνεκτιμηθεί, 
 Έναν (1) Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής ή και διαχείρισης προγραμμάτων ή/και 

έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ, Horizon Europe, LIFE-IP κλπ.) και 
σχετικό με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

 τρεις (3) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών και ειδική τουλάχιστον 
πενταετή (5) εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικού - αστικού σχεδιασμού,  

 έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδική δεκαετή (10) εμπειρία σε 
Συγκοινωνιακά Έργα, έργα Μεταφορών και με σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα αστικών 
συγκοινωνιών και/η μεταφορών, 

 έναν (1) Μηχανικό με ειδική τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία και σχετικό με το φυσικό 
αντικείμενο της παρούσας Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και εμπειρία στη διαχείριση έργων 
δημοσίων δικτύων  

ΧΡΟΝΟΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑ 
 

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ  ΜΗΝΕΣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Π1: 1η Εξάμηνη Έκθεση 
Προόδου 

                  

Π2: 2η Εξάμηνη Έκθεση 
Προόδου 

                  

Π3: Έκθεση Τελικής 
Αποτίμησης  

                  

 
 ΠΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜ ΟΙΒΗΣ  

Η προεκτίµηση της αμοιβής της παροχής υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε µε βάση την απόφαση 
του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017  τεύχος Β') 
«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)», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02.08.2017 (ΦΕΚ 
2724/03.08.2017 τεύχος Β') και ειδικότερα με το Άρθρο ΓΕΝ.4Β: Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα  με  τον 
χρόνο απασχόλησης. Στην ανωτέρω ημερήσια αποζημίωση, εφόσον αποτελεί επιστημονική υπηρεσία 
εφαρμόζεται συντελεστής (τκ), οποίος έχει οριστεί για το έτος 2021 στην τιμή 1,26 σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 104190/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τέλος περιλαμβάνεται 
απρόβλεπτη δαπάνη σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 8 του αρ. 53 του ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

Α/Α 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ 
(ΗΜΕΡΕΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τ.Κ.  ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Π1: 1η Εξάμηνη Έκθεση Προόδου 
1 Ενασχόληση Επιστήμονα 10 ετους Εμπειρία 16 450,00 € 1,260 9.072,00 €  
2 Ενασχόληση Επιστήμονα 5 ετους Εμπειρία 16 300,00 € 1,260 6.048,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ     15.120,00 € 
Π2: 2η Εξάμηνη Έκθεση Προόδου 

1 Ενασχόληση Επιστήμονα 10 ετους Εμπειρία 16 450,00 € 1,260 9.072,00 €  



2 Ενασχόληση Επιστήμονα 5 ετους Εμπειρία 16 300,00 € 1,260 6.048,00 €  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ     15.120,00 € 

Π3: Έκθεση Τελικής Αποτίμησης 
1 Ενασχόληση Επιστήμονα 10 ετους Εμπειρία 16 450,00 € 1,260 9.072,00 €  
2 Ενασχόληση Επιστήμονα 5 ετους Εμπειρία 16 300,00 € 1,260 6.048,00 €  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ     15.120,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 45.360,00 € 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 6.804,00 € 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.164,00 € 
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 255,35 € 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.419,35 € 
ΦΠΑ 12.580,65 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 65.000,00 € 

 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική Υποστήριξη των Δήμων της 

Ελλάδος στο πλαίσιο της προετ/σίας του φακ. 
υποψ/τας των πόλεων για την Αποστολή «100 
Κληματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως 
το 2030»«Αστ/κή Αναζ/νηση & Λοιπές δράσεις 
Περιβ/κού Ισοζυγίου -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 



 Άρθρ ο 1. Ε ΙΣ ΑΓΩΓΗ  
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”. 

 Άρ θρο 2. ΕΚΤ Ε ΛΕ ΣΗ Τ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 Τόπος και χρ όν ος 

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. 

 Ε κπρ όσωποι του αν αδό χου  

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. 
 Επίβ λεψη της Σύμβ ασης  

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 α πό τον αν άδοχ ο  

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο  
τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

 Άρθρ ο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝ ΑΔΟΧΟΥ  
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. 

 Άρθρ ο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 Αμοιβ ή του αν αδόχο υ  

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). 

 Καταβ ολή της αμοιβ ής του αναδό χο υ  

Ο ανάδοχος αμείβεται με την παραλαβή των επιμέρους σταδίων της υπηρεσίας και επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης με την έκδοση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης. 

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



λογαριασμό, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμέρους στάδια 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 αμοιβ ής αν αδόχο υ  

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. 

 Άρθρ ο 5. Υπο χρ εώσεις το υ 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. 



 Ελα ττώ ματα ή ελλείψ εις  

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 Δικαιω μάτων ή Υποχ ρεώσεων  

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. 

 Κυριό τητα Σ χεδίων και Εγγρ άφων  

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. 

 Τεκμ ηρίω ση στοιχ είω ν από Ηλεκτρ ον ικό Υπολογι στή  

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. 

 Κυριό τητα και Χ ρήση λογι σμικού του Αν αδό χο υ  



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. 

 Φορ ολογικές υποχ ρεώσεις του Αναδό χο υ  

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. 

 Άρθρ ο 6. Έγκρ ιση της υπ ηρεσ ίας – Παρ αλαβή του αντικε ιμένο υ 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. 



 Άρθρ ο  7.  Απο ζημίω ση  του  αναδό χο υ  λό γω  υπερ ημερ ίας  του  Κυρ ίο υ  του  
 Έρ γο υ χω ρ ίς λ ύση 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. 

 Άρθρ ο 8. Έκπ τωση το υ αναδόχο υ  
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. 

 Άρθρ ο 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. 

 Άρθρ ο 10. Ματαίωση της δ ιάλυσης  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016 

 Άρθρ ο 11. Απο ζημίω ση αναδό χου σε π ερ ίπ τωση διάλυσης της σύμβασης  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016 

 Άρθρ ο 12. Υπο κατάσταση το υ αναδόχο υ  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 

 Άρθρ ο 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 Παροχή υφι σταμένων σ το ιχε ίων  

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 Αν αδό χο υ  

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. 

 Άρθρ ο 14. Διοικητική και δ ικαστική επ ίλυσ η δ ιαφορώ ν  
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. 



 Άρθρ ο 15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ Ν ΟΜΟΘ ΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Ε ΠΙΚΟΙΝ ΩΝ ΙΑΣ  
 Νομο θεσία  

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 επικοιν ωνί ας  

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. 
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