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Α.Υ.Δ..Μ.: 12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ

ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ
Σύτλοσ : «ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΨΝ
ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΨΝ ΜΕΓΑΡΨΝ»

ΜΑΪΟΣ 2020

ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ:
ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ):
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508.136,29 € χωρύσ ΥΠΑ
630.089,00 € με ΥΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ

 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
 : 22960 81042
 : 22960 82618
Email : tydmmegaron@gmail.com

Αρ. Υακ. Δημ. ύμβ. Μελϋτησ :12/ 2020
Προώπολογιςμόσ: 630.089,00 € με ΥΠΑ
ΚΑΕ: 63.7412.0004
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. ΑΜΠ 085 2019ΜΠ08500001

ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ
ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

(ςυντϊςςεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 45, παρ. 8 και λοιπϋσ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016)

ANTIKEIMENO ΜΕΛΕΣΗ:

«ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΨΝ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΨΝ ΜΕΓΑΡΨΝ»
CPV : 71322200-3 Τπηρεςύεσ ςχεδιαςμού αγωγών

ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ:

508.136,29 € χωρύσ ΥΠΑ

ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ):

630.089,00 € με ΥΠΑ
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
Α. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Β. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
Δ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ
Σ. ΣΔΤΥΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ - ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ
 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
 : 22960 81042
 : 22960 82618
Email : tydmmegaron@gmail.com

ΜΕΛΕΣΗ:
«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»
Αρ. Υακ. Δημ. ύμβ. Μελϋτησ : 12/ 2020
Προώπολογιςμόσ: 630.089,00 € με ΥΠΑ
ΚΑΕ 63.7412.0004
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. ΑΜΠ 085 2019ΜΠ08500001

Α. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
υνοπτικϊ ςτοιχεύα
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

ΑΝΑΘΕΣΨΝ ΥΟΡΕΑ
ΑΠΟΥΑΙΖΟΝ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΓΑΡΕΨΝ
«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΑΕ : 63.7412.0004
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. ΑΜΠ 085 2019ΜΠ08500001

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ
15%):
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

630.089,00 € (με ΥΠΑ 24%)
ΑΝΟΙΚΣΗ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΨ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ
ΤΜΒΑΕΨΝ (Ε..Η.ΔΗ..) ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ
ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016
Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
– ΣΙΜΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
CPV
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508.136,29 € (χωρύσ ΥΠΑ)

CPV : 71322200-3 Τπηρεςύεσ ςχεδιαςμού αγωγών

ΣΕΤΦΟ
ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ (ΥΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ)
ΜΑΪΟ 2020

ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ

Σο παρόν τεύχοσ αποτελεύ επικαιροπούηςη του με αριθμό 26/2019 φακϋλου Δημόςιασ
ύμβαςησ Μελϋτησ λόγω αλλαγόσ ςυντελεςτό τκ για το ϋτοσ 2020.
Γενικϊ Σο παρόν τεύχοσ τεχνικών δεδομϋνων (Σ.Σ.Δ.) ϋχει ωσ αντικεύμενο την εκπόνηςη τησ
μελϋτησ : «Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ των Μεγϊρων».
Ωρθρο 1. Αντικεύμενο - Περιγραφό
Τφιςτϊμενη κατϊςταςη
Σο δύκτυο ομβρύων τησ πόλησ των Μεγϊρων δεν ϋχει αναπτυχθεύ πλόρωσ ώςτε να καλύπτει όλη
την πόλη. Εύναι αποςπαςματικό και ςε τμόματα του ανεπαρκϋσ.
Κατόπιν αυτών παρατηρούνται πλημμυρικϊ φαινόμενα κατϊ τόπουσ εντόσ του οικιςτικού
ιςτού τησ πόλησ.
Οι βαςικού αποδϋκτεσ του υφιςτϊμενου δικτύου εύναι:
α) Σο ρϋμα τησ Αγ. Παραςκευόσ που διϋρχεται από Β.Δ. προσ Ν.Α. του Πολεοδομικού χεδύου τησ
πόλησ. το ρϋμα αυτό βρύςκεται ςε εξϋλιξη εκτϋλεςη εργολαβύα για την εκτροπό του προσ το
ρϋμα Μαυρατζϊ. Σο ςημεύο εκτροπόσ βρύςκεται ςτην εκτόσ ςχεδύου περιοχό, και διατηρεύται μια
μικρό παροχό ςτην υφιςτϊμενη κούτη για οικολογικούσ λόγουσ.
β) Σο ρϋμα Μαυρατζϊ που διϋρχεται από την πόλη με κατεύθυνςη από Β.Δ. προσ Ν.Α. το κϊτω
τμόμα του χεδύου Πόλησ ϋχει καταργηθεύ. Η παλαιϊ κούτη ϋχει αντικαταςταθεύ από δύο (2)
ακτινωτούσ αγωγούσ Υ.2000 οι οπούοι λειτουργούν ωσ αποδϋκτεσ του υφιςτϊμενου δικτύου
ομβρύων.
Περιγραφό αντικειμϋνου μελϋτησ
Απαιτεύται η ολοκλόρωςη του δικτύου και αντικατϊςταςη υφιςτϊμενων αγωγών. Κατϊ
ςυνϋπεια θα ςχεδιαςτεύ εξ αρχόσ το δύκτυο και θα διατηρηθούν εκεύνοι οι αγωγού που
εντϊςςονται ςτον ςχεδιαςμό.
 Τδραυλικό μελϋτη
ύμφωνα με την υφιςτϊμενη κατϊςταςη αποςπαςματικόσ ανϊπτυξησ του δικτύου, μη κϊλυψησ
του ςυνόλου τησ πόλησ και ανεπϊρκειασ διατομών, απαιτεύται να ςχεδιαςτεύ εξ' αρχόσ το
ςύνολο του δικτύου και να διατηρηθούν εκεύνοι οι αγωγού που εντϊςςονται ςτον νϋο
ςχεδιαςμό.
• Σοπογραφικό μελϋτη
Σοπογραφικϊ υπόβαθρα θα ληφθούν από την μελϋτη αποχϋτευςησ ακαθϊρτων. Με την
παρούςα μελϋτη θα εκτελεςθούν τοπογραφικϋσ εργαςύεσ επικαιροπούηςησ και ςυμπλόρωςησ
των υφιςτϊμενων, όπου και αν απαιτεύται.
• το πλαύςιο τησ μελϋτησ θα ςυνταχθεύ και φϊκελοσ με αύτημα την απαλλαγό ϋκδοςησ
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Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ από την Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ και Φωρικού χεδιαςμού τησ
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Αττικόσ.
το πλαύςιο εκπόνηςησ τησ υδραυλικόσ μελϋτησ, θα πρϋπει να γύνει ϋλεγχοσ επϊρκειασ των
υφιςτϊμενων αποδεκτών.
Επύςησ θα πρϋπει να ληφθούν υπόψη τα κϊτωθι:
(α) Οι μελϋτεσ ομβρύων να περιλαμβϊνουν και τισ απαραύτητεσ μελϋτεσ τροποπούηςησ των
υπαρχόντων δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και των αντύςτοιχων δικτύων ύδρευςησ
(κυρύωσ όταν υπϊρχουν τροφοδοτικού αγωγού ύδρευςησ), επιφϋροντασ την ελϊχιςτη δυνατό
όχληςη ςτα υφιςτϊμενα δύκτυα τησ ΕΤΔΑΠ.
(β) Να υπϊρχει πρόβλεψη χώρου για μελλοντικό δύκτυο αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ςε περιοχϋσ
που δεν υπϊρχει αντύςτοιχο δύκτυο.
Εκτιμϊται ότι δεν θα απαιτηθεύ καταςκευό νϋων αγωγών μεγαλύτερων του Υ80 εκ. Παρϊ το
γεγονόσ ότι οι αγωγού που θα προκύψουν εκτιμϊται ότι θα εύναι μικρότερησ διαμϋτρου από το
επιτρεπτό όριο για τη μελϋτη και καταςκευό αντιπλημμυρικών ϋργων από Δόμουσ, (διατομό Υ
80 εκ.), λόγω των παραπϊνω αναφερομϋνων βαςικών αποδεκτών του δικτύου ομβρύων, η
μελϋτη προτεύνεται να εκπονηθεύ ςε ςυνεργαςύα με την Περιφϋρεια Αττικόσ.
Δηλαδό η μελϋτη, ϋπειτα από τον ϋλεγχό τησ από τον Δόμο Μεγαρϋων και πριν την οριςτικό
ϋγκριςό τησ από τον Δόμο, θα θεωρηθεύ από την Περιφϋρεια Αττικόσ.
Ωρθρο 2. Προώπϊρχουςεσ μελϋτεσ και ςτοιχεύα
Σα τοπογραφικϊ για την μελϋτη των αγωγών των ομβρύων τησ πόλησ θα ληφθούν από την
μελϋτη τησ αποχϋτευςησ ακαθϊρτων του Δόμου, η οπούα υπϊρχει ςτην Σεχνικό Τπηρεςύα του
Δόμου.
Για την εκπόνηςη τησ υπ’ όψιν μελϋτησ ϋχει εκδοθεύ και ςύμφωνη γνώμη τησ Κεντρικόσ
υντονιςτικόσ Επιτροπόσ (ΚΕ) του ΤΠΟΜΕΔΙ (ϊρθρο 140 του Ν.4070/12) με το υπ’ αρ.
113/01-08-2019 ςχετικό πρακτικό.
Ωρθρο 3. Διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ μελϋτησ
Η μελϋτη και ο διαγωνιςμόσ , εμπύπτει ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4412/16 (ΥΕΚ 147/08.08.2016
τεύχοσ Α’), όπωσ ιςχύει ςόμερα (ΑΔΑ: ΨΒ3Ψ465ΧΘΞ-0ΟΚ).
Ωρθρο 4. Ιςχύουςεσ διατϊξεισ - Κανονιςμού - Προδιαγραφϋσ
Η διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ παρούςασ μελϋτησ θα γύνει ςύμφωνα με τισ παρακϊτω
ιςχύουςεσ διατϊξεισ :



του N.3463/2006 «Δημοτικόσ και Κοινοτικόσ Κώδικασ» (ΥΕΚ τ. Α΄ 114/2006).
του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ -Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαύτερα του ϊρθρου 278.
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του Ν. 4412/16 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχοσ Α') Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων,
Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
ωσ ιςχύει.
του Ν. 4155/2013 Εθνικό ύςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων και ϊλλεσ
διατϊξεισ
του Ν. 4013/2011 «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων» όπωσ τροποποιόθηκε με το
αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΥΕΚ14/Α/2012,
του Ν. 4623/9-8-2019ΥΕΚ 134 Α Ρυθμύςεισ Τπουργεύου Εςωτερικών κλπ
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη
νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο
διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”,
την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινό Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 3400) «Ρύθμιςη των
ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ,
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
Σην υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΥΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχοσ Β') Απόφαςησ Τπ.
Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ - Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ)
του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”
Σο Σο Β' Κεφϊλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περύ αμοιβών μηχανικών για ςύνταξη μελετών,
επύβλεψη, παραλαβό, κ.λπ. υγκοινωνιακών, Τδραυλικών και Κτιριακών Ϊργων, ωσ και
Σοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Φαρτογραφικών Εργαςιών και ςχετικών
τεχνικών προδιαγραφών μελετών" (ΥΕΚ Α' 301), όπωσ ιςχύει ςόμερα.
Σην Τπουργικό Απόφαςη ΔΝγ 32129ΥΝ 466 «Έγκριςη Κανονιςμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών
υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016(Α΄ 147)»
ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ (2017 ΥΕΚ 2519 B).
του Ν. 4605/2019(ΥΕΚ 52/1-4-2019 τεύχοσ Α’) Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ
με την Οδηγύα (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου
του Ν.4555/2018 για τη μεταρρύθμιςη του θεςμικού πλαιςύου τησ Σοπικόσ
Αυτοδιούκηςησ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»],
Σην Απόφαςη του Τπουργεύου Τποδ. και Μετ. ΔΝβ/1732/ΥΝ/466 ΥΕΚ 1047 Β
«Εξειδύκευςη του εύδουσ των παραδοτϋων ςτοιχεύων ανϊ ςτϊδιο και ανϊ κατηγορύα
μελϋτησ ςε ό,τι αφορϊ τα ςυγκοινωνιακϊ (οδικϊ) ϋργα, τα υδραυλικϊ, τα λιμενικϊ και τα
κτιριακϊ ϋργα».
Σην ςχετικό Εγκύκλιο του Τπουργεύου Τποδ. και Μετ. για την αναπροςαρμογό τησ τιμόσ
του ςυντελεςτό (τκ) του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και
Τπηρεςιών για το ϋτοσ 2020 (τκ=1,227) (Αρ.Πρωτ. ΔΝ/οικ20641/ΥΝ439.6 Εγκύκλιοσ
2 19-3-2020)
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Ωρθρο 5. Παραδοτϋα
Σα παραδοτϋα θα εύναι ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην Τπ. Απόφαςη ΔΝβ/1732/ΥΝ/466
(ΥΕΚ 1047 Β’/29-03-2019) για τισ μελϋτεσ αποχϋτευςησ ομβρύων (ςτϊδιο προμελϋτησ και
οριςτικόσ).
Η ηλεκτρονικό μορφό τησ πληροφορύασ (εκτόσ των ςχεδύων και των διαγραμμϊτων) πρϋπει να
εύναι πλόρωσ ςυμβατό και ανταλλϊξιμη, καθώσ επύςησ και ϊμεςα επεξεργϊςιμη ςε
προγρϊμματα MS Office, AutoCAD και Excel.
Ωρθρο 6. Φρονοδιϊγραμμα μελϋτησ
Ο καθαρόσ χρόνοσ για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ ανϋρχεται ςε δώδεκα (12) μόνεσ.

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Ο Αν. Δ/ντόσ Σ.Τ.Δ.Μεγϊρων

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η υντϊξαςα

Κ.Κϊμπαξησ
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Π.Ε.

Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

α/α
Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ
 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
 : 22960 81042
 : 22960 82618
Email : tydmmegaron@gmail.com

«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»
Αρ. Υακ. Δημ. ύμβ. Μελϋτησ : 12/ 2020
Προώπολογιςμόσ: 630.089,00 € με ΥΠΑ
ΚΑΕ 63.7412.0004
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. 2019ΜΠ08500001

Β. ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ
Κρύνεται ςκόπιμη η εκπόνηςη τησ «Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ των Μεγϊρων» για
τουσ εξόσ λόγουσ:
Σο δύκτυο ομβρύων τησ πόλησ των Μεγϊρων δεν ϋχει αναπτυχθεύ πλόρωσ ώςτε να καλύπτει όλη
την πόλη. Εύναι αποςπαςματικό και ςε τμόματα του ανεπαρκϋσ. Κατόπιν αυτών παρατηρούνται
πλημμυρικϊ φαινόμενα κατϊ τόπουσ εντόσ του οικιςτικού ιςτού τησ πόλησ.
Απαιτεύται η ολοκλόρωςη του δικτύου και αντικατϊςταςη υφιςτϊμενων αγωγών. Κατϊ
ςυνϋπεια θα ςχεδιαςτεύ εξ αρχόσ το δύκτυο και θα διατηρηθούν εκεύνοι οι αγωγού που
εντϊςςονται ςτον ςχεδιαςμό.
ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Ο Αν. Δ/ντόσ Σ.Τ.Δ.Μεγϊρων

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η υντϊξαςα

Κ.Κϊμπαξησ
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Π.Ε.

Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

α/α
Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.
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«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»
Αρ. Υακ. Δημ. ύμβ. Μελϋτησ : 12/ 2020
Προώπολογιςμόσ: 630.089,00 € με ΥΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΚΑΕ 63.7412.0004

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ
 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
 : 22960 81042
 : 22960 82618
Email : tydmmegaron@gmail.com

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. 2019ΜΠ08500001

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΨΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ςτϊδια προμελϋτησ και οριςτικόσ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Ο καθαρόσ χρόνοσ για την εκπόνηςη του ςυνόλου τησ μελϋτησ ανϋρχεται ςε ΔΨΔΕΚΑ (12)
μόνεσ.

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Ο Αν. Δ/ντόσ Σ.Τ.Δ.Μεγϊρων

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η υντϊξαςα

Κ.Κϊμπαξησ
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Π.Ε.

Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

α/α
Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.
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ΜΕΛΕΣΗ:
«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
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ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ
 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
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Email : tydmmegaron@gmail.com
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ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. 2019ΜΠ08500001

Δ. ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΨΝ
Δ1. Προεκτύμηςη αμοιβόσ τησ ςύμβαςησ μελϋτησ
Η αμοιβό υπολογύζεται βϊςη των οριζόμενων ςτην Τπουργικό Απόφαςη με αριθμ. πρωτ.
ΔΝγ/32129/ΥΝ466 (ΥΕΚ/Β’/2519/20-07-2017 – Κανονιςμόσ Προεκτιμώμενων Αμοιβών
Μελετών) για τισ μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων.
1) Αμοιβό Τδραυλικών Ϊργων (Κατηγορύα 13)
ΑΡΘΡΟ ΑΣ – 1
 ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελϋτη εςωτερικών δικτύων ομβρύων


ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ: Εκτϊρια



ΠΟΟΣΗΣΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ: 406,50 εκτϊρια

Για την προεκτύμηςη τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ γύνεται χρόςη του Ωρθρου ΤΔΡ-4: Αποχϋτευςη
Ομβρύων και ειδικότερα τησ παραγρϊφου 4.1: Μελϋτη εςωτερικού δικτύου ομβρύων.
Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Α) για την εκπόνηςη μελϋτησ εςωτερικού δικτύου
ομβρύων υπολογύζεται ςυναρτόςει τησ μελετώμενησ ϋκταςησ, βϊςει του τύπου:
Α= 7000 * F2/3 * τκ
όπου:
F:
Η αποχετευόμενη ϋκταςη ςε εκτϊρια
τκ = 1,227(για το 2020)
ύμφωνα με τα παραπϊνω η αμοιβό τησ Μελϋτησ Αποχϋτευςησ Εςωτερικού Δικτύου Ομβρύων,
υπολογύζεται ωσ ακολούθωσ:
υνολικό Αμοιβό (Α) = 7000 x (406,50) 2/3 x 1,227 = 471.320,47 €
το αντικεύμενο περιλαμβϊνεται η εκπόνηςη τησ Προμελϋτησ και τησ Οριςτικόσ Μελϋτησ, με
παρϊλειψη του ςταδύου τησ Προκαταρκτικόσ. ύμφωνα με τα παραπϊνω και το ϊρθρο ΤΔΡ.1
§1.2α, η αμοιβό των ςταδύων που θα εκπονηθούν εύναι ύςη με:
ΑΜΟΙΒΗ (Α–1) = 15%*50%*Α+35%*Α+50%*Α = 92,50% x 471.768,46 = 435.971,43 €
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2) Αμοιβό ύνταξησ Μελϋτησ ΑΤ-ΥΑΤ
ΑΡΘΡΟ ΑΣ – 2
 ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΤ – ΥΑΤ για Μελϋτη εςωτερικών δικτύων ομβρύων


ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ: Σεμϊχιο



ΠΟΟΣΗΣΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ: Ϊνα (1) τεμϊχιο

ύμφωνα με τον εγκεκριμϋνο κανονιςμό και ςυγκεκριμϋνα τα Ωρθρο ΓΕΝ 6: Αμοιβό ςύνταξησ
μελϋτησ ΑΤ – ΥΑΤ, η αμοιβό (Α), για την ςύνταξη μελϋτησ (ΑΤ) και (ΥΑΤ) ορύζεται από τον
τύπο:
Α= Αi*β*τκ
όπου:
Αi: Σο ςύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προσ εκπόνηςη μελετών για ςυγκεκριμϋνο
ϋργο και για όλεσ τισ κατηγορύεσ μελετών. την παρούςα:
(Αi) = 435.971,43 €
β: ςυντελεςτόσ αμοιβόσ επύ τοισ εκατό (%) οριζόμενοσ ωσ ακολούθωσ:

β = κ+

3
175 * 
κ, μ ςυντελεςτϋσ, που ανεξαρτότωσ κατηγορύασ ϋργου ορύζονται οι ακόλουθοι: κ=0,40 και
μ=8,00.
8,00
την παρούςα β = 0,40+
= 1,03
436.385,83
3
175 * 1,218
ύμφωνα με τα παραπϊνω, η αμοιβό (Α) για τη ςύνταξη ΑΤ – ΥΑΤ, η οπούα προςτύθεται ςτην
αμοιβό τησ κύριασ καλούμενησ κατηγορύασ των υδραυλικών μελετών, υπολογύζεται ωσ
ακολούθωσ:
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΤ - ΥΑΤ (Α - 2) = 435.971,43 x 1,03% x 1,227 = 5.886,21 €.

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Ο Αν. Δ/ντόσ Σ.Τ.Δ.Μεγϊρων

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η υντϊξαςα

Κ.Κϊμπαξησ
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Π.Ε.

Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

α/α
Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.
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ΜΕΛΕΣΗ:
«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αρ. Υακ. Δημ. ύμβ. Μελϋτησ : 12/ 2020
Προώπολογιςμόσ: 630.089,00 € με ΥΠΑ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ
 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
 : 22960 81042
 : 22960 82618
Email : tydmmegaron@gmail.com

ΚΑΕ 63.7412.0004
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. 2019ΜΠ08500001

Δ2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΣΑΞΕΙ ΠΣΤΦΙΨΝ
Α/Α

ΕΙΔΟ
ΜΕΛΕΣΗ

1

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ
ΜΕΛΕΣΗ

2

ΑΤ-ΥΑΤ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΣΗ

CPV

ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ
ΣΑΔΙΟΤ ΜΕΛΕΣΗ
(€)

ΚΑΛΟΤΜΕΝΗ
ΣΑΞΗ
ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΨΝ
ΠΣΤΦΙΨΝ

435.971,43
13

71322200-3

Ωθροιςμα

5.886,21

441.857,64

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ
(15%)

Δ’ και ϊνω

66.278,65

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ

508.136,29

Πλϋον ΥΠΑ
(24%)

121.952,71

ΤΝΟΛΟ

630.089,00

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Ο Αν. Δ/ντόσ Σ.Τ.Δ.Μεγϊρων

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η υντϊξαςα

Κ.Κϊμπαξησ
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Π.Ε.

Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

α/α
Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.
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Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
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ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
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Ε. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΕΛΕΣΗ
ύμφωνα με την από 10/7/2019 Απόφαςη Περιφϋρειασ Αττικόσ αποφαςύςτηκε η ϋγκριςη
διϊθεςησ πύςτωςησ 630.089,00 Ευρώ, ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την εκτϋλεςη μελϋτησ
ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου με κωδικό 2019ΜΠ08500001 τησ ΑΜΠ 085 και τύτλο
«ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΨΝ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΨΝ ΜΕΓΑΡΨΝ» (ΑΔΑ: 6ΞΝ47Λ7-ΚΛΛ).
Η διϊθεςη τησ χρηματοδότηςησ θα γύνεται ςύμφωνα με την διαδικαςύα εκτϋλεςησ του κρατικού
προώπολογιςμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοςύου Λογιςτικού και λαμβϊνοντασ υπόψη την
εγκεκριμϋνη
ετόςια πύςτωςη του ϋργου, την χρηματοδότηςη τησ ΑΜΠ 085 και την πορεύα υλοπούηςησ του
ϋργου.
Υορϋασ υλοπούηςησ και τελικόσ Δικαιούχοσ εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων.
Τπόλογοσ διαχειριςτόσ ϋχει οριςτεύ το Π.Σ.Α. Περιφϋρειασ Αττικόσ.
Η ωσ ϊνω μελϋτη εύναι ενταγμϋνη ςτο Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων. (Σομϋασ:
Περιφερειακϊ Προγρϊμματα, Τποτομϋασ: Μελϋτεσ Περιφϋρειασ Αττικόσ, υλλογικό Απόφαςη:
ΜΠ085 τροπ. Ο, Α.Π. 60475/08-06-2019, Κωδ. Ϊργου: 2019 ΜΠ08500001, με προώπολογιςμό:
630.089,00 €).
Με την με αριθμό 21/2020 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου Μεγαρϋων εγκρύθηκε ο
Προώπολογιςμόσ του ϋτουσ 2020 (ΚΑ Εξόδου 63.7412.0004 (ςύμφωνα με Αποφ. Υπουργείου
Οικονομικών 60475/6-6-19 (ΑΔΑ :Ω7ΔΛ465ΧΙ8-Ι2Ο) - Απ.Περ. Αττικήσ 368698/10-7-19 (ΑΔΑ :
6ΞΝ47Λ7-ΚΛΛ) – ΚΑ Εξόδου 63.7412.0004.Συνολική επιχορήγηςη 630.089,00 €. ) (ΑΔΑ 6Υ3ΣΩΚΠΓΚΥ)
Με την με αριθμό 20/2020 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου Μεγαρϋων εγκρύθηκε το
Σεχνικό Πρόγραμμα 2020 όπου η μελϋτη αναφϋρεται ςτην κατηγορύα :
β) 1.1.1.2 ΝΕΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ την «Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ
πόλησ των Μεγϊρων» (ΑΔΑ: Ω35ΙΩΚΠ-ΞΕΘ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ - ΕΡΓΨΝ
 : ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
Πληροφορύεσ : Π.Κατρακούλη
 : 22960 81042
 : 22960 82618
Email : tydmmegaron@gmail.com

«Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων τησ πόλησ
των Μεγϊρων»
Αρ. Υακ. Δημ. ύμβ. Μελϋτησ : 12 / 2020
Προώπολογιςμόσ: 630.089,00 € με ΥΠΑ
ΚΑΕ 63.7412.0004
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Π.Δ.Ε. 2019ΜΠ08500001

ΥΓΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Πύνακασ Περιεχομϋνων υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Τ)
Ωρθρο 1: Ειςαγωγό
Ωρθρο 2: Εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ
Ωρθρο 3: Προςωπικό του Αναδόχου
Ωρθρο 4: Αμοιβό - Κρατόςεισ
Ωρθρο 5: Εγγυόςεισ
Ωρθρο 6: Ποινικϋσ ρότρεσ
Ωρθρο 7: Γενικϊ καθόκοντα, Ευθύνεσ, Τποχρεώςεισ του Αναδόχου
Ωρθρο 8: Τποχρεώςεισ του Εργοδότη
Ωρθρο 9: Διαφορϋσ - Διαφωνύεσ - Ανώτερη βύα
Ωρθρο 10: Ϊκπτωςη Αναδόχου – Διϊλυςη ύμβαςησ
Ωρθρο 11: Διοικητικό και Δικαςτικό Επύλυςη Διαφορών
Ωρθρο 12: Ιςχύουςα Νομοθεςύα και Γλώςςα Επικοινωνύασ
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Ωρθρο 1 ΕΙΑΓΨΓΗ
1.1 Γενικϊ
Η παρούςα Ε..Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των
ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που ςχετύζονται με την διαδικαςύα
ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ "Διακόρυξη", ενώ το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ
τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ "Σεχνικών Δεδομϋνων".
1.2 Οριςμού, υντομογραφύεσ και Αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ παρενθϋςεισ)
Αναθϋτουςα αρχό τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων
Κύριοσ του ϋργου (ΚτΕ) εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων.
Εργοδότησ εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων
Ανϊδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορϋασ ό η ϋνωςη οικονομικών φορϋων ςτον οπούο ανατύθεται από τον
εργοδότη με δημόςια ςύμβαςη η εκπόνηςη τησ μελϋτησ κατϊ το ϊρθρο 2 του Ν.4412/2016.
Προώςταμϋνη Αρχό (Π.Α.): Οικονομικό Επιτροπό Δόμου Μεγαρϋων
Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ.): Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δόμου Μεγαρϋων
υμβατικό Αμοιβό : Η οικονομικό προςφορϊ του αναδόχου.
Δημόςια ςύμβαςη μελϋτησ: Η ςύμβαςη με αντικεύμενο την εκπόνηςη μελετών κατϊ το ϊρθρο 2 παρ. 3
περ 6 (β) του Ν.4412/2016.
Ϊγγραφο τησ ςύμβαςησ: Κϊθε ϋγγραφο το οπούο παρϋχει ό ςτο οπούο παραπϋμπει ο αναθϋτων φορϋασ
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, όπωσ :
Α. Η Διακόρυξη
Β. Η υγγραφό Τποχρεώςεων
Γ. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων
1.3 ειρϊ ιςχύοσ υμβατικών Σευχών
Μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού η ςειρϊ ιςχύοσ των εγγρϊφων εύναι η ακόλουθη:
1. Σο υμφωνητικό
2. Η Διακόρυξη
3. Η Οικονομικό προςφορϊ του Αναδόχου
4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου
5. Η υγγραφό Τποχρεώςεων
6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την τεκμηρύωςη
τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.
7. Σο τεύχοσ των προεκτιμώμενων αμοιβών με τουσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ τησ προεκτιμηθεύςασ
αμοιβόσ
Ωρθρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
2.1 Σόποσ και χρόνοσ
Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του ϋργου εφόςον τούτο
απαιτεύται.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των αρμοδύων οργϊνων του εργοδότη
(Προώςτ/νησ Αρχόσ, Διευθ/ςασ Τπ/ςύασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να παρϋχει
γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ και ςυμβουλϋσ, να ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ ςτην περιοχό που
πρόκειται να καταςκευαςτεύ το μελετώμενο ϋργο και εν γϋνει να παρϋχει την υποςτόριξη που κρύνει
χρόςιμη ο εργοδότησ.
Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ για την ϋγκριςη τησ ανϊθεςησ προσ τον
ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει το ιδιωτικό ςυμφωνητικό μϋςα ςε 20 ημϋρεσ. το ιδιωτικό
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ςυμφωνητικό θα υπογρϊψει για λογαριαςμό του εργοδότη το νόμιμο κατϊ τισ οικεύεσ διατϊξεισ όργανο
και από πλευρϊσ του αναδόχου ο οριςθεύσ με την υποβολό τησ προςφορϊσ εκπρόςωπόσ του.
υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού. Η ϋναρξη τησ
ςυνολικόσ και των τμηματικών προθεςμιών ςυμπύπτει, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό
ςυμφωνητικό, με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του. τη διακόρυξη ορύζεται ο χρόνοσ εκπόνηςησ τησ
μελϋτησ.
το τεύχοσ «Σεχνικών Δεδομϋνων» παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα εκπόνηςησ των επύ μϋρουσ
μελετών, από το οπούο προκύπτει ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ του ςυνόλου του μελετητικού ϋργου και
ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ.
ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών από την υπογραφό του ιδιωτικού ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ
υποχρεούται να υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα, το οπούο μετϊ την ϋγκριςό του θα αποτελεύ ςυμβατικό
ςτοιχεύο.
το νϋο χρονοδιϊγραμμα θα αναγρϊφονται οι καθαρού χρόνοι ςύνταξησ των μελετών για κϊθε ςτϊδιο
και κατηγορύα μελϋτησ, τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ κϊθε μελετητικόσ δρϊςησ και οι χρόνοι των
απαιτούμενων εγκρύςεων και ενεργειών τησ Τπηρεςύασ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό προθεςμύα.
Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ μελετητικόσ δρϊςησ, χωρύσ ευθύνη του αναδόχου,
δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. Ψσ προσ τισ προθεςμύεσ εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ
ςύμβαςησ ιςχύουν κατϊ τα λοιπϊ οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Ο καθαρόσ χρόνοσ για την εκπόνηςη τησ μελέτησ ανέρχεται ςε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνεσ.
2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου
Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το
ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζομϋνου (παρ. 6 και 7 του ϊρθρου 96 του Ν.4412/2016), ο
οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο των υμβατικών Σευχών.
Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ο ανϊδοχοσ δύναται να ορύςει και αναπληρωτό
εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ.
Για την αντικατϊςταςη των ωσ ϊνω εκπροςώπων του αναδόχου γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του
αναδόχου ςτον εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των καταςτατικών οργϊνων
του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.
Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου υπόκειται ςτην ϋγκριςη του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ.
Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτον
εργοδότη.
Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ διεύθυνςη θεωρούνται
ιςχυρϋσ, εφόςον γύνονται πριν την γνωςτοπούηςη των μεταβολών.
Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και τον αντύκλητό του. ε
περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ, ωσ ϋδρα του αναδόχου θεωρεύται η ϋδρα του εκπροςώπου του.
Αντύκλητοσ του αναδόχου ορύζεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ
Τπηρεςύασ και αποδϋχεται το διοριςμό του με δόλωςη που περιλαμβϊνεται ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ ό
υποβϊλλεται με ιδιαύτερο ϋγγραφο. Αντύκλητοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο εκπρόςωποσ του
αναδόχου, εφόςον κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. τον αντύκλητο γύνονται νόμιμα,
αντύ του αναδόχου, οι κοινοποιόςεισ των εγγρϊφων τησ υπηρεςύασ.
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να αντικαταςτόςει τον αντύκλητό του, μϋχρι όμωσ την υποβολό τησ ςχετικόσ
δόλωςησ με την οπούα αντικαθύςταται, οι κοινοποιόςεισ νομύμωσ γύνονται ςτον αντύκλητο. Η
Διευθύνουςα Τπηρεςύα δικαιούται να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη του αντικλότου,
αν ο τελευταύοσ δεν παραλαμβϊνει τα ϋγγραφα που απευθύνονται προσ τον ανϊδοχο. Ο ανϊδοχοσ
υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ αμϋςωσ ςτην απαύτηςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ.
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2.3 Επύβλεψη τησ ύμβαςησ
Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςχετικϊ ςτον ανϊδοχο τα πρόςωπα που θα επιβλϋψουν
την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ των επιβλεπόντων ορύζονται
κατϊ το ϊρθρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4 Τποβολό Εκθϋςεων από τον ανϊδοχο
Οι υποχρεώςεισ του αναδόχου για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων αναγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο
τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋνων”.
Ωρθρο 3 ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την εκτϋλεςη των
υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που ανϋλαβε με την υποβολό τησ
προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό ό και
ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα που δόλωςε
κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει ϊμεςα την αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ τησ
ομϊδασ. Η Δ.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ αποχώρηςησ και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του με
αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ που διαθϋτει τουλϊχιςτον τα ύδια προςόντα, αν η αποχώρηςη οφεύλεται ςε
ςπουδαύο λόγο.
Αν η αποχώρηςη ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεύ δικαιολογημϋνη, επιςύρει την ποινό τησ
εκπτώςεωσ (παρ. 3 του ϊρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τισ
υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-αςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου που
ϋχουν θεςπιςτεύ από το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο
Παρϊρτημα XIV του Προςαρτόματοσ Β' του ν. 4412/2016.
Ωρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
4.1 Αμοιβό του αναδόχου
υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ. Η αμοιβό αυτό
μπορεύ να τροποποιηθεύ ςτισ περιπτώςεισ που
α) αυξϊνεται το φυςικό αντικεύμενο, με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη
β) εγκριθούν αρμοδύωσ αποζημιώςεισ,
γ) δοθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ με αναθεώρηςη τησ αμοιβόσ του εφόςον
ςυντρϋχουν οι λόγοι και προώποθϋςεισ του Νόμου κατϊ τα αναφερόμενα ςτα ϊρθρα 132, (για το
Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου.
4.2 Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου
Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, ςε κατηγορύεσ μελετών και ςτϊδια
(εϊν εφαρμόζεται), όπωσ προκύπτουν από την οικονομικό του προςφορϊ και κατϊ το
Ν.4412/2016: Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ,
που ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 5-9 του ϊρθρου 187 του
Ν.4412/2016.
Ειδικότερα αναγρϊφονται:
i) Σο εύδοσ των εργαςιών.
ii) Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν.
iii) Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν, τη
μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγουμϋνων αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ
ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύ πύνακασ επιμεριςμού τησ αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε περύπτωςη αναδόχου
κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει ο εκπρόςωπόσ τησ και την επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του.
iv) Σο πληρωτϋο ποςό
v) Ο αναλογών Υ.Π.Α.
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Αν οι λογαριαςμού περιϋχουν αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, ςε βαθμό που η διόρθωςη τουσ να καθύςταται
ανϋφικτη, επιςτρϋφονται ςτον ανϊδοχο για επαναςύνταξη μϋςα ςτην προθεςμύα ϋγκριςησ τουσ. Αν οι
αςϊφειεσ και τα ςφϊλματα αφορούν διακριτϊ κονδύλια των λογαριαςμών, εκκρύνονται κατϊ το μη
αμφιςβητούμενο μϋροσ και κατϊ το υπόλοιπο επιςτρϋφονται για επαναςύνταξη. Η μηνιαύα προσ
ϋγκριςη προθεςμύα αρχύζει από την υποβολό του επαναςυνταγμϋνου λογαριαςμού.
Μετϊ την ϋγκριςη του Λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα ακόλουθα
δικαιολογητικϊ για την εύςπραξη του:
i) Απόδειξη ό Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών
ii) Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ.
iii) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο,
ότισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ απαςχολούμενουσ με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ
(ΕΥΚΑ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπρϊξεισ και κοινοπραξύεσ
αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων των μελών τουσ.
iv) Διπλότυπα γραμμϊτια καταβολόσ των εκϊςτοτε ιςχυουςών κρατόςεων (0,06% υπϋρ ΕΑΑΔΗΤ με το
χαρτόςημό του και ΟΓΑ χαρτοςόμου, φόροι κλπ), αν αυτϋσ δεν παρακρατούνται από τον εργοδότη.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ’ αύτηςη του εργοδότη και οποιοδόποτε ϊλλο
δικαιολογητικό απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ απαύτηςησ.
Αν η πληρωμό λογαριαςμού καθυςτερόςει, χωρύσ υπαιτιότητα του αναδόχου, πϋραν του ενόσ μηνόσ,
μετϊ τη ρητό ϋγκριςη, του οφεύλεται τόκοσ υπερημερύασ που υπολογύζεται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ
τησ παρ. Ζ' του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107).
Προώπόθεςη πληρωμόσ του λογαριαςμού εύναι η προςκόμιςη από τον ανϊδοχο όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών πληρωμόσ. Σο τιμολόγιο μπορεύ να προςκομύζεται μεταγενεςτϋρωσ κατϊ την εύςπραξη
του ποςού του λογαριαςμού.
Ο ανϊδοχοσ δικαιούται ακόμα να διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ μϋχρι την καταβολό τησ αμοιβόσ
του, ύςτερα από κοινοπούηςη ειδικόσ ϋγγραφησ δόλωςησ περύ διακοπόσ των εργαςιών, προσ τη
Διευθύνουςα Τπηρεςύα.
την περύπτωςη αυτό δικαιούται ιςόχρονη παρϊταςη. Τπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμό
λογαριαςμού υπϊρχει μόνο ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα αποδεδειγμϋνα κλόθηκε εγγρϊφωσ από την
αρμόδια υπηρεςύα του κυρύου του ϋργου και αδρϊνηςε ό παρϋλειψε να προςκομύςει τα αναγκαύα
δικαιολογητικϊ για την πληρωμό του.
Η κατϊςχεςη ςτα χϋρια τρύτου τησ αμοιβόσ του αναδόχου, πριν από την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ
ςύμβαςησ, δεν επιτρϋπεται.
Διευκρινύζεται ότι :
i. Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και ϊλλεσ
πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, Τγειονομικόσ Περύθαλψησ και υντϊξεων,
Επαγγελματικών, Δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, όπωσ τα ΕΥΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ.
ii. Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Ο φόροσ αυτόσ θα καταβϊλλεται
επιπλϋον ςτον ανϊδοχο, με την πληρωμό κϊθε Λογαριαςμού.
Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του Λογαριαςμού,
υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ.
Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα μετακινόςεων, ειδικϊ
και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι την ολοκλόρωςη και παρϊδοςη των
εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ προβλϋπονται ςτο νόμο και ςτην παρούςα. Δεν
αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι ςύμβαςη προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ.
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Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ για τα απομϋνοντα
ςτϊδια μελϋτησ ό και κατϊ την εκπόνηςη ςταδύου μελϋτησ, κατϊ το ϊρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού απευθύνει γραπτό εντολό προσ τον ανϊδοχο. την περύπτωςη
αυτό, οι επιπτώςεισ τησ διϊλυςησ αντιμετωπύζονται από τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 193 και 194 του Ν.
4412/16.
Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον α) το κρύνει αναγκαύο και β)
ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού θα
γύνει με την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 186 του Ν. 4412/16.
Η αύξηςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου κατϊ τα ανωτϋρω με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη, ςυνεπϊγεται
την καταβολό πρόςθετησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% τησ ς.ς. (ϊρθρο 72 παρ. 1.β
του Ν. 4412/16).
Γενικϊ, τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ κατϊ την διϊρκεια τησ μπορεύ να επϋλθει κατϊ τα αναφερόμενα ςτα
ϊρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016.
Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται από
τον Εργοδότη θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΨ και ςύμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχύουςα νομοθεςύα.
Ωρθρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ
5.1 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, που εκδύδεται κατϊ
το ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ύςη προσ το 5% τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ.
Εϊν η εγγυητικό Επιςτολό εκδοθεύ από ξϋνη Σρϊπεζα τότε μπορεύ να εύναι ςυντεταγμϋνη ςε μύα από τισ
επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από επύςημη μετϊφραςη
ςτα Ελληνικϊ.
Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και
ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ.
302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόςον υπϊρξει νόμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται ςχετικό
απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, κατϊ το
ϊρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016.
Για την εκταμύευςη προκαταβολόσ ο ανϊδοχοσ οφεύλει να καταθϋςει ςυμπληρωματικό εγγύηςη (πϋραν
τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ) για ποςό ύςο με τη διαφορϊ του ποςού τησ προκαταβολόσ και του
ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ.
5.2 Γενικού Όροι Εγγυόςεων
Η εγγυόςεισ τησ παραγρϊφου 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ καμιϊ διϊκριςη την
πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του Εργοδότη κατϊ
του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλόρωςη των υπηρεςιών του.
Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό αναλόγου προσ την απαύτηςη
μϋρουσ, των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ο εργοδότησ ειςπρϊττει την εγγύηςη με
ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό. Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την
ευθύνη του αναδόχου για αποζημύωςη του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα
μεγαλύτερη του ποςού των εγγυόςεων.
Ωρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Αν ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του τισ προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του
και υπϋρ του κυρύου του ϋργου ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Διευθύνουςασ
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Τπηρεςύασ. Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από τον εργοδότη το δικαύωμα να κηρύξει τον
ανϊδοχο ϋκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016.
Ωρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
7.1 Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ
“Σεχνικών Δεδομϋνων”, που ςυνοδεύει την Διακόρυξη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια και επαγγελματικό
κρύςη.
Ο ανϊδοχοσ εκτελεύ τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ και τουσ
κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμϋνου
τησ. Οι αξιώςεισ του εργοδότη κατϊ του αναδόχου λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ τησ παροχόσ του
παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε
τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που του παρϋχει ο εργοδότησ, αν τούτο
ορύζεται ςτη ςύμβαςη. Αν τα ςτοιχεύα εύναι ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ ανεπαρκό και επηρεϊζουν την
αρτιότητα ό την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και εφόςον ο ανϊδοχοσ μπορεύ να το διαπιςτώςει,
ειδοποιεύ εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη τον εργοδότη. Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο
ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτον Εργοδότη όλα τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την
εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ ςύγκρουςησ
ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ προκύπτει τϋτοια
ςύγκρουςη.
7.2 Ελαττώματα και ελλεύψεισ τησ μελϋτησ
Ελαττώματα ό ελλεύψεισ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ που εμφανύζονται κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ
τησ, αλλϊ και μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ και μϋχρι την παραγραφό των αξιώςεων του εργοδότη,
αποκαθιςτώνται από τον ανϊδοχο με δύκεσ του δαπϊνεσ. Αν διαπιςτωθούν ελαττώματα ό ελλεύψεισ
μϋχρι την ϋναρξη τησ καταςκευόσ του ϋργου, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα καλεύ τον ανϊδοχο τησ μελϋτησ να
διορθώςει τα ελαττώματα ό να ςυμπληρώςει τισ ελλεύψεισ και εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωθεύ εκδύδει
και κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο πρόςκληςη ςτην οπούα: α) γύνεται μνεύα ότι κινεύται η διαδικαςύα
εφαρμογόσ του παρόντοσ ϊρθρου, β) περιγρϊφονται τα ελαττώματα και οι ελλεύψεισ τησ μελϋτησ ό τησ
υπηρεςύασ, γ) χορηγεύται εύλογη προθεςμύα για την αποκατϊςταςη, δ) επιςημαύνεται ότι η πρόςκληςη
μπορεύ να προςβληθεύ με ϋνςταςη ενώπιον τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ και μϋςα ςτη νόμιμη προθεςμύα. Η
ϋνςταςη του αναδόχου δεν αναςτϋλλει την υποχρϋωςη ςυμμόρφωςόσ του ςτην πρόςκληςη. Αν
αποδειχθεύ ότι ο ανϊδοχοσ δεν ευθύνεται, η δαπϊνη αποκατϊςταςησ των ελλεύψεων ό ελαττωμϊτων
βαρύνει τον κύριο του ϋργου.
Αν ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ να αποκαταςτόςει το ελϊττωμα ό την ϋλλειψη μϋςα ςτην ταχθεύςα προθεςμύα,
το ελϊττωμα ό η ϋλλειψη αποκαθύςταται από τον εργοδότη ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του, με
απευθεύασ ανϊθεςη των ςχετικών εργαςιών ςε μελετητό που ϋχει τα νόμιμα προςόντα.
7.3 Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο
Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να αναλαμβϊνει τισ νόμιμεσ ευθύνεσ του, απαλλϊςςοντασ αντύςτοιχα τον
εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του και να τον προφυλϊςςει από παντοειδεύσ ζημιϋσ, εξ αιτύασ
ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκύπτει ςοβαρό παρϊλειψη ό εςκεμμϋνη
ενϋργεια του εργοδότη.
7.4 Εκχώρηςη Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων
Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων και των
υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων που προβλϋπονται ςτο
ϊρθρο 195 του Ν.4412/2016.
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7.5 Εμπιςτευτικότητα
Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ (και οι
προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την προηγούμενη
ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε
γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τουσ.
7.6 Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων
Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο (και τουσ
προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα
εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα
παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο που προβλϋπεται ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’
οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ ύμβαςησ.
Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό,
υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη /
διαχεύριςό τουσ.
7.7 Σεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό
Οι κϊθε εύδουσ υπολογιςμού ό τα οποιαδόποτε ςτοιχεύα, που θα προκύπτουν από επεξεργαςύα ςε
Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό, από τον Ανϊδοχο (ό τουσ προςτηθϋντεσ του) ό από τισ υπηρεςύεσ του
εργοδότη με την βοόθεια / καθοδόγηςη του αναδόχου, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβϊνει:
 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό που χρηςιμοποιόθηκε,
 την ονομαςύα του λογιςμικού που χρηςιμοποιόθηκε και τα ςτοιχεύα του ςυντϊκτη και του
ιδιοκτότη του, και
 ςε περύπτωςη υπολογιςμών, την περιγραφό των μεθόδων, των παραδοχών υπολογιςμού, του
τρόπου ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε οι αντύςτοιχοι υπολογιςμού να μπορούν να
ελεγχθούν με ϊλλεσ κλαςςικϋσ μεθόδουσ ό με ϊλλα προγρϊμματα.
7.8 Κυριότητα και Φρόςη λογιςμικού του Αναδόχου
Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει ο ανϊδοχοσ για
την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του, υποχρεούται να θϋςει ςτη
διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.
Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο εργοδότησ το δικαύωμα
να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ περιοριςμούσ για θϋματα που ςχετύζονται
με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ ύμβαςησ.
7.9 Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου
Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ κατϊ τισ
κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και ενδεικτικϊ:
 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) και υποβολόσ των
αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κλπ.,
 την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα,
 την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την εκπλόρωςη των
υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των εργαζομϋνων του.
Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών επιχειρόςεων του
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα,
που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ.
7.10 Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του
Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ
του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα (ΕΥΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ),
για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
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7.11 Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη,
ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό τον εργοδότη.
7.12 Αλληλογραφύα με τον Εργοδότη
Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει να
αποςτϋλλονται κατ’ αρχόν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποςτϋλλονται με ςυςτημϋνο
ταχυδρομεύο ό με courier και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα.
Ωρθρο 8 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ
8.1 Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ πληροφορύεσ που
αναφϋρονται ςτον Υϊκελο Δημόςιασ ύμβαςησ, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ
παραδώςει.
8.2 Ϊγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα την αμοιβό ςτον Ανϊδοχο, κατϊ τουσ όρουσ του
ϊρθρου 187 του Ν.4412/2016 και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτην παρ. 4.2 τησ παρούςασ
.Τ.
Ωρθρο 9 ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΨΝΙΕ - ΑΝΨΣΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ύμβαςησ
Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ υποχρεώςεισ
και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με πνεύμα
ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ, κατϊ τισ
διατϊξεισ των ϊρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούςα (ϊρθρο 12).
9.2 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό ςτην Προςφορϊ του Αναδόχου
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν αντικρουόμενεσ
διατϊξεισ ό όροι ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε
φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτη Διακόρυξη.
Λϊθη ό παραλεύψεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό τησ
ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των διαγωνιζομϋνων και ςτην
υποχρϋωςη του Αναθϋτοντα Υορϋα να μη μεταβϊλει μονομερώσ τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη τουσ
οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ.
9.3 Ανωτϋρα βύα
Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ βύασ", τα οπούα
ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ ευθύνησ των ςυμβαλλομϋνων,
καθϋνα εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων,
εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα
υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται από τισ
διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό τη ςύμβαςη.
Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν δημιουργεύ
δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη
υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω
γεγονότων ό περιςτατικών.
9.4 Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ
Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν
δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των
καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται από τισ
διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ

23

αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ
ςχετικϋσ διατϊξεισ του νόμου.
Ωρθρο 10 ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
10.1 Ϊκπτωςη Αναδόχου
Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφώνεται με τισ
γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ,
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Π.Α., όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 191 του
Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρϋχουν οι περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η διαδικαςύα ϋκπτωςησ
κινεύται υποχρεωτικϊ και πιο ςυγκεκριμϋνα αν ο ανϊδοχοσ :
α) Τπερβεύ υπαύτια για χρόνο πϋραν του 1/3 τη ςχετικό ςυνολικό προθεςμύα τησ παραγρϊφου 2 του
ϊρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομϋνων υπόψη των παρατϊςεων.
β) Καθυςτερεύ υπαύτια την υποβολό ςταδύου μελϋτησ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τησ
αντύςτοιχησ τμηματικόσ προθεςμύασ.
γ) Οι εργαςύεσ του παρουςιϊζουν κατ' επανϊληψη ελαττώματα ό ελλεύψεισ. Για να κηρυχτεύ ο ανϊδοχοσ
ϋκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρϋπει να ϋχει προηγηθεύ, τουλϊχιςτον μια φορϊ η εφαρμογό των
διατϊξεων τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατϊςταςη των
ελαττωμϊτων ό ελλεύψεων τησ μελϋτησ και να μην ϋχει αςκηθεύ ϋνςταςη ό η αςκηθεύςα να ϋχει
απορριφτεύ.
Αν κατϊ τησ απόφαςησ ϋκπτωςησ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα ϋνςταςη ό αν απορριφτεύ η ϋνςταςη από την
αρμόδια προσ τούτο Προώςταμϋνη Αρχό, η ϋκπτωςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα
ϋνςταςη αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκπτωςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ και ο ανϊδοχοσ
υποχρεούται να ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ. Η απόφαςη επύ τησ ϋνςταςησ εκδύδεται, μετϊ από
γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού ςυμβουλύου, από την Προώςταμϋνη Αρχό μϋςα ςε δύο (2) μόνεσ από την
κατϊθεςη τησ. Η αποδοχό ό απόρριψη τησ ϋνςταςησ αιτιολογεύται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχόσ
μπορεύ να περιλαμβϊνεται και η καταφανόσ βελτύωςη του ρυθμού ό τησ ποιότητασ των εκτελούμενων
εργαςιών, ώςτε να πιθανολογεύται βϊςιμα η ϋγκαιρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου.
Η Προώςταμϋνη Αρχό υποχρεούται να εκδώςει απόφαςη και μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ, ενώ
κινεύται η πειθαρχικό διαδικαςύα κατϊ των υπαιτύων υπαλλόλων κατϊ τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 7
του ϊρθρου 183. Μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ εκδόςεωσ αποφϊςεωσ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να
διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ και η Διευθύνουςα Τπηρεςύα διαπιςτώνει τισ εργαςύεσ που
εκπόνηςε ο ανϊδοχοσ. Αν η ϋνςταςη του αναδόχου γύνει τελικϊ αποδεκτό μετϊ την πϊροδο των δύο (2)
μηνών, δικαιούται παρϊταςη με αναθεώρηςη, ιςόχρονη με το διϊςτημα τησ διακοπόσ, ενώ η διακοπό
των εργαςιών τησ ςύμβαςησ δεν αποτελεύ λόγο για τη διϊλυςη τησ ςύμβαςησ. Ουδεμύα εργαςύα
εκτελούμενη μετϊ την ημϋρα τησ κατϊ τα ϊνω υποχρεωτικόσ διακοπόσ των εργαςιών και μϋχρι τησ
θετικόσ για τον ανϊδοχο αποφϊςεωσ πιςτοποιεύται για πληρωμό.
Μετϊ την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ςτον ανϊδοχο και μϋχρι να καθαριςθεύ ο τρόποσ εκπόνηςησ των
εργαςιών που υπολεύπονται για την ολοκλόρωςη του εκπονούμενου ςταδύου τησ μελϋτησ ό τησ
ςύμβαςησ υπηρεςιών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα επεμβαύνει προσ αποτροπό αρνητικών ςυνεπειών
εκτελώντασ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του ϋκπτωτου αναδόχου.
Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ οριςτικοπούηςησ τησ ϋκπτωςησ, ο ανϊδοχοσ διακόπτει κϊθε εργαςύα
και δεν δικαιούται αμοιβό για το εκπονημϋνο ςτϊδιο. Κατ' εξαύρεςη μπορεύ ο εργοδότησ, αν κρύνει ότι
οριςμϋνα ςτοιχεύα του μελετητικού ϋργου του υπό εκπόνηςη ςταδύου εύναι χρόςιμα, να ζητόςει να
παραδοθούν ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα μϋςα ςε οριςμϋνη προθεςμύα, ςυνταςςομϋνου ςχετικού
πρωτοκόλλου παρϊδοςησ. Η αμοιβό του αναδόχου για τισ εργαςύεσ του ημιτελούσ ςταδύου κανονύζεται
με Πρωτόκολλο Κανονιςμού Σιμών Μονϊδοσ Νϋων Εργαςιών.
Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ του εργοδότη η
εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη τμηματικών
προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ
ςυνολικόσ προθεςμύασ, εφόςον υφύςταται τϋτοια περύπτωςη.
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Η απόφαςη με την οπούα οριςτικοποιόθηκε η ϋκπτωςη κοινοποιεύται από την υπηρεςύα που την
εξϋδωςε ςτην αρμόδια για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ υπηρεςύα και ςτην υπηρεςύα τόρηςησ του Μητρώου
Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολό των παρεπόμενων κυρώςεων, μαζύ με ςύντομο
ιςτορικό και μνεύα των λόγων που οδόγηςαν ςτην ϋκπτωςη. Αν ο ϋκπτωτοσ ανϊδοχοσ εύναι κοινοπραξύα
ό ςύμπραξη μελετητών ό εταιρειών μελετών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα προςδιορύζει τουσ υπεύθυνουσ
για την ϋκπτωςη μελετητϋσ ό εταιρεύεσ τησ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.
10.2 Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ
Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει και να προβεύ ςτη διϊλυςη μιασ ςύμβαςησ μελϋτησ ό παροχόσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, ςύμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
Ο ανϊδοχοσ δικαιούται να διαλύςει την ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 3, 4
και 5 του Ν.4412/2016
10.3 Ματαύωςη τησ διϊλυςησ
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 193 του ν.4412/2016.
10.4 Αποζημύωςη αναδόχου ςε περύπτωςη διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 194 του ν.4412/2016.
10.5 Τποκατϊςταςη του αναδόχου
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 195 του ν.4412/20162.
10.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ύμβαςησ
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει μύα
δημόςια ςύμβαςη κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 133
(για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016.
10.7 Ϊγκριςη μελϋτησ – Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
Εφόςον ςτισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ για επύ μϋρουσ κατηγορύεσ μελετών δεν ορύζεται ιδιαύτερη διαδικαςύα
ϋγκριςησ τησ μελϋτησ, με την εγκριτικό απόφαςη τησ μελϋτησ, που εκδύδεται από το αρμόδιο κατϊ νόμο
όργανο, πιςτοποιεύται η τόρηςη όλων των προδιαγραφών, κανονιςμών και τεχνικών οδηγιών που
ιςχύουν κατϊ το χρόνο ςύνταξησ αυτόσ και βεβαιώνεται η ποιοτικό και ποςοτικό τησ επϊρκεια και η
ςυμμόρφωςη του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικϋσ εν γϋνει υποχρεώςεισ του.
Η οριςτικό παραλαβό των μελετών πραγματοποιεύται με απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, μετϊ την
ϋγκριςη του τελευταύου, κατϊ τη ςύμβαςη, ςταδύου τησ μελϋτησ και την ϋκδοςη βεβαύωςησ τησ
Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, για την περαύωςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ.
χετικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 189 του Ν.4412/2016.
Ωρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ
Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ αναφερόμενα ςτο
ϊρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη
τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο Νόμο.
Ωρθρο 12 ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
12.1 Νομοθεςύα
Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ προςδιορύζεται ςτην
διακόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων.
12.2 Γλώςςα επικοινωνύασ
Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα.
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Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ό ϊλλων
ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην ελληνικό γλώςςα. Οπουδόποτε και οποτεδόποτε κατϊ τη
διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ απαιτηθεύ ερμηνεύα ό μετϊφραςη από ό / και προσ τα ελληνικϊ, αυτϋσ θα
εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο και με κόςτοσ που θα βαρύνει τον ύδιο.
ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο κατιςχύει των εγγρϊφων ςε
αλλοδαπό γλώςςα.

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Ο Αν. Δ/ντόσ Σ.Τ.Δ.Μεγϊρων

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μϋγαρα: 12 / 5/ 2020
Η υντϊξαςα

Κ.Κϊμπαξησ
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Π.Ε.

Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.

α/α
Ε. Σςϊκωνα
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Π.Ε.
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