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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. 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη για την Υπογραφή του «Κλιματικού Συμφώνου Πόλης 
(«Climate City Contract»), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σε συνδυασμό με την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών του Δήμου για στο νέο αυτό 
όραμα μέσω δράσεων που θα διοργανωθούν. 

Το φυσικά αντικείμενο περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω δράσεις: 

- Διαμόρφωση του κλιματικού συμφώνου  
- Διοργάνωση εκδηλώσεων, διαβουλεύσεων και εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών 
- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων - διάχυση και ενημέρωση σε σχέση με την Αποστολή 

Αναλυτικά: 

1. Διαμόρφωση του Κλιματικού Συμφώνου  

Γενικά, η συγκεκριμένη δράση αφορά στο πλαίσιο ενεργειών ώστε ο Δήμος Ιωαννιτών να επιτύχει ι 
να είναι κλιματικά ουδέτερος έως το 2030. Ο γενικός σκοπός της δράσης είναι να αναλύσει τις 
παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ιωαννιτών ώστε να 
διαμορφώσει την πολιτική κλιματικής ουδετερότητας. 

Επιπλέον, θα γίνει «Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων». Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναζητήσει, 
συγκεντρώσει, εναρμονίσει, ενσωματώσει και αναλύσει τις διάφορες πηγές δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν σε όλο το έργο, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί και αποδειχθεί η κλιματική 
ουδετερότητα και σε δεύτερο χρόνο να μπορεί να παρακολουθήσει και αξιολογήσει την εξέλιξη της 
προσπάθειάς του. 

Τα τελικά παραδοτέα της παρούσας δράσης θα αποτελέσουν ένα «Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων 
και Αξιολόγησης Πολιτικής» για τον Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό να αναπτυχθούν η εργαλειοθήκη,  η 
μεθοδολογία και οι πρακτικές που θα επιτρέπουν τον Δήμο Ιωαννιτών να διεξάγει μια ολιστική 
αξιολόγηση της στρατηγικής του, καθώς και των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να 
οδηγηθεί στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Τα κείμενα που θα παραδοθούν θα περιέχουν 
τις «Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις» για την επίτευξη αυτού του σκοπού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, με την παρούσα δράση: 



    

• να γίνει καταγραφή των αναγκών που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ώστε να εξειδικεύεται η 
υποστήριξη που θα πρέπει να αναζητηθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, 

• να υπάρχει πρόνοια για ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση άλλων πολιτικών, δεσμεύσεων και 
πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει η πόλη της Θεσσαλονίκης (ο Δήμος Θεσσαλονίκης), 

• να παρέχεται εξειδικευμένο σχέδιο σχετικά με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του 
Κλιματικού Συμφώνου Πόλης, 

• να ακολουθούνται στο βαθμό που απαιτείται/είναι σχετικό οι οδηγίες που δίνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης, 
συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης που θα είναι διαθέσιμη προς τους δικαιούχους μέσω 
του «Missions Portal». 

Ως επιμέρους τομείς μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις πόλεις αναφέρονται, 
ενδεικτικά, οι εξής βασικοί τομείς: 

• κτήρια και υπηρεσίες, 

• οχήματα και μεταφορές, 

• απόβλητα, 

• αλλαγές σε χρήσεις γης, 

• χημικές διαδικασίες στην πόλη. 

Για την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη υποχρεωτικά τα σχετικά κείμενα 
που έχουν χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία είναι: 

• Climate City Contract / 2030 Climate Neutrality Commitments Document / Guidance and 
Explanations 

• Climate City Contract / 2030 Climate Neutrality Action Plan / Guidance and Explanations 

• Climate City Contract / 2030 Climate Neutrality Investment Plan / Guidance and Explanations. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ο ανάδοχος θα σχηματίσει Ομάδα Έργου (ΟΕ) η οποία 
θα αποτελείται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, υψηλών προσόντων, ώστε να παραδώσει ένα 
κείμενο που εκπληρώνει τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την ΕΕ. Η σύνθεση της ομάδας 
παρατίθεται στο κεφ. «ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» του παρόντος τεύχους.. 

Για την ολοκλήρωση του ΠΕ1 θα ληφθούν υπόψη η υποβληθείσα αίτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης 
στην Αποστολή των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και έξυπνων Πόλεων», καθώς και υπάρχοντα Σχέδια 
Δράσης που έχει εκπονήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή και όμοροι Δήμοι. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
κάτωθι Έργα - Σχέδια Δράσης – Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού: 

• Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών  

• Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ιωαννιτών  

• Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) 

Ως τελικά παραδοτέα της παρούσης δράσης θεωρούνται τα εξής: 

1. Το «Κλιματικό Σύμφωνο Πόλης» (Climate City Contract) 

2. Το «Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα» (Climate Neutrality Action Plan) 



    

3. Το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματική Ουδετερότητα» (2030 Climate Neutrality 
Investment Plan). 

Το ενδεικτικό κόστος του Δράση 1. προκύπτει ως εξής: 

Είδος Κόστος (€) 

Ανθρωπομήνας 2.500,00 

 
 

Ανθρωποπροσπάθεια 
(σε μήνες) 

Κόστος 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

Δράση 1 20 2.500,00 50.000,00 
Σύνολο 50.000,00 

 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκτίμηση για το κόστος ανά ανθρωπομήνα (2.500,00 €) είναι το μέσο εκτιμώμενο 
κόστος, όπως προκύπτει από την εμπειρία του Δήμου Ιωαννιτών παρόμοιες συμβάσεις καθώς από την δαπάνη 
εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων (Horizon 2020, Interreg κλπ) και ότι αυτό ενδέχεται 
να διαφέρει από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Ο αριθμός των ανθρωπομηνών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, έως 
εξαντλήσεως του ποσού που αντιστοιχεί στη Δράση 1. Σε περίπτωση που οι συνθήκες οδηγήσουν σε απαίτηση 
μεγαλύτερου ποσού από αυτό που έχει προβλεφθεί για το ΠΕ1, τότε αυτό δύναται να καλυφθεί από την 
αντίστοιχη μείωση κόστους άλλων ΠΕ (π.χ. μείωση των δαπανών ταξιδίων ή τους κόστους του ΠΕ2). 

2. Διοργάνωση εκδηλώσεων, διαβουλεύσεων και εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών 
i. Θα διοργανωθούν δύο (2) εκδηλώσεις και τέσσερα (4) εργαστήρια/ ανοικτές διαβουλεύσεις 

με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στη διαμόρφωση του οικείου Κλιματικού Συμφώνου Πόλης. Τη διοργάνωση θα 
αναλάβει ανάδοχος εταιρεία μέσω διαγωνισμού, ενώ ο Δήμος Ιωαννιτών θα παράσχει τον 
χώρο και την υλικοτεχνική υποδομή για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια/ανοιχτές 
διαβουλεύσεις. Οι εκδηλώσεις θα έχουν στόχος προσέλκυσης πολιτών και φορέων της 
περιοχής – περίπου 85 άτομα - ενώ τα εργαστήρια/ανοιχτές διαβουλεύσεις θα έχουν στόχο 
προσέλευσης κυρίως φορέων της περιοχής – περίπου 20 άτομα. 

Ενδεικτικά, για την κάθε εκδήλωση – εργαστήριο θα προβλέπεται: 

o Διάρκεια εκδήλωσης/ εργαστηρίου: 4 – 6 ώρες  

o Χώρος συνάντησης: σε χώρο του Δήμου Ιωαννιτών (π.χ. κατάλληλη αίθουσα του 
δημαρχιακού μεγάρου, ή άλλο κατάλληλο χώρο)  

o Αριθμός συμμετεχόντων (ενδεικτικά): 85 για την εκδήλωση και 20 για το εργαστήριο  

o Απαιτήσεις συνάντησης: θα περιλαμβάνει ένα διάλειμμα για πρωινό γεύμα και ένα διάλειμμα 
για μεσημεριανό, ελαφρύ γεύμα 

o Πρωινό γεύμα: θα περιλαμβάνονται καφές φίλτρου / εσπρέσο, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, 
βουτήματα (κατ’ ελάχιστον 2 επιλογές – μία τουλάχιστον επιλογή χωρίς γλουτένη ή 
χορτοφαγική), ατομικά πιτάκια (κατ’ ελάχιστον 2 επιλογές – μία τουλάχιστον επιλογή χωρίς 
γλουτένη ή χορτοφαγική)  

o Μεσημεριανό γεύμα: θα περιλαμβάνονται σαλάτες εποχής (κατ’ ελάχιστον 2 επιλογές ), ψητά 
λαχανικά, ποικιλία τυριών (κατ’ ελάχιστον 2 επιλογές) και αλλαντικών (κατ’ ελάχιστον 2 
επιλογές), επιλογή από 3 κυρίως πιάτα (κοτόπουλο, χοιρινό, – μία τουλάχιστον επιλογή χωρίς 
γλουτένη ή χορτοφαγική), επιδόρπια (κατ’ ελάχιστον 2 επιλογές φρούτων, 1 ταρτάκι, 1 
εκλέρ), κρασί (λευκό, κόκκινο), αναψυκτικά (κατ’ ελάχιστον 2 επιλογές), χυμοί (κατ’ 
ελάχιστον 2 επιλογές), εμφιαλωμένο νερό, καφέ φίλτρου / εσπρέσο 



    

o Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη να γίνει κατά το 1ο τρίμηνο υλοποίησης του έργου, 
αλλά μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη, κατάλληλη ημερομηνία, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο για την ομαλή υλοποίηση του έργου 

o Προετοιμασία και (γραφιστική) επιμέλεια των προσκλήσεων της εκδήλωσης, κάνοντας 
χρήση των κανόνων επικοινωνίας του χρηματοδοτικού προγράμματος (π.χ. χρήση του 
λογοτύπου του προγράμματος). Η πρόσκληση θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(έγχρωμο αρχείο .docx, .pptx ή αντίστοιχο). Τα λογότυπα του προγράμματος (ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) και των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων θα χορηγηθούν από τον 
Δήμο Ιωαννιτών. 

o Προετοιμασία και (γραφιστική) επιμέλεια του συνοδευτικού υλικού της εκδήλωσης, ήτοι: 
λίστα συμμετεχόντων (εκτυπωμένος πίνακας με κενές στήλες και γραμμές για την εγγραφή 
των στοιχείων των συμμετεχόντων – θα φέρει τα λογότυπα του έργου, του προγράμματος 
και του Δήμου Ιωαννιτών), δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής (π.χ. google forms ή 
άλλη), φάκελοι (ντοσιέ κλασέρ πλαστικά ή χάρτινα, μέγεθος Α4 – θα φέρουν τα λογότυπα του 
έργου, του προγράμματος και του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε έγχρωμη εκτύπωση στην 
μπροστινή πλευρά) με συνοδευτικό υλικό (μπλοκ σημειώσεων, μέγεθος Α5) και στυλό 
διαρκείας, μπλε χρώματος. 

o Σύνταξη και επιμέλεια δελτίου τύπου που αφορά την εκδήλωση. Σχέδιο του δελτίου τύπου θα 
παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο .docx ή αντίστοιχο) τη μέρα της 
εκδήλωσης. Το δελτίο θα αποσταλεί μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και, ιδανικά, 
όχι αργότερα από την πάροδο μιας εβδομάδας, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και επικουρικά, 
εφόσον χρειαστεί, από τον ανάδοχο 

o Επικοινωνία προς του πολίτες, διάχυση αποτελεσμάτων 

o Επιμέλεια του χώρου που θα διεξαχθεί η εκδήλωση, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών 
(τουλάχιστον 2 κάδοι συλλογής απορριμμάτων, ένας για ανακύκλωση συσκευασιών και ένας 
για τα λοιπά απορρίμματα) 

Το ενδεικτικό κόστος του Δράση 2 προκύπτει ως εξής: 

Δράση Συμμετέχοντες Κόστος / 
συμμετέχοντα (€) 

Τιμή 
Μονάδας (€) 

Ποσότητα  Κόστος (€) 

Συνάντηση  85 42,00 3.570,00 2 7.140,00 
Εργαστήριο 20 42,00 840,00 4 3.360,00 

Σύνολο     10.500,00 
Σημειώνεται ότι στο κόστος ανά συμμετέχοντα περιλαμβάνεται  - - ανοιγμένα - η ανθρωποπροσπάθεια για την 
οργάνωση – υλοποίηση της συνάντησης/εργαστηρίου και το κόστος Catering 

Σε περίπτωση που οι συνθήκες οδηγήσουν σε τροποποίηση των παραπάνω ενδεικτικών προβλέψεων (π.χ. αύξηση 
κόστους λόγω πανδημίας, αύξηση μεταβάσεων κλπ), τότε το κόστος δύναται να καλυφθεί από την αντίστοιχη 
μείωση κόστους άλλων ΠΕ (π.χ. μείωση των δαπανών ταξιδίων ή τους κόστους της ανθρωπο-προσπάθειας του 
ΠΕ1). 

3. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων - Διάχυση και ενημέρωση σε σχέση με την 
Αποστολή 

i. Θα υπάρξει η συμμετοχή σε τρεις (3) εκδηλώσεις που υλοποιούνται από άλλους φορείς και 
σχετίζονται ξεκάθαρα με την Αποστολή των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων 
Πόλεων» στον Ελλαδικό χώρο.  

ii. Για την διάχυση και ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την Αποστολή θα υλοποιηθεί Σχέδιο 
Επικοινωνίας της Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει: 



    

 Αναρτήσεις στον ιστότοπου που έχει δημιουργηθεί για την πράξη 
https://2030.ioannina.gr/ (1 κάθε μία μήνα – σύνολο 10). Η αναρτήσεις θα 
αναδημοσιεύονται στον ιστότοπο του Δήμου και θα δημοσιεύονται από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου 

 Δημοσιεύσεις σε ιστοτόπους και ηλεκτρονικά περιοδικά καθ’όλη τη διάρκεια της πράξης 
μέχρι την κατάθεση του συμφώνου 

 Δελτία Τύπου με διάχυση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

Ο ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση των υπηρεσιακών στελεχών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης σε αυτές τις συναντήσεις (π.χ. κλείσιμο εισιτηρίων, διασφάλιση διαμονής κλπ), 
καθώς και τρίτων προσώπων που σχετίζονται με την Αποστολή (π.χ. εκπρόσωποι φορέων, μέλη της 
Ομάδας Έργου κλπ). Για τους αιρετούς εκπροσώπους και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου 
Ιωαννίνων θα πρέπει να τηρούνται τα όσα ισχύουν στη σχετική νομοθεσία περί μετακινήσεων εκτός 
έδρας. 

Το ενδεικτικό κόστος της Δράσης 3 προκύπτει ως εξής: 

i. Κόστος συμμετοχής: 

Α. Κόστος ταξιδίου (ενδεικτικό) = 1.300,00 € 

Β. Αριθμός μεταβάσεων (ενδεικτικός) = 3 

Σύνολο = Α * Β = 1.300,00 € * 3 = 3.900,00 € 

ii. Κόστος Δημοσιεύσεων  

Κατ’ εκτίμηση: 600,00 € 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος της  Δράσης 3: 4.500,00€ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τόπος Εργασίας 

Τόπος εργασίας του Συμβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι του Δήμου 
Ιωαννιτών. Επιπλέον, ως τόπος εργασίας ορίζεται και η περιοχή εκτέλεσης του κάθε έργου. 

Ο 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. 

Χρόνος εργασίας  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) 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 Αναθέτουσα Αρχή: 

https://2030.ioannina.gr/


    

ΔΡΑΣΗ 1. Συντονισμός και συμβουλευτική διαμόρφωση του κλιματικού συμφώνου, το οποίο θα 
περιλαμβάνει:  

 Σχέδιο απαιτούμενων ενεργειών για την προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου το οποίο να 
περιλαμβάνει καταγραφή των φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου που θα πρέπει να 
εμπλακούν στη διαδικασία καθώς και χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών. Υποδείγματα 
επιμέρους συμφωνητικών συνεργασίας με φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία να 
περιγράφονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις. Καθορισμός δεσμεύσεων του Δήμου και των 
κοινωνικών εταίρων – Προσχέδιο κλιματικού συμφώνου Δ. Ιωαννιτών 

 Το «Κλιματικό Σύμφωνο Πόλης» (Climate City Contract) 

 Το «Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα» (Climate Neutrality Action Plan) 

 Το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματική Ουδετερότητα» (2030 Climate Neutrality Investment 
Plan). 

ΔΡΑΣΗ 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων, διαβουλεύσεων και εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών, το οποίο θα 
περιλαμβάνει: 

 2.1. Φάκελος υλοποίησης εκδηλώσεων (έκθεση υλοποίησης με περιγραφή του σκοπού, της δομής 
και των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης. Ως παραρτήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
πρόσκληση, πρόγραμμα, λίστα προσκεκλημένων, λίστα συμμετεχόντων με υπογραφές, 
παρουσιάσεις και εισηγήσεις, φωτογραφικό υλικό) 

 2.2. Φάκελος υλοποίησης εργαστηρίων (έκθεση υλοποίησης με περιγραφή του σκοπού, της δομής 
και των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων. Ως παραρτήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
πρόσκληση, πρόγραμμα, λίστα συμμετεχόντων με υπογραφές, παρουσιάσεις και εισηγήσεις, 
φωτογραφικό υλικό) 

 2.3. Φάκελος υλοποίησης δημόσιας διαβούλευσης (αναφορά υλοποίησης με στοιχεία για τη 
διεξαγωγή της διαβούλευσης (link, κείμενα, στατιστικά σχολίων, κ.λπ.) 

ΔΡΑΣΗ 3. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων - Διάχυση και ενημέρωση σε σχέση με την Αποστολή, το 
οποίο θα περιλαμβάνει: 

 3.1. Αναφορά για την συμμετοχή σε εκδήλωση (σκοπός, μετακινούμενοι, ημέρες μετακίνησης, 
περιεχόμενο, πεπραγμένα). Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στην Έκθεση 
προόδου και όχι σε ξεχωριστό παραδοτέο 

  Φάκελος υλοποίησης δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης σε σχέση με την Αποστολή (έκθεση 
υλοποίησης με περιγραφή του σκοπού, της δομής και των αποτελεσμάτω/συμπερασμάτων, του 
εκτιμώμενου αντίκτυπου στο κοινό. Ως παραρτήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: αναρτήσεις 
– δελτίων τύπου – παρουσιάσεων – λίστα δημοσιεύσεων – φωτογραφικό υλικό). 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: 
 

 Έναν (1) Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, με τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία και 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος, Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας και 
ιδίως σε νομικές υποθέσεις ή/και έργα νομικού αντικειμένου στο πεδίο του αστικού 
μετασχηματισμού και του οικείου νομικού πλαισίου πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
καθώς και στο πεδίο της νομικής υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης Πολεοδομικών 
Σχεδίων,  



    

 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  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Όλες οι δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Η διάρκεια 

της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες (*). 

ΣΤΑΔΙΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ  ΜΗΝΕΣ Κόστος** 

(€) Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 
Συντονισμός και συμβουλευτική 
διαμόρφωση του κλιματικού 
συμφώνου 

          
50.000,00 

Διοργάνωση εκδηλώσεων, 
διαβουλεύσεων και εφαρμογή 
συμμετοχικών διαδικασιών 

          
10.500,00 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων 
φορέων - Διάχυση και ενημέρωση σε 
σχέση με την Αποστολή 

          
4.500,00 

* Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφή μετά τη 1/1/2023 η διάρκεια της σύμβασης θα μειώνεται τόσο, ώστε ως καταληκτική 
ημερομηνία της να θεωρείται η 31/12/2023, αφού όλες οι διαδικασίες για την υπογραφή του «Κλιματικού Συμφώνου Πόλης» θα 
πρέπει να έχουν τελειώσει έως τότε. 

** Εφόσον είναι απαραίτητο, για την ομαλή και επιτυχημένη υλοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της υπηρεσίας, είναι δυνατόν τα ποσά των διαφόρων Δράσεων-Πακέτων Εργασίας να αλληλοσυμπληρώνονται. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
α/α ΣΤΑΔΙΟ - ΔΡΑΣΗ Ποσό (€) ΦΠΑ 

(24%) 
Κόστος** 

(€) 
Δράση 1 Συντονισμός και συμβουλευτική διαμόρφωση του 

κλιματικού συμφώνου 
40322,58 9677,42 50.000,00 

Δράση 2 
 

Διοργάνωση εκδηλώσεων, διαβουλεύσεων και 
εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών 

8467,74 2032,26 10.500,00 

Δράση 3 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων - Διάχυση και 
ενημέρωση σε σχέση με την Αποστολή 

3629,03 870,97 4.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 52.419,35 12.580,65 65.000,00 
** Εφόσον είναι απαραίτητο, για την ομαλή και επιτυχημένη υλοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της υπηρεσίας, είναι δυνατόν τα ποσά των διαφόρων Δράσεων-Πακέτων Εργασίας να αλληλοσυμπληρώνονται. 

 



    

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και, 
είτε στη βάση υλοποίησης των απαιτούμενων ΠΕ-παραδοτέων, είτε στη βάση Εκθέσεων Προόδου (ΕΠ), 
που θα υποβάλλει τμηματικά ο ανάδοχος, οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Αριθμός 
δόσης 

Ποσό 
πληρωμής 

Παραδοτέο 
Χρόνος 

παράδοσης 

1η δόση 5.000,00 € 
1η ΕΠ (υποβολή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
έργου, ανάλυση SWOT / PEST, προτεινόμενα περιεχόμενα και δομή 
των τελικών παραδοτέων) 

Μεταξύ Μ1 και 
Μ3 

2η δόση 5.000,00 € Διοργάνωση 1ης συνάντησης – 1ου Εργαστηρίου  
Μεταξύ Μ1 και 
Μ3 

3η δόση 15.000,00 € 
2η ΕΠ (επικαιροποιημένα περιεχόμενα και δομή των τελικών 
παραδοτέων, 2η έκδοση) – 2ου Εργαστηρίου 

Μεταξύ Μ1 και 
Μ6 

4η δόση 15.000,00 € 
3η ΕΠ (επικαιροποιημένα περιεχόμενα παραδοτέων, 1η έκδοση 
τελικών παραδοτέων έργου) – 3ου Εργαστηρίου 

Μεταξύ Μ4 και 
Μ9 

5η δόση 5.000,00 € Διοργάνωση 2ης συνάντησης (ΠΕ2.2) – 4ου Εργαστηρίου 
Μεταξύ Μ6 και 
Μ10 

6η δόση 20.000,00 € 

4η ΕΠ (τελική έκδοση τελικών παραδοτέων έργου), ήτοι: 

- «Κλιματικό Σύμφωνο Πόλης» (Climate City Contract) 

- «Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα» (Climate 
Neutrality Action Plan) 

- «Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματική Ουδετερότητα» (2030 
Climate Neutrality Investment Plan) 

Μεταξύ Μ6 και 
Μ10 

 

 



 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική Υποστήριξη των Δήμων της Ελλάδος 

στο πλαίσιο της προετ/σίας του φακ. υποψ/τας 
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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  
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 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. 
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