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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.. 

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και παραλαμβάνεται από τους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

• Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματά της 

• Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
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• 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 προσαρτωG νται σ  ́ αυταG  ηG  τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται 

κατά σειρά ισχύος: 

• Συμφωνητικό 

• Διακήρυξη 

• Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

• Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  

• Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

• Φάκελος του Έργου  

• 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 

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

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες (άρθρο 107 παρ. 26 του Ν. 4497/2017). 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 δεκαπέντε(15) 

μήνες με δυνατότητα παράτασης λόγω εγκρίσεων ενδιάμεσων σταδίων από άλλους αρμόδιους προς 

τούτο Φορείς και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης σε δέκα (10) μήνες. Η έναρξη της 

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

συμφωνητικό, με την ημέρα της υπογραφής του. 

Ο εκτιμώμενος καθαρός συμβατικός χρόνος εκπόνησης είναι δέκα(10) 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 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. 
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Οι τμηματικές προθεσμίες, που θα περιληφθούν και στο συμφωνητικό περιγράφονται στο άρθρο 12 

της Διακήρυξης. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δεκαπέντε (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.  

Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση 

του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (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. 4412/2016.  

Ειδικότερα θέματα Προθεσμιών και Χρονοδιαγραμμάτων, ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 184 του 

Ν.4412/2016.  

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 4412/2016. 

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. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της 

έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα. 

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 
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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 αντίκλητο 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. 

 

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 - ΕΓΚΡΙΣΗ 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. Σε ενδιάμεσα στάδια δύναται η ΤΥ να πιστοποιεί την 

εφαρμογή όλων των απαιτήσεων και προϋποθέσεων σύνταξης του σταδίου αυτού της μελέτης και να 

εγκρίνεται τμηματικά η συνολικά από την Προϊσταμένη Αρχή (Ε.Ε. ΕΣΔΑΚ). 
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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%). 

- 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. 
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- 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. 70026/29-03-2018 (ΑΔΑ: 6Υ657ΛΚ-ΥΟΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κρήτης. Πρόκειται για το 1ο υποέργο του έργου «Μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 

Κρήτης ποσού 132,000.00 € 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 και κατ’ επέκταση τον Φορέα χρηματοδότησης. 

 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

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 Προεκτίμηση αμοιβής της Υπηρεσίας. 

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 μελέτες που ολοκληρώθηκαν, 

τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Τα παραπάνω 

ισχύουν και για τις αμοιβές κάθε μέλους Ένωσης Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το 

αντικείμενο που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της σύμβασης. 

• 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 
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είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το 

τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενέστερα 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 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 Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος  θα πρέπει να υποβάλλει εγγύηση 

συμμετοχής που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016, ίση προς το 2% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών 
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Φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον ό ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των Οικονομικών Φορέων, που συμμετέχουν στην Ένωση.  

5.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

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 των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών (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 

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 
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(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 1 του 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 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.. 
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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 

ανηG κει σ  ́αυτοG ν. 

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 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 παρ.3 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 

άρθρο 188 παρ.5 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. 
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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 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. 
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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 : 

• τα στοιχεία του συντάκτη και 

• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων και των παραδοχών υπολογισμού, 

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 

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 
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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 

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

11.2  Διάλυση της σύμβασης 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 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 
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δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές 

στις προθεσμίες της σύμβασης. 

5. 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. 

6. Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται με πρωτόκολλο 

κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

7. 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 αναδόχου ή 

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

αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

 

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.  
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Άρθρο 13   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

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

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

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. 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
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Νίκος Στυλιανίδης 
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Α΄ Βαθμού 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Γιώργος Μανασάκης 

Πολ. Μηχ. Τ.Ε. 

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 δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά το σύνολο των μελετών συμπεριλαμβανομένων και 

υποστηρικτικών, που αφορούν στην έγκριση ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ 

ΣΠΗΛΙΟΣ  ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με σκοπό να αναπτυχθεί στην 

περιοχή αυτή ένα Περιβαλλοντικό Πάρκο, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

 

Οι Υφιστάμενες Δραστηριότητες & Υποδομές – Εγκαταστάσεις στην εξεταζόμενη περιοχή είναι οι εξής 

: 

1. Κεντρική Λαχαναγορά 

2. Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου (ΜΠΑ) 

3. Κέντρο Διαλογής & Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου 

4. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου 

5. Κεντρικό Αμαξοστάσιο-Συνεργείο Δήμου 

Πλησίον της Λαχαναγοράς προβλέπεται να λειτουργήσει και Ιχθυαγορά. 

 

Η περιοχή που θα μελετηθεί, συνολικής έκτασης 155περίπου στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του 

Δήμου Ηρακλείου, προβλέπεται να αναπτυχθεί ως ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. 

Οι προτεινόμενο Δράσεις –Υποδομές Ανάπτυξης του Πάρκου περιλαμβάνουν :  

• Τον  Εκσυγχρονισμό-Επέκταση της ΜΠΑ σε Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας & Ανακύκλωσης 

Υλικών από Σύμμικτα Απορρίμματα 

• Τον Εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ και ανάπτυξη επί πλέον δυνατοτήτων ανάκτησης υλικών 

• Τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ  

• Την κατασκευή  Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων από όλες τις υφιστάμενες και νέες υποδομές 

με Επαναχρησιμοποίηση του νερού για Αρδευτικές Ανάγκες του πρασίνου, που θα αναπτυχθεί. 

• Τη δημιουργία χώρου διαχείρισης ογκωδών  (δεν περιλαμβάνονται τα  ΑΕΚΚ) και πρασίνων 

αποβλήτων  
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• Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Ηρακλείου στην 

περιοχή προβλέπεται η ανάπτυξη κεντρικού Πράσινου Σημείου και Κέντρου Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ). 

• Το ρέμα θα πρέπει να οριοθετηθεί- διευθετηθεί και να μελετηθεί ως χώρος ήπιας χρήσης για 

ποδήλατο, περπάτημα, αναψυχή κλπ. 

• Όλα τα παραπάνω έργα θα κατασκευαστούν με μέριμνα για εξοικονόμηση ενέργειας με 

δράσεις ΑΠΕ και εφαρμογή BMS (Building Management System) και φωτισμούς Led. 

Στις μελέτες που απαιτούνται και θα ανατεθούν περιλαμβάνονται  : 

• Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

• Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΧΣ) 

• Γ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

• Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)  

• Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

• ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Με μέριμνα του Αναδόχου θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες από τη νομοθεσία εγκρίσεις-

γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών με σκοπό την έγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου.  

 

2.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ,. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε έκταση 155 στρεμμάτων,  που περιλαμβάνει την 

περιοχή στην οποία θα γίνει το ΕΧΣ. Επίσης απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση ρέματος μήκους 

1000 μέτρων καθώς και ζώνης 150 μέτρων σε μήκος 500 μέτρων και ζώνης 200 μέτρων σε μήκος 500 

μέτρων, προκειμένου να υπάρχει το τοπογραφικό υπόβαθρο για τη μελέτη των έργω οριοθέτησης-

διευθέτησης, που είναι αναγκαία για την αξιοποίηση της περιοχής.   

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΧΣ) 

Σύμφωνα με το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις», για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που 

μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή 

στρατηγικής σημασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών 

όρων ανάπτυξής τους, καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια. 

Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία 

καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, 

όρος ή περιορισμός που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε 

για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων ή για την πραγματοποίηση 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων. 
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Στόχος της μελέτης είναι η σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει και το 

αντίστοιχο Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, με κύριο στόχο τον χωρικό προσδιορισμό και την 

τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ΓΠΣ Δήμου Αλικαρνασσού στην περιοχή μελέτης 

καθώς και των απαιτούμενων όρων δόμησης για τις εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν στην 

περιοχή. 

Η μελέτη των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων επειδή συμπεριλαμβάνει και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 

υλοποιείται σε δύο (2) στάδια. 

Το περιεχόμενο του πρώτου σταδίου περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 

 

• Κεφάλαιο 1. Αναπτυξιακός χαρακτήρας – Προοπτικές ευρύτερης περιοχής μελέτης 

• Κεφάλαιο 2. Κατευθύνσεις και ρυθμίσεις χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης υπερκείμενων 

επιπέδων σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή 

• Κεφάλαιο 3. Παρουσίαση υφιστάμενων χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης στη ζώνη 

άμεσης επιρροής περιοχής μελέτης 

• Κεφάλαιο 4. Τεκμηρίωση χωρικού προορισμού 

• Κεφάλαιο 5. Πρόταση χωρικού προορισμού περιοχής παρέμβασης 

• Κεφάλαιο 6. Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΕΧΣ 

Το περιεχόμενο του δευτέρου σταδίου περιλαμβάνει την εκπόνηση του Πολεοδομικού Σχεδίου 

Εφαρμογής με το οποίο καθορίζονται οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι, 

κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της περιοχής μελέτης. 

 

Γ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση του φακέλου του ειδικού χωρικού σχεδίου προς έγκριση στο 

ΥΠΕΝ, θα πρέπει μεταξύ άλλων να έχει συνταχθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. 

Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές για 

την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές  όπως αυτές 

έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 723/B/15.7.1998.  

Αντικείμενο της μελέτης είναι: 

• Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, 

ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση. 

• Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών 

ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις 

περιοχές να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση καθώς επίσης και η κατ' αρχήν εκτίμηση του 

κόστους λήψης των τυχόν  μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου. 

• Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για 

την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας της προς πολεοδόμηση περιοχής στο βαθμό 
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που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον 

αποχαρακτηρισμό ακατάλληλων για δόμηση περιοχών. 

Το τεύχος της μελέτης θα περιλαμβάνει τις εργασίες που αναφέρονται στο τεύχος προεκτιμώμενων 

αμοιβών  ήτοι συνοπτικά: 

1. Χάρτη γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων σε κλίμακα 1:500 και έκταση 

155 στρέμματα.  

2. Χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας. 

3. Γεωλογικές τομές συνολικού μήκους 175μ. 

4. Καταγραφές γεωρευνητικών εργασιών. 

5. Τεχνικογεωλογική έκθεση. 

 

Δ. ΣΜΠΕ 

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο είναι η 

διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

σχεδίου ή προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει : 

• την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 

• τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, 

• τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη 

απόφασης 

• την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή.  

Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος και η προώθηση των αρχών της αειφορίας με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και 

προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ένας δόκιµος ορισµός της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης είναι ο εξής:  

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση είναι µια συστηµατική διαδικασία για την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόµενων πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις αυτές έχουν επαρκώς εκτιµηθεί στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της 

διαδικασίας λήψης απόφασης, από κοινού µε τα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα (Sadler and 

Verheem, 1996).  

Η ΣΠΕ αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση της στρατηγικής δράσης. Τα συμπεράσματα  µιας ΣΠΕ 

θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο να τροποποιηθούν οι στόχοι, τα µμέσα επίτευξης των στόχων αυτών 

και ο τρόπος εφαρµογής της προτεινόμενης δράσης. Για το λόγο αυτό, η ΣΠΕ θα πρέπει να 

ενσωματώνεται  σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, ώστε να διασφαλίζει τον 
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εντοπισμό όλων των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και των πιθανών τροποποιήσεων της 

στρατηγικής δράσης. 

Οι στρατηγικές δράσεις οι οποίες υποχρεούνται σε ΣΠΕ είναι μεταξύ άλλων τα σχέδια και 

προγράµµατα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, 

δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιοµηχανία, µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων (στερεών και υγρών), 

διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισµό, πολεοδοµία, χωροταξία ή χρήση γης και 

τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων. 

Καθώς το αντικείμενο της μελέτης ΕΧΣ περιλαμβάνεται στις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να 

γίνει ΣΠΕ κι αν απαιτηθεί  ΣΜΠΕ. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων θεσμοθετήθηκε με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ. 

Σε εθνικό επίπεδο, το βασικό θεσμικό πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 

καθορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης ΙουνιGου 2001 (ΦΕΚ Β  ́1225). 

Η παραπάνω ΚΥΑ τροποποιήθηκε με την πρόσφατη ΚΥΑ. οικ. 40238/ΦΕΚ 3759Β/25-10-2017. 

Οι απαιτήσεις του παραπάνω νομικού πλαισίου θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά την εκπόνηση της 

ΣΜΠΕ, η οποία θα αναλύει όλες τις δράσεις του σχεδίου ανάπτυξης του Περιβαλλοντικού Πάρκου 

στην εξεταζόμενη περιοχή «Μαύρος Σπήλιος». 

 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Σκοπός της υδραυλικής μελέτης είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση των δυο ρεμάτων  (σύμφωνα 

με τον Ν. 4258/2014), σε περιοχές εκτός κατοικημένων περιοχών με σκοπό την προστασία των 

υπό μελέτη περιοχών. Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται να εξασφαλιστεί επαρκής 

υδραυλική διατομή των μελετώμενων τμημάτων των ρεμάτων. 

Για τους σκοπούς αυτούς οι συγκεκριμένες εργασίες και τα τεχνικά έργα που πρέπει να μελετηθούν 

είναι τα εξής: 

• Πλήρης τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, του ανάγλυφου, της ενεργού 

όσο και της ευρείας κοίτης καθώς και ζώνης επαρκούς εύρους εκατέρωθεν των ρεμάτων. Θα 

αποτυπωθούν επίσης τα υφιστάμενα τεχνικά έργα, οι ιδιοκτησίες σε κατάλληλο βάθος 

(σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές) και οι υφιστάμενες χρήσεις γης. Η αποτύπωση θα 

είναι υποχρεωτικά εξαρτημένη από το γαιωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Η 

τοπογραφική αποτύπωση αποτελεί αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης, που ανατίθεται 

και περιλαμβάνει και την ευρύτερη έκταση που θα μελετηθεί. . 
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• Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος σε ολόκληρη τη λεκάνη των ρεμάτων 

και ειδικότερα στις οριοθετούμενες περιοχές (ανάντη και κατάντη του προς οριοθέτηση 

τμήματος).  

• Υδραυλικός έλεγχος επάρκειας της υφιστάμενης ενεργού και ευρείας κοίτης του ρέματος για 

πλημμυρικές καταστάσεις μεγάλων περιόδων επαναφοράς. 

Στην περίπτωση που απαιτείται διευθέτηση της κοίτης αυτή συνίσταται σε: 

• Εκβαθύνσεις - εκσκαφές για βελτίωση της κατά μήκος κλίσης ή διεύρυνση της κοίτης όπου 

διαπιστώνεται ότι η υφιστάμενη είναι υδραυλικά ανεπαρκής. 

• Διασφάλιση της επάρκειας και προτάσεις για την ενίσχυση και επένδυση των πρανών και 

αναχωμάτων (με συρματοκιβώτια, λιθοδομή ή άλλο τεχνικό έργο) όπου παρουσιάζονται 

προβλήματα θραύσεων και πλημμυρών. 

• Υδραυλικός έλεγχος επάρκειας της νέας διαμορφούμενης με τα έργα κοίτης των ρεμάτων για 

πλημμυρικές καταστάσεις περιόδου επαναφοράς T=50 έτη ώστε να αποδειχθεί ότι είναι 

υδραυλικά επαρκής. 

Με βάση τα υφιστάμενα και προτεινόμενα τεχνικά έργα και επεμβάσεις θα χαραχθούν οι οριογραμμές 

των ρεμάτων στα δύο υπό μελέτη τμήματα σύμφωνα με το Ν.4258/14-04-2014. Οι οριογραμμές θα 

έχουν κορυφές εξαρτημένες από το ΕΓΣΑ '87, ώστε να είναι άμεσα υλοποιήσιμες στο έδαφος. Οι 

οριογραμμές θα περιβάλλουν την ευρεία κοίτη και τυχόν άλλα φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, όπως 

παρόχθια βλάστηση, κατακλυζόμενες περιοχές, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, αναχώματα κλπ. σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Ν. 4258/14-04-2014. 

 

Το Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και εργασιών έχει ως εξής: 

Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη 

Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής για την επάρκεια της υφιστάμενης ενεργού και ευρείας 

κοίτης των ρεμάτων για πλημμυρικές παροχές περιόδου επαναφοράς T=50 έτη . 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ανωτέρω υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής  δεν θα 

προταθεί καμιά επέμβαση ή αντίθετα θα προταθεί διευθέτηση της κοίτης που συνίσταται σε: 

• Εκβαθύνσεις - εκσκαφές για απομάκρυνση φερτών υλών, ταπείνωση της στάθμης ή 

διευρύνσεις της κοίτης όπου διαπιστώνεται ότι είναι υδραυλικά ανεπαρκής, δημιουργία 

δηλαδή νέων διατομών και νέας μηκοτομής όπου χρειάζεται. 

• Ενίσχυση των πρανών με επένδυση (λιθοδομές, συρματοκιβώτια), αναβαθμοί ή μικρά 

φράγματα όπου χρειάζεται. 

• Εξασφάλιση της ευστάθειας της ευρείας κοίτης με ενίσχυση και επένδυση (συρματοκιβώτια) 

των αναχωμάτων όπου παρουσιάζονται προβλήματα θραύσεων και πλημμυρών. 

• Καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταμένων προβληματικών ή ανεπαρκών τεχνικών έργων 
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Στη συνέχεια θα γίνει νέος Υδραυλικός έλεγχος επάρκειας της νέας προτεινόμενης κοίτης του ποταμού 

με τις ίδιες πλημμυρικές παροχές περιόδου επαναφοράς T=50 έτη. 

Με βάση τα προτεινόμενα τεχνικά έργα και επεμβάσεις, την υφιστάμενη κατάσταση χρήσεων, το 

παραποτάμιο περιβάλλον κλπ. θα χαραχθούν οι οριογραμμές των ρεμάτων στα ανωτέρω τμήματα 

σύμφωνα με το Ν. 4258/ 2014. 

Οι οριογραμμές θα έχουν κορυφές εξαρτημένες από το ΕΓΣΑ '87 και θα είναι άμεσα υλοποιήσιμες στο 

έδαφος. 

Οι οριογραμμές θα περιβάλλουν την ευρεία κοίτη και τυχόν άλλα φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, όπως 

τεχνικά έργα, αναχώματα, παρόχθια βλάστηση, κατακλυζόμενες περιοχές, κλπ. σύμφωνα με τα όσα 

ορίζει ο Ν. 4258/2014 και οι σχετικές προδιαγραφές - οδηγίες του ΥΠΕΚΑ. 

 

Στάδια Μελέτης: 

Η Υδραυλική Μελέτη της οριοθέτησης και των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων  διευθέτησης θα 

συνταχθεί στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΦΕΚ 

428Β / 15-02-2017. Το  προς μελέτη τμήμα του ρέματος έχει μήκος 1000μ.  

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Στην περίπτωση έργων διευθέτησης θα γίνει Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα 

προτεινόμενα τεχνικά έργα και την Οριοθέτηση. 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων θα συνταχθεί Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου ΙΙ με εκτίμηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα 

προτεινόμενα τεχνικά έργα και δράσεις. Ο φάκελος Μ.Π.Ε. θα υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς 

αδειοδότηση και έγκριση Περιβαλλοντικών όρων.  

 

Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα το Αναδόχου, διακοπεί κάποια μελέτη πριν την ολοκλήρωσή της, 

ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία  αιτιολογική έκθεση προσδιορισμού 

του ύψους της αμοιβής του με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες και το τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής. Η 

παραπάνω αιτιολογική έκθεση θα πρέπει να εγκριθεί από τη Δ/νουσα Υπηρεσία για την πληρωμή του. 

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

ψηφιακή μορφή (επεξεργάσιμη και pdf). 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
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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 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(ευρώ) συμπ. τκ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 28,929.58 16-Μελέτες Τοπογραφίας 

Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  14,713.65 
2-Πολεοδομικές και 
Ρυμοτομικές  Μελέτες 

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
9,244.35 20-Γεωλογικές Μελέτες 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)  

10,081.58 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

23,829.94 
13- Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

5,656.18 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες 

ΣΥΝΟΛΟ 1 92,455.28 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)  13,868.29 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α΄ Βαθμού 

                                   Συντάχθηκε 

 

      Γιώργος Μανασάκης 

Πολ. Μηχ. Τ.Ε. 

Α’ Βαθμού 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
106,323.57 

ΦΠΑ (24%) 25,517.66 

ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ 131,841.23 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2018  

Θεωρήθηκε 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός MSc 

Α΄ Βαθμού 

 

Συντάχθηκε 

 

Γιώργος Μανασάκης 

Πολ. Μηχ. Τ.Ε. 

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: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  

ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ αρ. πρωτ. 70026/29-03-2018 (ΑΔΑ: 6Υ657ΛΚ-ΥΟΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κρήτης. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 131,841.23€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% 

 
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

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

 

 

 

 
Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 

Aύξων Αριθμός Χορήγησης Τευχών 

Α/Α : 

 

 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Γιώργος Μανασάκης 

Πολ. Μηχ. Τ.Ε. 

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   
 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  
ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ  ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
 
 

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  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 28,929.58  

  

2  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  14,713.65  

  

3 
 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 9,244.35  

  

4 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)  

10,081.58  

  

5 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ 

23,829.94  

  

                                                 
1 Η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα ΕΥΡΩ 
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6 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

5,656.18  

  

 ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 92,455.28    

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

(15%) 13,868.29 
   

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 
106,323.57 

   

 Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί 

του συνόλου της 

προεκτιμώμενης αμοιβής 

 

  

  

 

 

(ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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