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1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).  

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ΕΣΔΑΚ.  

Εργοδότης είναι ο ΕΣΔΑΚ. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων Επεξεργασίας 

Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 

του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό 

συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται 

στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
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Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και παραλαμβάνεται από τους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

Τεύχος προεκτίμησης αμοιβής-Προϋπολογισμός 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΕΔΕ: Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

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 "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

• Συμφωνητικό 

• Πρόσκληση 

• Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

• Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  

• Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

• Φάκελος του Έργου 
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• Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών  

 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

- Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 

εφόσον τούτο απαιτείται.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προιστ/νης 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 εργοδότης. 

- Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό 

μέσα σε 20 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 

εργοδότη ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ. 

- Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, 

ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις 

των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι 

σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία 

έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

- Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 10 

μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης σε 6 μήνες. Η έναρξη της συνολικής 

και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό, από την ημέρα της υπογραφής του. 

- Ο εκτιμώμενος καθαρός συμβατικός χρόνος εκπόνησης είναι 6 μήνες. Ο χρόνος αυτός 

αφορά αποκλειστικά την περίοδο εκπόνησης του συνόλου της μελέτης από τη μελετητική 

ομάδα, ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και διακόπτεται την ημερομηνία 

υποβολής παραδοτέου (αρχικού, συμπληρωματικού ή τροποποιημένου/διορθωμένου) 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση. Στον παραπάνω χρόνο δεν 
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υπολογίζονται οι περίοδοι ελέγχων από τους γνωμοδοτούντες και αδειοδοτούντες 

φορείς. 

- Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, 

μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα 

εξής επί μέρους χρονικά διαστήματα: 

- α) Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς 

μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται και υποστηρικτικές 

μελέτες που προβλέπονται στην προεκτίμηση αμοιβής. Στον καθαρό χρόνο δεν 

συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

- β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και 

εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου 

και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες 

και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών. 

- Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών, γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. Το χρονοδιάγραμμα 

αποτυπώνει την πρόταση του αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των 

επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον 

προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για 

τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής και εγκρίνεται από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Με το χρονοδιάγραμμα ο 

ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά: 

α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 

μελέτης και 

β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η 

συνολική προθεσμία. 

- Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας 

μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση 

προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου 

χρονοδιαγράμματος.  
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- Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα 

από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν 

από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι 

καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού 

χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του 

αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

- Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 185 του 

Ν.4412/16.  

- Ειδικότερα θέματα Προθεσμιών και Χρονοδιάγραμματων, ρυθμίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 184 του Ν.4412/16.  

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

- Το ιδιωτικό 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 της σύμβασης, 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 

εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του 

αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου ένωσης 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 εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον 

παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν 

την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό 

του και να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα αυτά, ώστε να ενεργούν κατ’ εντολή του και να 

τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν 
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για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να 

συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα 

ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

2.3  Διοίκηση της Σύμβασης  

- Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μεθόδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων 

του ΕΣΔΑΚ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων 

της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης, κατά τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4412/16.  

- Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και 

συμβατικές ευθύνες του αναδόχου. 

 

Άρθρο 3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  

3.1 Με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, 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. Αν κατά το 

νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, 

υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή 

της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η 

παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

 

3.2 Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. 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. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία 

μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. 

 



Σελίδα 8 από 59 

Αρ. 19/2017 ΜΕΛΕΤΗ«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

 

3.3. Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική 

παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ, 

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. 

 

3.4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση 

πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των 

συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία. 

 

3.5 Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει 

άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε πληρωμές μετά την 

υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν.4412/16. 

Ειδικότερα: 

- Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον 

έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού 

μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής 

που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο. 

- Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου 

της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται η εγγύηση του προηγούμενου 

εδαφίου και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 

αμοιβής του σταδίου. 

- Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, 

καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%). 
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- Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία 

μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του 

σταδίου. 

- Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) 

της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον 

πέντε τοις εκατό (5%). 

- Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής πέντε 

τοις εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης. 

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

Υπηρεσία λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι 

αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της σύμβασης, όπως ερευνητικές και 

υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως 

εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η δαπάνη για την αμοιβή των μελετών θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 72240/7-4-17 (ΑΔΑ: 65ΠΦ7ΛΚ-7Μ9) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κρήτης. Πρόκειται για το 7ο υποέργο του έργου «Μελέτες ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης ποσού 71.920,00 € με Φ.Π.Α. 

H δαπάνη υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.  

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 

Φόρος Εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΕΣΔΑΚ.  

Τέλος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του κεφ. 2.5 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της 

παρούσης, σε περίπτωση που δεν θα υλοποιηθεί κάποια από τις προϋπολογισθείσες μελέτες, 

όπως αυτές διακριτά κατηγοριοποιούνται στον προϋπολογισμό, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και 

εφόσον ο ανάδοχος μελετητής αποδεδειγμένα δε φέρει ευθύνη, τότε η εργασία αυτή δε θα 

πιστοποιείται ως εκτελεσθείσα, αφαιρώντας ποσοστιαία την εργασία κατά την ανάλυση του 

Πίνακα 3. 

 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
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- Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 

μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την 

Οικονομική του Προσφορά, η οποία θα έχει λάβει υπόψη της τα δεδομένα του Πίνακα 3 

του τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της παρούσης. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της 

αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.  

 

- Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, 

που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 

4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται: 

• Το είδος των εργασιών. 

• Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

• Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των 

προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ 

πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου 

κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα 

μέλη της με ευθύνη του. 

• Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

• Το πληρωτέο ποσό 

• Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

- Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του 

ενός μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). 

Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 

μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. 

- Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την 

καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί 

διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή 

δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή 

λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε 
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εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε 

να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 

- Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

- 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 σύμβαση 

προσαύξησης της αμοιβής. 

- Ο εργοδότης 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. 4412/2016.  

- Ο εργοδότης 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. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 

 

4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 

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

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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- Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ. 

- Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα II του τεύχους 

της Διακήρυξης. 

- Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Νόμου 

4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

- Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 

τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου 4412/2016. Εξ 

αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 187 θα επιστρέφονται 

με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση 

της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 

 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 

απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 

απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης 

εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού 

των εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν 

στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

6.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών 

ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις 

επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική 

ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της 

σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του 

«τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 

6.3 Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής 

με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1του 

άρθρου 184. 

6.4 Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της 

προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον 

αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον 

υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η 

παράγραφος 2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της 

αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που 

επιβλήθηκαν προηγουμένως. 

6.5 Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση 

ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Οι 

τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του 

ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών 

είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της 

σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν 

η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.6 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται 

αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί 
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εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με 

ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 

αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 

εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

- Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται 

στα τεύχη του διαγωνισμού και με βάση τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.. 

- Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

- Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.  

- 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.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης. Αν τα 

στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την 
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εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, 

ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. 

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

δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την 

αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η 

αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 188 παρ3. 

Του Ν.4412/2016. 

- 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 εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο188 παρ5. του Ν.4412/2016. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να 

αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η 

έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας 

ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

- Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως 

Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το 

περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον 

τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα. 

- Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

άμεσα τα σχετικά συμφωνητικά.  

 

8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 

αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
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παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν 

προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 

8.3  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.  

 

8.4   Εμπιστευτικότητα 

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

ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

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

(και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη 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. 

 

8.6  Τεκμηρίωση στοιχείων  

Οι κάθε είδους υπολογισμοί από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες 

του εργοδότη με τη βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από  
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• 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. 

 

8.7  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 εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

- Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 

εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 

περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 

Σύμβασης. 

 

8.8  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. 

- Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 

8.9  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. 

 

8.10  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 



Σελίδα 18 από 59 

Αρ. 19/2017 ΜΕΛΕΤΗ«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

 

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

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση 

ή τον εργοδότη. 

 

8.11  Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη 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. 

 

8.12 Προσωπικό του αναδόχου 

- 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 εργοδότη. 

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). 

 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 

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

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
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Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 

κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους 

με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα 

λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

- Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα 

στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.. 

- Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 

διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

10.3  Ανωτέρα βία 

- Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 

βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 

ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 

περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται 

μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το 

Νόμο, ή τη σύμβαση. 

- Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 



Σελίδα 20 από 59 

Αρ. 19/2017 ΜΕΛΕΤΗ«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά 

προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. 

Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο 

εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

11.1  Έκπτωση Αναδόχου 

- Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 191 του Νόμου 4412/2016.  

- Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ 

του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν 

ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της 

έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και 

η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται 

αντίστοιχη περίπτωση.\ 

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016. 

 

11.2    Διάλυση της σύμβασης 

- Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης 

μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

133 του Ν. 4412/2016. 

- Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε 

αποζημίωση του αναδόχου. 
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- Πέραν των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης 

που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά 

την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του 

αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται, επίσης, ο εργοδότης να 

διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά 

την παράγραφο 2 του άρθρου 194 του Ν. 4412/2016. 

- Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς 

υπαιτιότητά του. 

β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης με εντολή του εργοδότη, για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. 

γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη αναγκαστεί να 

μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης, κατά τον ορισμένο στη σύμβαση χρόνο. Για 

την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.4 της παρούσας. 

δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής 

Δήλωσης εκ μέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της 

προθεσμίας για την πληρωμή πιστοποίησης. 

- Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ' της παραγράφου 11.2.3 της 

παρούσας περιλαμβάνει: α) μνεία των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για περαιωμένα 

τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους, γ) περιγραφή των τμημάτων της 

μελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης 

συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση 

περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζημίωσης. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες περί αποδοχής 

ή απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστημα 

μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοσή της, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύμβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η 

Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα. Η 
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σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν 

η αίτηση απορριφθεί εμπρόθεσμα, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των 

υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η 

Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις 

προθεσμίες της σύμβασης. 

- Για τη διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 11.2.3 της 

παρούσας, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον 

αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 11.2.4 της 

παρούσας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν. 

- Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται με 

πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

- Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του συμβατικού 

αντικειμένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της 

σύμβασης είτε με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του 

αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατάσεών της 

και μέχρι τη λύση της σύμβασης με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται 

αναθεώρηση. 

 

11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Ν. 4412/2016, ή αν αυτός 

τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται 

την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας 

συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.   

  

11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχού 

ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται 

από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  
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Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη 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 13   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

- Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

- Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη 

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. 

 

Ηράκλειο, 31/10/2017 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 
Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
Α΄Βαθμού 

Συντάχθηκε 
 
 
 

Καλλιόπη Μπορμπουδάκη 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΕΣΔΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 712 02 

 
2. TEYXOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το προς μελέτη αντικείμενο αφορά το σύνολο των μελετών μετά των υποστηρικτικών τους 

ενεργειών, που απαιτούνται για την για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 13 Πράσινων Σημείων 

(ένα για κάθε δήμο) στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού, και 

Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων και 

Μυλοποτάμου της Π.Ε. Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της Π.Ε. 

Λασιθίου. 

Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται η σύνταξη φακέλων μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

για όλα τα έργα. Πρόκειται για μελέτες για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατά περίπτωση, ανάλογα με 

την κατάταξη των έργων. Με μέριμνα του Αναδόχου θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες από τη 

νομοθεσία εγκρίσεις-γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών με σκοπό την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση των υπό εξέταση πράσινων σημείων.  

Στις μελέτες περιλαμβάνονται ακόμα οι τοπογραφικές αποτυπώσεις των χώρων, που θα 

προταθούν για την κατασκευή των έργων. 

 

2.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη 

συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα 

αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές 

χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.  
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Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/15-12-2015), τον ΠΕΣΔΑ 

Κρήτης, που εγκρίθηκε με τη με αρ. 62/24-06-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ: 7ΧΑΚ7ΛΚ-ΣΒΓ) και κυρώθηκε με την ΚΥΑ 44014/4028/ΦΕΚ 3196Β/05-10-2016 και τα 

αντίστοιχα εγκεκριμένα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, προβλέπεται η 

δημιουργία Πράσινων Σημείων σε κάθε Δήμο. 

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση 

της χωριστής συλλογής αποβλήτων, προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πράσινου 

σημείου σε επίπεδο Δήμου, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (όχι 

αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα, 

ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη όπως αναλύονται στη συνέχεια. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί 

συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα 

ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κ.λπ.).  

 

Ειδικότερα τα Πράσινα Σημεία έχουν ως σκοπό: 

• να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 

συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα 

και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,  

• να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή, 

• να εξυπηρετήσουν τους δημότες στη χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και 

άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων 

αντικειμένων και εξοπλισμού,  

• να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών νησιωτικών, ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης 

των ανακυκλώσιμων,  

• να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 

• να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης και να 

προωθήσουν την κάρτα του ανακυκλωτή. 
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2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  

2.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΣ 

Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη 

κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες 

να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, 

πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως 

ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη 

συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.  

Στο κεντρικό (ή βασικό) πράσινο σημείο η πρόσβαση των πολιτών γίνεται με αυτοκίνητο με 

πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ ενώ είναι εφικτή και η 

πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ.  

Με την κατασκευή των ΠΣ θα καλυφθεί βασικά τόσο γεωγραφικά, όσο και πληθυσμιακά 

ολόκληρη ή μέρος της Δ.Ε. των υπό εξέταση δήμων, αλλά θα μπορεί να εξυπηρετείται σε πρώτη 

φάση και όλος ο υπόλοιπος Δήμος.   

Στα ΠΣ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες: 

α. συγκέντρωση των αντικειμένων / αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση 

αντίστοιχα, σε κάδους, κοντέινερ ή άλλου τύπου περιέκτες, 

β. χειροδιαλογή στην περίπτωση αστοχιών, 

γ. εξασφάλιση ζύγισης εξερχόμενων ποσοτήτων και όπου είναι δυνατόν εισερχομένων 

ποσοτήτων, 

και προαιρετικά: 

δ. συμπαγοποίηση (δεματοποίηση, συμπίεση). 

2. Τα αντικείμενα/απόβλητα που μπορούν οι πολίτες να αποθέτουν στα ΠΣ διακρίνονται σε: 

α. χρησιμοποιημένα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν προς επαναχρησιμοποίηση, 

β. χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (ΕΚΑ 20 και 15 01), τα οποία μπορούν 

να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή ανάκτηση, ενώ απαγορεύονται τα σύμμικτα αστικά 

απόβλητα. 
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Εικόνα

 
 
 
 
 

Εικόνα 2
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Εικόνα 1: Χώρος διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

 
2: Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων υλικών
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υλικών 
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Εικόνα 3: Κάδοι για διάφορα είδη μη ογκωδών αποβλήτων  
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Εικόνα 4 Εξωτερικός χώρος για ογκώδη απόβλητα και Container συλλογής υλικών  

 
 

Ο καθορισμός των κατηγοριών των χρησιμοποιημένων αντικειμένων και των ανακυκλώσιμων 

αστικών αποβλήτων που μπορούν να γίνονται αποδεκτά ανά ΠΣ βασίζεται στην εξασφάλιση της 

περαιτέρω διαχείρισής τους προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αντίστοιχα. 

Για τα απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και συγκεντρώνονται στα ΠΣ 

ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ν. 2939/2001 όπως ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που 

εκδόθηκαν κατ’εξουσιοδότηση αυτού. 
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Τα ΠΣ πρέπει να διαθέτουν: 

α. κατάλληλο δάπεδο όπου απαιτείται ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και 

υπεδάφους από πιθανές διαρροές, 

β. περίφραξη στα όρια του γηπέδου και πύλη εισόδου, 

γ. κατάλληλο φωτισμό, 

δ. τις αναγκαίες υποδομές για την κάλυψη των λειτουργιών τους, 

ε. κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος συνίσταται σε: 

• μέσα συλλογής, κάδους και κοντέινερ διαφόρων τύπων, για τη χωριστή συλλογή των 

διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων/αντικειμένων 

• προαιρετικά ζυγούς ή πλάστιγγες και 

• προαιρετικά, συμπιεστές ή/και δεματοποιητές.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές ασφαλείας και θα πρέπει να υπάρχουν 

επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την ενημέρωση των 

πολιτών. 

 

Στα ΠΣ πρέπει να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για: 

α) την πυροπροστασία – πυρασφάλεια των χώρων, β) την προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται τους χώρους, γ) την προστασία από 

κλοπές, δ) την τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με το ρυθμό 

συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει υπέρβαση 

της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ και αφετέρου να διατηρείται η ευταξία του 

χώρου, ε) τον τακτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό των χώρων. 

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ΠΣ ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνει τα εξής: 

 

− Μικρή πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών 

Η πρέσα προορίζεται για τη δεματοποίηση μικρών χαρτοπλαστικών, ώστε να πραγματοποιείται 

ευχερέστερη μεταφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση τους. 
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− Παλλετοφόρο Όχημα (Clark)

Χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των δεμάτων.

− Γεφυροπλάστιγγα  

Η γεφυροπλάστιγγα χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

ανακυκλώσιμων υλικών του πράσινου σημείου. 

− Τεμαχιστή πράσινων και ογκωδών αποβλήτων

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως 

απόβλητα κήπων, κορμοί διαμέτρου περίπου 20 

ογκωδών αποβλήτων (λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες έκαστου δήμου). 

 

Για την ορθή λειτουργία ενός ΠΣ, θα πρέπει επίσης, να υπάρχουν υποστηρικτικά και ενδεικτικά 

οι εξής εγκαταστάσεις/υποδομές:

• Χώρος στάθμευσης οχημάτων 

• Κτίριο εισόδου-γραφείο διοίκησης

• Περίφραξη-Πύλη Εισόδου.

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων 

υλικών.  

 

Εικόνα
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Παλλετοφόρο Όχημα (Clark) 

Χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των δεμάτων. 

 

Η γεφυροπλάστιγγα χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

υλικών του πράσινου σημείου.  

Τεμαχιστή πράσινων και ογκωδών αποβλήτων 

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως 

απόβλητα κήπων, κορμοί διαμέτρου περίπου 20 cm, φλοιοί δένδρων, παλέτες και λοιπών 

των (λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες έκαστου δήμου).  

Για την ορθή λειτουργία ενός ΠΣ, θα πρέπει επίσης, να υπάρχουν υποστηρικτικά και ενδεικτικά 

οι εξής εγκαταστάσεις/υποδομές: 

Χώρος στάθμευσης οχημάτων  

γραφείο διοίκησης 

Εισόδου. Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι απαραίτητη για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων 

  

Εικόνα 5: Άποψη εισόδου σε Πράσινο Σημείο 
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Η γεφυροπλάστιγγα χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως 

, φλοιοί δένδρων, παλέτες και λοιπών 

 

Για την ορθή λειτουργία ενός ΠΣ, θα πρέπει επίσης, να υπάρχουν υποστηρικτικά και ενδεικτικά 

Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι απαραίτητη για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων 
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• Κυκλοφοριακή λειτουργία. Να γίνεται διαχωρισμός της κυκλοφορίας του κοινού και 

των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πράσινου σημείου και να υπάρχει πρόβλεψη για τη 

στάθμευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

• Συστήματα Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και των 

συλλεγόμενων υλικών, μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα (CCTV Camera) 

παρακολούθησης και συναγερμού. 

 

2.3.2. ΕΙΔΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΠΣ 

Με βάση την ΚΥΑ  οικ.18485/2017 - ΦΕΚ 1412/Β/26-4-2017: 

Α) Η αποθηκευτική ικανότητα (Q) ενός μικρού ΠΣ σε εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών 

εκτάσεων έως 1000 τ.μ. είναι 15t<Q<1000t και σε εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών εκτάσεων 

έως 1000 τ.μ. είναι Q<200t. Τα ανώτατα όρια τυχόν υποδομών για ένα μικρό ΠΣ είναι χώρος 

προσωπικού επιφάνειας έως 30 τ.μ. και εφόσον απαιτούνται στέγαστρα. Ως μικρό ΠΣ και 

υποδομές αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υφιστάμενα κτήρια.  

Β) Η αποθηκευτική ικανότητα (Q) ενός μεγάλου ΠΣ σε εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών 

εκτάσεων >1000 τ.μ. είναι Q≥1000t και σε εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών εκτάσεων >1000 

τ.μ. είναι Q≥200t. Τα ανώτατα όρια τυχόν υποδομών με βάση την ΚΥΑ  οικ.18485/2017 - ΦΕΚ 

1412/Β/26-4-2017 είναι χώρος προσωπικού επιφάνειας έως 50 τ.μ. και εφόσον απαιτούνται 

στέγαστρα. Ως μεγάλο ΠΣ και υποδομές αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υφιστάμενα 

κτήρια.  

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να υπάρχει στέγαση των containers, για την προστασία των 

υλικών από τις καιρικές συνθήκες.  

Αποδεκτά συλλεγόμενα είδη αποβλήτων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

οικ.18485/2017 - ΦΕΚ 1412/Β/26-4-2017 είναι: 

Α) Για τα μικρά ΠΣ:  

• Μέταλλα 20 01 40 / 15 01 04 

• Χαρτί 20 01 01 / 15 01 01 

• Πλαστικά 20 01 39 / 15 01 02 

• Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 

• Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 
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• Συνθετική συσκευασία 15 01 05 

• Βρώσιμα έλαια και λίπη 20 01 25 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  20 01 21*,  20 01 23*,  

20 01 35*, 20 01 36 

• Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 20 01 33*, 20 01 34, 

• Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09 

• Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών. 

• Βιοπαοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 20 02 01 

 

Β) Για τα μεγάλα ΠΣ:  

• Όλοι οι προηγούμενοι κωδικοί και επιπλέον  

• Ογκώδη απόβλητα 20 03 07 

 

Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του κεφ. 17 του ΕΚΑ, δεν 

δύναται να διαχειρίζονται στα Πράσινα Σημεία.  

 

Για την προσωρινή αποθήκευση στα ΠΣ των επιτρεπόμενων κατηγοριών αποβλήτων, 

χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού θα χρησιμοποιούνται κατάλληλοι περιέκτες, 

όπως κάδοι, σκάφες (skips) ή εμπορευματοκιβώτια (containers), διαφόρων μεγεθών, κλπ. 

Εκτός των έργων υποδομής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (εσωτερική οδοποιία, 

περίφραξη-πύλη, διαχείριση ομβρίων υδάτων, Η/Μ εγκαταστάσεις, βοηθητικά δίκτυα, κτίριο 

διοίκησης/γραφείων, υπόστεγα κλπ.), είναι απαραίτητη και η προμήθεια του απαιτούμενου 

εξοπλισμού για τη λειτουργία του πράσινου σημείου (π.χ. Containers, όχημα μεταφοράς τύπου 

hook ή skip lift, πλυστικό μηχάνημα, γεφυροπλάστιγγα, πλαστικοί και μεταλλικοί κάδοι, 

κλαδοτεμαχιστής, τεμαχιστής ογκωδών, μηχάνημα πλύσης κ.α.) 

 

2.4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

Οι δημοπρατούμενες μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης αφορούν στα Πράσινα σημεία των 

Δήμων που αποτυπώνονται στους παρακάτω Πίνακες 1 και 2. Επίσης στους Πίνακες του 
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Παραρτήματος Α αποτυπώνονται οι πίνακες παραγωγής ΑΣΑ των υπό μελέτη δήμων, βάσει των 

τοπικών σχεδίων διαχείρισης (ΤΣΔΑ) τους. 
 

Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα δεδομένα παραγωγής αποβλήτων και εξάγονται τα στοιχεία 

σχεδιασμού των υπό αδειοδότηση ΠΣ. Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω στοιχεία με τις 

ακόλουθες παραδοχές: 

1) Ο αριθμός και ο τύπος των Πράσινων Σημείων που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα 

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), τα οποία έχουν ενσωματωθεί στον 

ΠΕΣΔΑΚ (έγκριση 2016). 

2) Οι προβλεπόμενες ποσότητες στόχοι για το 2020 για τα συλλεγόμενα προδιαλεγμένα 

βιοαπόβλητα και προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα καθώς και τα λοιπά 

προδιαλεγμένα απόβλητα ανά Δήμο (σε τόνους ανά έτος). Εξυπακούεται ότι σε όλους 

τους Δήμους θα ενταθούν τα προγράμματα διαλογής στην Πηγή τόσο των 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων όσο και των βιοαποβλήτων, θα δημιουργηθούν τα Πράσινα 

Σημεία με βάση τα αντίστοιχα ΤΣΔΑ και θα κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες κεντρικές 

μονάδες επεξεργασίας.  

3) Για λόγους ασφάλεια του σχεδιασμού θεωρείται ότι  στα πράσινα σημεία θα ανακτώνται 

το 50% των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και λοιπών αποβλήτων και το 20% των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, που στην ουσία αφορά στα πράσινα απόβλητα, 

κλαδέματα. 

4) Οι παραπάνω ανακτώμενες ποσότητες αφορούν στο σύνολο των πράσινων σημείων για 

κάθε Δήμο. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τον τύπο των προβλεπόμενων πράσινων 

σημείων οι παραπάνω ποσότητες διαιρούνται ανάλογα για τον κατ’ εκτίμηση 

προσδιορισμό των ανακτώμενων ποσοτήτων αποβλήτων στο εξεταζόμενο πράσινο 

σημείο κάθε Δήμου. Συγκεκριμένα: Για τους Δήμους Ηρακλείου, Ρεθύμνου και 

Ιεράπετρας λαμβάνεται το ¼ των ποσοτήτων, για τους Δήμους Μυλοποτάμου, 

Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού και Αγίου Νικολάου το 1/3, για τους Δήμους Αγίου 

Βασιλείου, Αμαρίου και Σητείας το ½, για το Δήμο Βιάννου το 1/(1.5) και για το Δήμο 

Ανωγείων το σύνολο. Τα συλλεγόμενα απόβλητα σε κάθε  Πράσινο Σημείο θα 

απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τελικούς αποδέκτες-μονάδες 

ανακύκλωσης αξιοποίησης ή και μονάδες επεξεργασίας/ΧΥΤΥ. Συνεπώς σε καμία 
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περίπτωση η αποθηκευτική ικανότητα των πράσινων σημείων δεν θα ξεπερνά την α 

ποσότητα που προβλέπεται να ανακτάται (σε τόνους/έτος). 

5) Όπως προαναφέρθηκε και με βάση την ΚΥΑ 18485/ΦΕΚ 1412 Β/26-04-2017 που 

αναφέρεται στις κατηγορίες και τις προδιαγραφές των Πράσινων Σημείων, ΚΑΕΔΙΣΠ κλπ. 

ένα πράσινο σημείο χαρακτηρίζεται Μικρό στην περίπτωση που η αποθηκευτική του 

ικανότητα είναι μικρότερη των 1000 τόνων ή των 200 τόνων ανάλογα με το αν 

χωροθετείται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ενώ αν ξεπερνά τις παραπάνω τιμές 

χαρακτηρίζεται Μεγάλο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ποσότητες που 

προβλέπεται να ανακτώνται σε ετήσια βάση τα εξεταζόμενα Πράσινα Σημεία 

κατηγοριοποιούνται σε Μικρά και Μεγάλα. 

 

Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ τα Μικρά Πράσινα Σημεία κατατάσσονται στις δραστηριότητες της 

Κατηγορίας Β του α/α 9β της Ομάδας 4, ενώ τα Μεγάλα ΠΣ στην Υποκατηγορία Α2 του α/α 9β 

της Ομάδας 4. 

 

Για τα Μικρά ΠΣ απαιτείται η σύνταξη φακέλου Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), ενώ για τα Μεγάλα ΠΣ η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

συνεπώς διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις των αναγκαίων σε κάθε περίπτωση περιβαλλοντικών 

μελετών. 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί γίνεται χαρακτηρισμός των ΠΣ, που περιλαμβάνει η 

δημοπρατούμενη μελέτη, σε μεγάλα και μικρά. Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό αυτό έγινε η με 

αρ.16/2017  Μελέτη Προεκτίμησης Αμοιβής της Δ/νσης Τ.Υ του ΕΣΔΑΚ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΣ) 

Α/Α ΔΗΜΟΙ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΣΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 
ΠΕΣΔΑΚ 2016  

(τόνοι/έτος) - ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
2020 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -
ΣΤΟΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΠΕΣΔΑΚ 2016  

(τόνοι/έτος) - 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 

ΠΕΣΔΑΚ 2016  
(τόνοι/έτος) - 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

(τόνοι/έτος) 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
2 μεγάλα, 4 μικρά 2,206 423 1,199 518 ΜΙΚΡΟ 

2 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
3-4 μεγάλα, 7-8 

μικρά 
4,873 934 2,648 1,144 ΜΕΓΑΛΟ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 1 μεγάλο , 2 μικρά 1,003 192 545 353 ΜΙΚΡΟ 

4 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 μικρό 308 59 168 217 ΜΙΚΡΟ 

5 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

1 μεγάλο, 4 μικρά 1,405 269 764 495 ΜΙΚΡΟ 

6 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1 μεγάλο, 5 μικρά 2,271 436 1,234 533 ΜΙΚΡΟ 

7 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2 μεγάλα, 2 μικρά 3,852 739 2,094 905 ΜΙΚΡΟ 

8 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 μεγάλο, 1 μικρό 916 176 498 430 ΜΙΚΡΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΣ) 

Α/Α ΔΗΜΟΙ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΣΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 
ΠΕΣΔΑΚ 2016  

(τόνοι/έτος) - ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
2020 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -
ΣΤΟΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΠΕΣΔΑΚ 2016  

(τόνοι/έτος) - 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 

ΠΕΣΔΑΚ 2016  
(τόνοι/έτος) - 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

(τόνοι/έτος) 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

9 
ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
1 μεγάλο, 6 μικρά 27,588 5,290 14,993 4,859 ΜΕΓΑΛΟ 

10 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
3 ΠΣ 4,785 918 2,600 843 ΜΙΚΡΟ 

11 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

1 μεγάλο, 2 
κινητά, 

4 πράσινες 
νησίδες 

3,326 638 1,808 1,172 ΜΕΓΑΛΟ 

12 
ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
2 μεγάλα, 8 μικρά 9,969 1,912 5,418 1,756 ΜΕΓΑΛΟ 

13 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

1 μεγάλο, 3 
δορυφορικά 

6,220 1,193 3,381 1,461 ΜΕΓΑΛΟ 
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2.5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το προς μελέτη αντικείμενο αφορά το σύνολο των μελετών 

μετά των υποστηρικτικών τους ενεργειών, που απαιτούνται για την για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 13 Πράσινων Σημείων (ένα για κάθε δήμο) στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, 

Γόρτυνας, Φαιστού, και Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, 

Ανωγείων και Μυλοποτάμου της Π.Ε. Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της 

Π.Ε. Λασιθίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΣ) ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 

Α/Α ΔΗΜΟΙ ΘΕΣΗ 

1 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ «ΛΟΥΤΡΑ» ΔΗΜ. ΕΝ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

2 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «ΑΛΜΥΡΟΣ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΦΙΔΑΡΑΣ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ «ΞΕΡΟΒΡΥΣΗ», ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

4 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
«ΠΕΤΡΟΚΟΠΙΟ», ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ 

ΠΕΤΡΟΚΟΠΙΟΥ 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ “ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ» ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΣΠΗΛΙΟΥ 

6 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
«ΓΡΙΑ ΛΙΜΝΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ 

7 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ. 665 

8 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ «ΜΕΣΗ» ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 

9 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

10 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
«ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΕΞ, 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

11 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
«ΓΚΕΛΑ», ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ «ΝΤΑΟΥΣΟ» 

12 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟ, «ΚΑΒΑΛΟΥΡΕΣ», Ή ΚΟΜΒΟΣ 

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

13 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
«ΣΦΟΥΓΓΟΜΑΛΙ», ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, τα ΠΣ και υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 

4014/2011 και της KYA 171914/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με ΚΥΑ 

οικ.35088/2017. 

 

Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

α) τοπογραφικές αποτυπώσεις των χώρων κατασκευής όλων των προτεινόμενων έργων  

β) μελέτες για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με την 

εξασφάλιση των απαραίτητων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκρίσεων -γνωμοδοτήσεων 

 

Σκοπός είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση των υπό εξέταση πράσινων σημείων, δηλαδή η έκδοση 

βεβαίωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ ή απόφασης ΑΕΠΟ κατά περίπτωση. Για το λόγο αυτό, κατά τη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των ΠΣ, η ομάδα μελέτης θα είναι σε επικοινωνία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και θα ανταποκρίνεται άμεσα στη περίπτωση που ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία ή 

πληροφορίες. 

 

Τα τελικά παραδοτέα θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή σε όσα αντίγραφα ορίσει η υπηρεσία και σε 

ψηφιακή μορφή (επεξεργάσιμη και pdf). 

 

Κάθε ΠΣ θα πρέπει να αδειοδοτηθεί για το σύνολο των κωδικών των επιτρεπόμενων αποβλήτων της 

ΚΥΑ 18485/ΦΕΚ 1412 Β/26-04-2017, (βλ. παρ. 2.3.2 της παρούσης) σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση τους σε μικρό ή πράσινο σημείο αντίστοιχα. Δύναται στην πορεία και εφόσον 

υπάρξει σχετική απαίτηση από τους δήμους, να υποδειχθούν συγκεκριμένοι μόνο κωδικοί, για τους 

οποίους ο μελετητής θα ενημερωθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Για την εκπόνηση των δημοπρατούμενων μελετών, υπάρχουσες μελέτες αποτελούν μόνο τα Τοπικά 

Σχέδια Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμων και ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑΚ (έγκριση 

2016). Τα ΤΣΔΑ αυτά θα είναι διαθέσιμα από το φορέα μπορεί να διατεθούν από τον ΕΣΔΑΚ στους 

διαγωνιζομένους σε ηλεκτρονική μορφή για άντληση χρήσιμων στοιχείων για την εκπόνηση της 

μελέτης.   

 

Οι θέσεις των πράσινων σημείων του παραπάνω πίνακα 2 είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν. Τα 

ακριβή σημεία ενδιαφέροντος θα υποδειχθούν από τους Δήμους κατά τη φάση της τοπογράφησης. Ο 

Μελετητής θα έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί άμεσα στην εκπόνηση των μελετών για την 
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αδειοδότηση του πράσινου σημείου στη νέα θέση που θα υποδειχθεί. Η νέα θέση του ΠΣ δεν θα 

επηρεάσει την κατάταξη του έργου σε σχέση με την περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση και εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις θα εγκρίνεται σχετική παράταση του 

χρονοδιαγράμματος. 

 

Ο ΕΣΔΑΚ δε φέρει καμία ευθύνη για τις τυχόν αλλαγές στη χωροθέτηση των ΠΣ που μπορεί να 

προκύψουν κατ’ απαίτηση των δήμων.  

 

Σε περίπτωση που δεν θα υλοποιηθεί κάποια από τις προϋπολογισθείσες μελέτες, όπως αυτές διακριτά 

κατηγοριοποιούνται στον προϋπολογισμό, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και εφόσον ο ανάδοχος 

μελετητής αποδεδειγμένα δε φέρει ευθύνη, όπως π.χ., αντικειμενική αδυναμία χωροθέτησης, 

υλοποίησης ή αδειοδότησης του προταθέντος από το Δήμο ΠΣ, χωρίς την έγκαιρη υπόδειξη νέου 

χώρου, τότε η εργασία αυτή δε θα πιστοποιείται ως εκτελεσθείσα, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 

που αντιστοιχούν ανά στάδιο μελέτης του Πίνακα 3. 

 

Ο εκτιμώμενος καθαρός συμβατικός χρόνος εκπόνησης είναι 6 μήνες. Ο χρόνος αυτός αφορά 

αποκλειστικά στην περίοδο εκπόνησης του συνόλου της μελέτης από τη μελετητική ομάδα, ξεκινά από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και διακόπτεται την ημερομηνία υποβολής παραδοτέου 

(αρχικού, συμπληρωματικού ή τροποποιημένου/διορθωμένου) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο 

και θεώρηση. Στον παραπάνω χρόνο δεν υπολογίζονται οι περίοδοι ελέγχων από τους 

γνωμοδοτούντες και αδειοδοτούντες φορείς. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, 

κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της 

σύμβασης. 

 

Οι μελέτες όλων των ΠΣ των υπό εξέταση δήμων θα συνταχθούν σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου, τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μεθόδων 

Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων του  ΕΣΔΑΚ καθώς επίσης και των σχετικών εγκυκλίων και 

απαιτήσεων του Υ.Π.ΕΝ. για ανάλογα έργα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (*) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ –

ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

(**) 

1 
Τοπογραφικές 
μελέτες 

Σύνταξη και υποβολή 
των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων  

26% (αντιστοιχεί 2% ανά 
τοπογρ. μελέτη) 

2 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 
ή από την ορισμένη στη 
σύμβαση ημερομηνία 
έναρξης 

2 
Περιβαλλοντικές 
μελέτες 

Σύνταξη φακέλων για 
υπαγωγή σε ΠΠΔ και  
φακέλων  ΜΠΕ.  

74% (αντιστοιχεί 3,5% 
ανά ΠΠΔ και 9,2% ανά 
ΜΠΕ) 

6 μήνες από την 
υπογραφή της 
σύμβασης σύμβασης ή 
από την ορισμένη στη 
σύμβαση ημερομηνία 
έναρξης 

 

(*) Σε περίπτωση που για κάθε έργο ΠΣ, χωρίς υπαιτιότητα το Αναδόχου, διακοπεί κάποια μελέτη πριν 

την ολοκλήρωσή της, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στη ΔΥ αιτιολογική έκθεση 

προσδιορισμού του ύψους της αμοιβής του με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες και τα στοιχεία του 

παραπάνω Πίνακα 3. Η παραπάνω αιτιολογική έκθεση θα πρέπει να εγκριθεί από τη Δ/νουσα Υπηρεσία 

για την πληρωμή του. 

 (**) Όπως προαναφέρθηκε, εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις στην υπόδειξη από τους Δήμους των 

οριστικών θέσεων υλοποίησης των έργων θα εγκρίνεται σχετική παράταση του χρονοδιαγράμματος. 

 

2.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, με βάση τα δεδομένα των παραπάνω Πίνακων 1 έως 3 θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω και με τα οποία θα αξιολογηθεί: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής 

τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των 

σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) 

την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και 

απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
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γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 

της περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης,  

δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της 

και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες 

ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της. 

ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 

καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 

 

Ηράκλειο, 31/10/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε 
 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 
Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
Α΄Βαθμού 

 
Συντάχθηκε 

 
Καλλιόπη Μπορμπουδάκη 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΕΣΔΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 712 02 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός είναι ο εξής: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (ευρώ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37.894,50 27-Περιβαλλοντικές 

Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 12.425,79 16-Τοπογραφικές  

ΣΥΝΟΛΟ 1 50.320,29 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)  7.548,04 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

57.868,33 

ΦΠΑ (24%) 13.888,40 

ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ 71.756,73 

Ηράκλειο, 31/10/2017  

Θεωρήθηκε 
 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 
Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
Α΄Βαθμού 

 
Συντάχθηκε 

 
Καλλιόπη Μπορμπουδάκη 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΕΣΔΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 712 02 

 

 
 

 

Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ 

ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ (ΚΑ2014ΜΠ00230001 ΣΑΜΠ 002 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 71.756,73€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τη με αρ.19/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ  

 

 

 

 
Θεωρήθηκε 

 
 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 
Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
Α’ Βαθμού 

Συντάχθηκε 
 
 

Καλλιόπη Μπορμπουδάκη 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 712 02 

 Τίτλος προς ανάθεση σύμβασης   
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ,  

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 
Στοιχεία Οικονομικού Φορέα:  
 …………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Προεκτιμώμενη αμοιβή 

«Φακέλου Δημόσιας 

Σύμβασης» (ευρώ) 

Προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό 

(Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης 

% (Αριθμητικώς) 

Προσφερόμενη 

τιμή ανά1 

κατηγορία μελέτης 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37.894,50  
  

2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- 12.425,79  
  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
50.320,29 

   

 Απρόβλεπτες δαπάνες (15%) 
7.548,04   

  

 Σύνολο 
57.868,33   

  

 Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί 

του συνόλου της 

προεκτιμώμενης αμοιβής 

 

  

  

(ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

                                                 
1 Η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα ΕΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΕΣΔΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 712 02 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΣΔΑ) ΤΩΝ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 
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