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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Δόμοσ Μεγαρϋων ςτο πλαύςιο προςπϊθειών για την ανϊπτυξη τησ τοπικόσ κοινωνύασ και
τησ τοπικόσ οικονομύασ ςτοχεύει ςτον εμπλουτιςμό του τουριςτικού προώόντοσ μϋςω τησ
ανϊπτυξησ και τησ προώθηςησ του καταδυτικού τουριςμού. Πιο ςυγκεκριμϋνα ο Δόμοσ
Μεγαρϋων ενδιαφϋρεται για τη χωροθϋτηςη ενόσ Καταδυτικού Πϊρκου ςτην ευρύτερη
θαλϊςςια περιοχό του Δόμου. Ο Δόμοσ με αυτό τον τρόπο θα μπορϋςει να ςυγκροτόςει
ϋναν ιδιαύτερα αξιόλογο πόλο καταδυτικού τουριςμού και να προςελκύςει πλόθοσ
επιςκεπτών με ςημαντικϊ κοινωνικοοικονομικϊ οφϋλη για την τοπικό κοινωνύα. Η
χωροθϋτηςη καταδυτικών πϊρκων προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν. 3409/2005
«Καταδύςεισ αναψυχόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 10 του Ν.
4296/14.
1. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.1 Περιοχό διερεύνηςησ χωροθϋτηςησ καταδυτικού πϊρκου
Η περιοχό διερεύνηςησ χωροθϋτηςησ καταδυτικού πϊρκου φαύνεται ςτην Εικόνα 1.

Εικόνα 1

1.2 Προώπϊρχουςεσ Μελϋτεσ
Δεν ϋχουν εκπονηθεύ παρόμοιεσ μελϋτεσ που θα μπορούςαν να χρηςιμοποιηθούν.
1.3 Απαιτούμενεσ Μελϋτεσ
Η ςύνταξη του φακϋλου χωροθϋτηςησ του καταδυτικού πϊρκου απαιτεύ τισ κϊτωθι
μελϋτεσ:
Α. ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ κατ 1
Α1.ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΨΝ ΠΡΟΣΑΕΨΝ ΠΟΤ ΦΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ κατ 3
Β1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
Γ. ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ κατ 9
Γ1. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΥΑΛΕΙΑ
Δ. ΛΙΜΕΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ κατ 11
Δ1. ΠΡΟΓΝΨΗ ΚΤΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ, ΕΡΓΑ ΠΟΝΣΙΗ
Ε. ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ κατ 16
Ε1. ΒΤΘΟΜΕΣΡΗΕΙ (ΘΑΛΑΨΝ, ΛΙΜΝΨΝ, ΠΟΣΑΜΨΝ) ΒΑΘΟ 0 ΕΨ 3M, ΚΛ. 1:500
Ε2. ΒΤΘΟΜΕΣΡΗΕΙ (ΘΑΛΑΨΝ, ΛΙΜΝΨΝ, ΠΟΣΑΜΨΝ) ΒΑΘΟ 3 ΕΨ 12M, ΚΛ. 1:500
Ε3. ΒΤΘΟΜΕΣΡΗΕΙ (ΘΑΛΑΨΝ, ΛΙΜΝΨΝ, ΠΟΣΑΜΨΝ) ΒΑΘΟ 12 ΕΨ 30M, ΚΛ. 1:500
Ε2. ΒΤΘΟΜΕΣΡΗΕΙ (ΘΑΛΑΨΝ, ΛΙΜΝΨΝ, ΠΟΣΑΜΨΝ) ΒΑΘΟ 30 ΕΨ 70M, ΚΛ. 1:500
Σ. ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατ 21
Σ1. ΓΕΨΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΝΣΙΗ
Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΣ 27
Ζ1. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΕΠΙΠΣΨΕΨΝ (Μ.Π.Ε.)

1.4 Ποςοτικϊ ςτοιχεύα
Σα εκτιμώμενα ποςοτικϊ ςτοιχεύα φυςικού αντικειμϋνου που απαιτούνται για την
εκπόνηςη των υπόψη μελετών παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 1.
Α/Α
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Σ.
Ζ.

ΑΡΘΡΟ Ν.
4412/16

ΜΟΝΑΔΑ

ΣΕΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΓΕΝ.4

ημ.

13

ΓΕΝ.4

ημ.

22

ΓΕΝ.4

ημ.

12

ΓΕΝ.4

ημ.

24

ΣΟΠ.7

ςτρ

1,75

ΣΟΠ.7

ςτρ

27,30

ΣΟΠ.7

ςτρ

31,65

ΣΟΠ.7

ςτρ

2,25

ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
κατ 21

ΓΕΝ.4

ημ.

10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ
ΜΕΛΕΣΕ κατ 27

ΓΕΝ.4

ημ.

56

ΜΕΛΕΣΕ
ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
(κατ 1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
κατ 3
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ
ΜΕΛΕΣΕ κατ 9
ΛΙΜΕΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
κατ 11
ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ
ΜΕΛΕΣΕ κατ 16
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ 0
ϋωσ 3m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ 3
ϋωσ 12m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ
12 ϋωσ 30m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ
30 ϋωσ 70m, κλ. 1:500

Πύνακασ 1: Ποςοτικϊ ςτοιχεύα φυςικού αντικειμϋνου

1.5. 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.
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)

2 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Η χωροθϋτηςη του καταδυτικού πϊρκου θα δώςει το πλεονϋκτημα ςτο Δόμο Μεγαρϋων για την
ανϊπτυξη του καταδυτικού τουριςμού που αποτελεύ ϋναν τομϋα του τουριςμού ιδιαύτερα ποιοτικό,
καθώσ ελκύει ϊτομα που θεωρούνται υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπϋδου. Αριθμεύ
περιςςότερουσ από 25 εκατομμύρια τουρύςτεσ παγκοςμύωσ (Πιςτοποιημϋνοι αυτοδύτεσ) εκ των

οπούων 4 εκατομμύρια εύναι Ευρωπαύοι. Οι αυτοδύτεσ πραγματοποιούν ϋνα ταξύδι με 7 ϋωσ 10
διανυκτερεύςεισ κϊθε χρόνο, δαπανώντασ ςημαντικϊ ποςϊ. Διεθνεύσ μελϋτεσ δεύχνουν πωσ οι
εραςιτϋχνεσ δύτεσ εύναι ϊνθρωποι υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπϋδου, που ςϋβονται το
φυςικό περιβϊλλον και δεν διςτϊζουν να ταξιδεύουν ςε πολύ μακρινούσ προοριςμούσ,
πραγματοποιώντασ πολυόμερεσ διαμονϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια του χρόνου.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
Ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την εκπόνηςη των προαναφερθειςών μελετών. Όλεσ οι μελϋτεσ
θα πληρούν την ιςχύουςα νομοθεςύα. Κϊθε παρϋκκλιςη από αυτϋσ τισ οδηγύεσ θα πρϋπει
να αναφϋρεται αμϋςωσ ςτην Σεχνικό Τπηρεςύα. Για κϊθε κριτόριο ςχεδιαςμού, το οπούο
δεν καλύπτεται από την ιςχύουςα νομοθεςύα, ο Ανϊδοχοσ θα προτεύνει ϊλλουσ ελληνικούσ,
ευρωπαώκούσ ό αμερικϊνικουσ κανονιςμούσ προσ ϋγκριςη.
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να υποβϊλει ςτην Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δόμου Μεγαρϋων
όλα τα ςτοιχεύα μελϋτησ ςε ϋντυπη και ςε ψηφιακό μορφό ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ και τισ υποδεύξεισ τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ.

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογύα για την ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ περιλαμβϊνει την ςυλλογό πρωτογενών
δεδομϋνων και την αξιοπούηςη υπαρχόντων δεδομϋνων καθώσ και τον γενικό ςχεδιαςμό
των ϋργων. Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εκπόνηςησ των μελετών θα υπϊρχει ςυνεχόσ
ςυνεργαςύα και αλληλοτροφοδότηςη μεταξύ των μελετητών.
Η χωροταξικό μελϋτη θα περιλαμβϊνει την τεκμηρύωςη τησ βϋλτιςτησ λύςησ, όςον αφορϊ
τη χωροθϋτηςη του καταδυτικού πϊρκου, καθώσ επύςησ και την περιγραφό και
οριοθϋτηςη του. Επιπλϋον θα περιλαμβϊνει τη διερεύνηςη των ςτοιχεύων τησ
επιδιωκόμενησ ανϊπτυξησ, τισ υφιςτϊμενεσ και θεςμοθετημϋνεσ χρόςεισ γησ και θϊλαςςασ
ςτην ευρύτερη περιοχό, καθώσ επύςησ και το μεταφορικό δύκτυο και τισ ςυμπληρωματικϋσ
υποδομϋσ εξυπηρϋτηςησ του καταδυτικού πϊρκου τησ ευρύτερησ περιοχόσ.
Η οικονομικό μελϋτη θα περιλαμβϊνει την ϋρευνα αγορϊσ με την οπούα περιγρϊφονται ο
καταδυτικόσ τουριςμό, τα χαρακτηριςτικϊ του και οι τϊςεισ τόςο ςτην εγχώρια όςο και
ςτην διεθνό αγορϊ. Επύςησ θα περιγραφούν τα χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ ώςτε να

εκτιμηθεύ η δυνατότητα ανϊπτυξησ του καταδυτικού τουριςμού ωσ μύασ επιπλϋον
δραςτηριότητασ με βϊςη τουσ υφιςτϊμενουσ φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτον χώρο
και η ςύνδεςό του με το όδη προςφερόμενο μεύγμα υπηρεςιών ςτον τουριςμό. Επιπλϋον
θα περιλαμβϊνουν την δημιουργύα επιχειρηματικού ςχεδύου που θα περιλαμβϊνει τισ
αναγκαύεσ επενδύςεισ, τα προςδοκώμενα ϋςοδα και ϋξοδα, την ςτρατηγικό τοποθϋτηςησ
τησ αγορϊ, με ςτόχο την επύτευξη κερδοφορύασ τησ επϋνδυςησ. Σϋλοσ θα εκτιμηθούν οι
ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ επιπτώςεισ του επιχειρηματικού ςχεδύου για την απαςχόληςη και το
τουριςτικό προώόν.
Όςον αφορϊ τη μηχανολογικό μελϋτη θα αναπτυχθεύ ςχϋδιο κανονιςμού λειτουργύασ του
καταδυτικού πϊρκου, το οπούο θα περιλαμβϊνει τισ εξόσ ενότητεσ:
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
2. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΠΟΤ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
3. ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΟΜΗ
4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η λιμενικό μελϋτη θα περιλαμβϊνει πρόγνωςη κυματικού μοντϋλου ςτην ευρύτερη
περιοχό χωροθϋτηςησ του καταδυτικού πϊρκου. Επιπλϋον θα περιλαμβϊνει τεχνικό
περιγραφό και χωροθϋτηςη απαιτούμενων ϋργων, καταγραφό, ϋλεγχοσ επϊρκειασ του
πϊρκου, καθώσ επύςησ και ϋλεγχοσ των προτεινόμενων αντικειμϋνων πόντιςησ, μελϋτη
τρόπου πόντιςησ, υπολογιςμόσ απαραύτητων ςημαδούρων και φανών αλλϊ και τρόπου
αγκύρωςησ αυτών.
Η τοπογραφικό μελϋτη θα περιλαμβϊνει θαλϊςςιεσ βυθομετρόςεισ ςε μύα (1) περιοχό. Η
βυθομϋτρηςη θα περιϋχει τα βϊθη που θα καταγραφούν ςε ειδικϊ χαρακτηριςμϋνο προσ
το ςκοπό αυτό Τδρογραφικό ςκϊφοσ μαζύ με την πληροφορύα θϋςησ (x, y, z) ςτο ΕΓΑ'87 η
οπούα θα λαμβϊνεται από διπλόςυχνουσ δϋκτεσ GPS ο ϋνασ εκ των οπούων θα εύναι
αναρτημϋνοσ ςτο βυθόμετρο του ςκϊφουσ και ο ϊλλοσ ςε ςταθερό Σριγωνομετρικό ςημεύο
ςτην ξηρϊ ςε απόςταςη μικρότερη των 2 km. Ο ελϊχιςτοσ βυθομετρικόσ εξοπλιςμόσ θα
περιλαμβϊνει βυθόμετρο διπλόσ ςυχνότητασ με ακρύβεια τουλϊχιςτον ±0,01 m ανϊ ςημεύο,

όργανα μϋτρηςησ ταχύτητασ του όχου ςτη θϊλαςςα, αλατότητα και θερμοκραςύα ςε όλο
το εύροσ των μετρούμενων βαθών.
τη ςυνϋχεια, θα παραδοθούν και οι ιςοβαθεύσ ανϊ 0.5 m. Σο τελικό ψηφιακό
Σοπογραφικό Διϊγραμμα θα ςυνταχθεύ ςε κλύμακα 1:500 ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ
του Ν. 3312/2005 και το ΠΔ 696/1974
Η βυθομετρικό αποτύπωςη θα εύναι ψηφιακό και θα περιλαμβϊνει:
- Βυθομϋτρηςη των απαιτούμενων εκτϊςεων ςε βϊθη 0-3 μ (ςυνολικϊ 1,75 ςτρ)
- Βυθομϋτρηςη των απαιτούμενων εκτϊςεων ςε βϊθη 3-12 μ (ςυνολικϊ 27,30 ςτρ)
- Βυθομϋτρηςη των απαιτούμενων εκτϊςεων ςε βϊθη 12-30 μ (ςυνολικϊ 31,65 ςτρ)
- Βυθομϋτρηςη των απαιτούμενων εκτϊςεων ςε βϊθη 30-70 μ (ςυνολικϊ 2,25 ςτρ)
- χϋδια βυθομετρικών ςημεύων και ιςοβαθών ςε κλύμακα 1:500
- Χηφιακϋσ και αναλογικϋσ παραδόςεισ όλων των παραπϊνω ςχεδύων.

Η Γεωτεχνικό Μελϋτη θα αναλύςει την κατϊςταςη του πυθμϋνα τησ θϊλαςςασ και θα
κρύνει για το αςφαλϋσ τησ πόντιςησ και ϋδραςησ αντικειμϋνων ςτον πυθμϋνα.

Η Μελϋτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων ϋχει μια αυςτηρϊ καθοριςμϋνη δομό και
περιεχόμενο (εξειδικεύεται από το ΥΕΚ 135/Β΄/2014) ωσ προσ τη περιγραφό του ϋργου ό
τησ δραςτηριότητασ, τον εντοπιςμό και αξιολόγηςη των βαςικών επιπτώςεων ςτο
περιβϊλλον, τη περιγραφό των μϋτρων για τη πρόληψη, μεύωςη ό αποκατϊςταςη των
αρνητικών επιπτώςεων ςτο περιβϊλλον, την εξϋταςη των εναλλακτικών λύςεων με ςτόχο
την αποτελεςματικότερη λειτουργύα (του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ) με τισ ελϊχιςτεσ
περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ ςύμφωνα με τη κεύμενη νομοθεςύα.
ύμφωνα με τον Ν. 4014/11 (ΥΕΚ 209/Α΄/31-9-2011) για την πραγματοπούηςη νϋων
ϋργων ό δραςτηριοτότων κατηγορύασ Α ό τη μετεγκατϊςταςη όδη υφιςταμϋνων
απαιτεύται διαδικαςύα περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ με τη διεξαγωγό ΜΠΕ και ϋκδοςη
Απόφαςησ Ϊγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Για ϋργα και δραςτηριότητεσ ςε
περιοχϋσ που ϋχουν ενταχθεύ ςτο δύκτυο Natura 2000 για την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη

απαιτεύται και η εκπόνηςη ειδικόσ οικολογικόσ αξιολόγηςησ. Για την ανϊπτυξη
καταδυτικού τουριςμού ςημαντικό παρϊμετροσ εύναι και η καταγραφό θαλϊςςιασ
βιοποικιλότητασ και υποθαλϊςςιων ςχηματιςμών (seascapes), με ςκοπό τη καταγραφό
τησ θαλϊςςιασ μεγαβενθικόσ βιοποικιλότητασ με την χρόςη επιςτημονικών τεχνικών
δειγματοληψύασ που δεν προκαλούν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον (μη
καταςτρεπτικό - non destructive), αυτόνομησ κατϊδυςησ (SCUBA Diving) και ελεύθερησ
κατϊδυςησ.
5 ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη
του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Η ϋναρξη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ ςυμπύπτει, αν δεν
ορύζεται διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό, με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του.
Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού ϋργου ανϋρχεται ςε
δώδεκα (12) μόνεσ. Ο χρόνοσ αυτόσ δεν ςυμπεριλαμβϊνει τουσ χρόνουσ διαβούλευςησ
και εγκρύςεων των μελετών.
Μελϋτεσ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Φωροταξικό μελϋτη
Σοπογραφικό μελϋτη
Λιμενικό μελϋτη
Μηχανολογικό μελϋτη
Οικονομικό μελϋτη
Γεωτεχνικό μελϋτη
Περιβαλλοντικό μελϋτη

6 ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ
6 ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η προεκτύμηςη τησ αμοιβόσ γύνεται ςύμφωνα με τον κανονιςμό προεκτιμώμενων αμοιβών
μελετών και υπηρεςιών και για τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα φυςικού αντικειμϋνου όπωσ αυτϊ
αναφϋρονται ςτον Πύνακα 1 ςύμφωνα με την Απόφ. ΓΓ ΤΠΟΜΕ ΔΝγ/32129/ΥΝ 466 ΥΕΚ

2519/Β/20-07-2017. Επύςησ, ο προςδιοριςμόσ του ςυντελεςτό τκ ορύζεται ςύμφωνα με
την Εγκύκλιο 4, Απόφ. ΓΓ ΤΠΟΜΕ ΔΝβ/οικ. 20641/ΥΝ439.6 19-03-2020ςε τκ=1,227.
Η προεκτύμηςη αμοιβόσ υπολογύζεται ανϊλογα με τον ανθρωποχρόνο απαςχόληςησ, ότοι
με βϊςη το ϊρθρο ΓΕΝ.4 του Σμόματοσ Α’ του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών.
το ϊρθρο ΓΕΝ.4Β «Αμοιβό μηχανικών ό ϊλλων επιςτημόνων ανϊλογα με τον χρόνο
απαςχόληςησ» αναφϋρεται ότι η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό
ανεξϊρτητων υπηρεςιών μηχανικού ό ϊλλου επιςτόμονα, που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη
μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει ειδικών προβλϋψεων του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με
το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ ωσ εξόσ:
α- Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη: 300*τκ
β- Για επιςτόμονα εμπειρύασ από 10 ϋωσ 20 ϋτη: 450*τκ
γ- Για επιςτόμονα εμπειρύασ μεγαλύτερησ των 20 ετών: 600*τκ,
όπου τκ εύναι ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ 3.
Για μελϋτεσ και επιςτημονικϋσ υπηρεςύεσ που δημοπρατούνται από 20-03-2020 ϋωσ 2003-2021, τκ = 1.227.
Οι αποζημιώςεισ αυτϋσ νοούνται για απαςχόληςη εντόσ ό εκτόσ ϋδρασ (ςτο εςωτερικό)
περιςςότερων τησ μιασ ημερών, ό, ςε περύπτωςη μύασ μόνο ημϋρασ για απαςχόληςη πϋντε
(5) τουλϊχιςτον ωρών. Για απαςχόληςη μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαύα απαςχόληςη
ορύζεται ύςη προσ το 0,20 των παραπϊνω ημερόςιων αποζημιώςεων με ελϊχιςτη αμοιβό
όχι μικρότερη των 150*τκ. την ανωτϋρω αμοιβό νοεύται ότι περιλαμβϊνεται το ςύνολο
των ϊμεςων και ϋμμεςων, γενικών και ειδικών υποςτηρικτικών και λειτουργικών
δαπανών του.
Η αποζημύωςη ανθρωπομόνα νοεύται ωσ αποζημύωςη 22 ανθρωποημερών.

Α. Φωροταξικό μελϋτη (Κατηγορύα 1)
Με βϊςη τα παραπϊνω η ςυνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό για την εκπόνηςη τησ
Φωροταξικόσ μελϋτησ (κατηγορύα 1) για την ανϊγκεσ του ϋργου υπολογύζεται ωσ εξόσ:

Ποςότητα: 13 ανθρωποημϋρεσ
Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη, η τιμό ανθρωποημϋρασ εύναι: 300 x τκ = 300 x
1.227= 368,10 €
ΤΝΕΠΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ = (13 * 368,10) € = 4.785,30 €.
Β. Οικονομικό μελϋτη (Κατηγορύα 3)
Η προεκτύμηςη αμοιβόσ υπολογύζεται ανϊλογα με τον ανθρωποχρόνο απαςχόληςησ, ότοι
με βϊςη το ϊρθρο ΓΕΝ.4 του Σμόματοσ Α’ του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών.
Με βϊςη τα παραπϊνω η ςυνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό για την εκπόνηςη τησ
οικονομικόσ μελϋτησ (κατηγορύα 3) για την ανϊγκεσ του ϋργου υπολογύζεται ωσ εξόσ:
Ποςότητα: 22 ανθρωποημϋρεσ
Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη, η τιμό ανθρωποημϋρασ εύναι: 300 x τκ = 300 x
1.227= 368,10 €
ΤΝΕΠΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ = (22* 368,10) € = 8.098,20 €.

Γ. Μηχανολογικό μελϋτη (Κατηγορύα 9)
Η προεκτύμηςη αμοιβόσ υπολογύζεται ανϊλογα με τον ανθρωποχρόνο απαςχόληςησ, ότοι
με βϊςη το ϊρθρο ΓΕΝ.4 του Σμόματοσ Α’ του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών.
Με βϊςη τα παραπϊνω η ςυνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό για την εκπόνηςη
μηχανολογικών μελετών (κατηγορύα 9) για την ανϊγκεσ του ϋργου υπολογύζεται ωσ εξόσ:
Ποςότητα: 12 ανθρωποημϋρεσ
Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη, η τιμό ανθρωποημϋρασ εύναι: 300 x τκ = 300 x
1.227= 368,10 €

ΤΝΕΠΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ = (12* 368,10) € = 4.417,20 €.

Δ. Λιμενικό μελϋτη (Κατηγορύα 11)
Η προεκτύμηςη αμοιβόσ υπολογύζεται ανϊλογα με τον ανθρωποχρόνο απαςχόληςησ, ότοι
με βϊςη το ϊρθρο ΓΕΝ.4 του Σμόματοσ Α’ του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών.
Με βϊςη τα παραπϊνω η ςυνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό για την εκπόνηςη λιμενικών
μελετών (κατηγορύα 11) για την ανϊγκεσ του ϋργου υπολογύζεται ωσ εξόσ:
Ποςότητα: 24 ανθρωποημϋρεσ
Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη, η τιμό ανθρωποημϋρασ εύναι: 300 x τκ = 300 x
1.227= 368,10 €
ΤΝΕΠΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ
ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ = (24* 368,10) € = 8.834,40 €.

Ε. Σοπογραφικό-Βυθομετρικό μελϋτη (Κατηγορύα 16)
Α/Α

Ε1

Ε2

Ε3

Ε4

ΜΕΛΕΣΕ
Βυθομετρόςεισ
(θαλαςςών, λιμνών,
ποταμών) βϊθοσ 0
ϋωσ 3m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ
(θαλαςςών, λιμνών,
ποταμών) βϊθοσ 3
ϋωσ 12m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ
(θαλαςςών, λιμνών,
ποταμών) βϊθοσ 12
ϋωσ 30m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ
(θαλαςςών, λιμνών,
ποταμών) βϊθοσ 30
ϋωσ 70m, κλ. 1:500

ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΣΕΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΕΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΣΟΠ.7

ςτρ

1,75

58

101,50

ΣΟΠ.7

ςτρ

27,30

72

1.965,64

ΣΟΠ.7

ςτρ

31,65

83

2.626,95

ΣΟΠ.7

ςτρ

2,25

95

213,75

ΤΝΟΛΟ
Συντελεστής τκ=

4.907,84
1,227

x

4.907,84

=

6.021,92

Πύνακασ 2: Προεκτύμηςη αμοιβόσ τοπογραφικών μελετών (ϊρθρα Απόφαςησ ΓΓ ΤΠΟΜΕ
ΔΝβ/οικ. 21613/ΥΝ439.6 16-03-2018)

Σ. Γεωτεχνικό Μελϋτη κατ 21
Η προεκτύμηςη αμοιβόσ υπολογύζεται ανϊλογα με τον ανθρωποχρόνο απαςχόληςησ, ότοι
με βϊςη το ϊρθρο ΓΕΝ.4 του Σμόματοσ Α’ του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών.
Με βϊςη τα παραπϊνω η ςυνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό για την εκπόνηςη τησ
Γεωτεχνικόσ Μελϋτησ (κατηγορύα 21) για την ανϊγκεσ του ϋργου υπολογύζεται ωσ εξόσ:
Ποςότητα: 10 ανθρωποημϋρεσ
Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη, η τιμό ανθρωποημϋρασ εύναι: 300 x τκ = 300 x
1.227= 368,10 €.
ΤΝΕΠΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ = (10* 368,10) € = 3.681,00 €.

Ζ. Περιβαλλοντικό μελϋτη (Κατηγορύα 27)
Η προεκτύμηςη αμοιβόσ υπολογύζεται ανϊλογα με τον ανθρωποχρόνο απαςχόληςησ, ότοι
με βϊςη το ϊρθρο ΓΕΝ.4 του Σμόματοσ Α’ του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών.
Με βϊςη τα παραπϊνω η ςυνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό για την εκπόνηςη
περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορύα 27) για την ανϊγκεσ του ϋργου υπολογύζεται ωσ
εξόσ:
Ποςότητα : 56 ανθρωποημϋρεσ

Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη, η τιμό ανθρωποημϋρασ εύναι: 300 x τκ = 300 x
1.227= 368,10 €.
ΤΝΕΠΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ = (56* 368,10) € = 20.613,60 €.

ΜΕΛΕΣΗ :
ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΟΤ
ΠΑΡΚΟΤ (ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ )

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

ΑΡ. ΥΑΚΕΛΟΤ ΜΕΛΕΣΗ 12/2020
ΚΑΕ : 7412.0001

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ
Α/Α

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α.

ΓΕΝ. 4

Β.

Γ.

Δ.

ΓΕΝ. 4

ΓΕΝ. 4

ΓΕΝ. 4

Ε.
Ε1

ΣΟΠ.7

Ε2

ΣΟΠ.7

Ε3

ΣΟΠ.7

Ε4

ΣΟΠ.7

Σ.

ΓΕΝ. 4

ΜΕΛΕΣΗ

ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (κατ 1)
Για επιςτόμονα εμπειρύασ
ημ.
μϋχρι 10 ϋτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατ 3
Για επιςτόμονα εμπειρύασ
ημ.
μϋχρι 10 ϋτη
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατ 9
Για επιςτόμονα εμπειρύασ
ημ.
από 10 ϋωσ 20 ϋτη
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατ 11.
Για επιςτόμονα εμπειρύασ
ημ
από 10 ϋωσ 20 ϋτη
ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατ 16
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ 0
ςτρ
ϋωσ 3m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ 3
ςτρ
ϋωσ 12m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ 12
ςτρ
ϋωσ 30m, κλ. 1:500
Βυθομετρόςεισ (θαλαςςών,
λιμνών, ποταμών) βϊθοσ 30
ςτρ
ϋωσ 70m, κλ. 1:500

ΓΕΝ. 4

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

13

300

3.900,00

22

300

6.600,00

12

300

3.600,00

24

300

7.200,00

1,75

58

101,50

27,30

72

1.965,64

31,65

83

2.626,95

2,25

95

213,75

10

300

3.000,00

ΔΑΠΑΝΗ

ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατ 21
Για επιςτόμονα εμπειρύασ
από 10 ϋωσ 20 ϋτη

Ζ.

ΜΟΝΑΔΑ

ημ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ κατ 27

Για επιςτόμονα εμπειρύασ
από 10 ϋωσ 20 ϋτη

ημ

56

300

ΤΝΟΛΟ €

16.800,00
46.007,84

x υντελεςτόσ τκ=1,227

x 1,227

υνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό € :

56.451,62

ΥΠΑ 24% € :

13.548,38

υνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό με
ΥΠΑ € :

70,000,00

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ

Μϋγαρα, 12 / 5 /2020

Μϋγαρα, 12 / 5 /2020

Η Προι/νη Σμόματοσ

Π. Μόλεςησ
Πολ.Μηχανικόσ ΣΕ

Ευθ.Σςϊκωνα
Πολ.Μηχανικόσ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μϋγαρα, 12 / 5 /2020
Ο ΑΝ.Δ/ΝΣΗ Σ.Τ.
Κων.Κϊμπαξησ
Αρχ. Μηχανικόσ
α/α
Ευθ.Σςϊκωνα
Πολ.Μηχανικόσ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΦΡ. ΜΨΡΑΪΣΗ & Γ. ΜΑΤΡΟΤΚΑΚΗ 19100
Μϋγαρα
Σηλ.: 22960 81905
Fax: 22960 81905

Αντικεύμενο:

«ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ »

ΓΙΑ

ΣΗ

ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ

ΦΡΗΜ/Η: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ (ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ)
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 70.000,00 € (με Υ.Π.Α.)

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ

Μϋγαρα, Μϊιοσ 2020

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
Για τη μελϋτη «ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ»

Πύνακασ Περιεχομϋνων υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Τ)

Ωρθρο 1

ΕΙΑΓΨΓΗ

5

Ωρθρο 2

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Ωρθρο 3

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 7

Ωρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 7

Ωρθρο 5

ΕΓΓΤΗΕΙ

Ωρθρο 6

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ

Ωρθρο 7

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ

Ωρθρο 8

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ

Ωρθρο 9

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ

Αρθρο 10

ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΨΝΙΕ - ΑΝΨΣΕΡΗ ΒΙΑ

Ωρθρο 11

ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 15

Ωρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ

Ωρθρο 13

ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 16

6

10
11
11
11

14
14
16
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7 Άρθρο 1
1.1

ΕΙΑΓΩΓΗ

Οριςμού, υντομογραφύεσ και Αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ παρενθϋςεισ)

Εργοδότησ - Αναθϋτουςα αρχό τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι το ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Κύριοσ του ϋργου (ΚτΕ) εύναι το ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.
Ανϊδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτον οπούο ϋχει ανατεθεύ με ςύμβαςη (κατϊ την ϋννοια των παρ 5
και 9 του ϊρθρου 2 του Ν.4412/16) η μελϋτη.
Προώςταμϋνη Αρχό (Π.Α.): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.
Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ.): ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Οικονομικό Αντικεύμενο τησ ύμβαςησ ό αξύα τησ ύμβαςησ : Η προβλεπόμενη από τη ύμβαςη Αμοιβό του
αναδόχου.
ύμβαςη: οι ςυμβϊςεισ εξ επαχθούσ αιτύασ οι οπούεσ ςυνϊπτονται γραπτώσ μεταξύ ενόσ ό περιςςότερων
οικονομικών φορϋων και μιασ ό ενόσ ό περιςςότερων αναθετουςών αρχών/ αναθετόντων φορϋων,
αντύςτοιχα, και ϋχουν ωσ αντικεύμενο την εκτϋλεςη ϋργων, την προμόθεια αγαθών ό την παροχό υπηρεςιών
(ϊρθρο 2 παρ. 5 Ν. 4412/16).
υμβατικϊ Σεύχη: Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου
μαζύ με τα τεύχη τα οπούα το ςυνοδεύουν και το ςυμπληρώνουν, όπωσ αναγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 1.3
τησ .Τ.
Σεύχη Διαδικαςύασ: Κϊθε τεύχοσ που εκδύδεται από τον Εργοδότη και αποςτϋλλεται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ
κατϊ τη διϊρκεια τησ Διαδικαςύασ:
Διακόρυξη με τα Προςαρτόματϊ τησ
υγγραφό Τποχρεώςεων (.Τ.)
Υϊκελοσ Ϊργου μαζύ με τα Παραρτόματϊ του
Σεύχη Προςφορών: Σα τεύχη που παραλαμβϊνει ο Εργοδότησ ςυμπληρωμϋνα από τουσ Διαγωνιζόμενουσ
κατϊ το Διαγωνιςμό:
1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχόσ
2. Υϊκελοσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ
3. Υϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ
1.2 υγγραφό Τποχρεώςεων (Τ)
Η παρούςα .Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των ςυμβατικών
υποχρεώςεων του αναδόχου. Σο αντικεύμενο και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ
περιλαμβϊνονται ςτο "Υϊκελο Ϊργου”.
1.3 ειρϊ ιςχύοσ υμβατικών Σευχών
Σα παρακϊτω τεύχη, μαζύ με όλα τα τεύχη και ϋγγραφα που προςαρτώνται ς΄ αυτϊ ό τα ςυμπληρώνουν,
αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ ύμβαςησ που θα καταρτιςτεύ και ταξινομούνται κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ:
1.
2.
3.
4.

Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό
Η Διακόρυξη με τα Προςαρτόματα τησ
Η Οικονομικό Προςφορϊ (ΟΠ)
Η Σεχνικό Προςφορϊ (ΣΠ)
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5.
6.
7.

υγγραφό Τποχρεώςεων (Τ)
Ο Υϊκελοσ Ϊργου
Οι ιςχύουςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για την ανατιθϋμενη κατηγορύα Μελετών

Άρθρο 2

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

2.1 Σόποσ και χρόνοσ
2.1.1

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 υπηρεςιών του εργοδότη
(Προώςταμϋνησ Αρχόσ, Δ.Τ. και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να παρϋχει
γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ ό ςυμβουλϋσ ςτισ υπηρεςύεσ αυτϋσ, να ςυμμετϋχει ςε
επιςκϋψεισ ςτην περιοχό που προβλϋπεται να καταςκευαςτούν τα ϋργα και γενικϊ να
παρϋχει κϊθε ςχετικό υποςτόριξη που κρύνει χρόςιμη ο εργοδότησ.

2.1.2

Μαζύ 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 15 ημϋρεσ. Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογρϊψει από πλευρϊσ του εργοδότη ο
Δόμαρχοσ του Δόμου Μεγαρϋων.

2.1.3

υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την
περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτο Υϊκελο του
Ϊργου. Η ϋναρξη τησ ςυνολικόσ και των τμηματικών προθεςμιών ςυμπύπτει, αν δεν ορύζεται

διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό, με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του.
2.1.4

το τεύχοσ «Υϊκελοσ του ϋργου» παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα εκπόνηςησ των
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.

2.1.5

ε προθεςμύα 15 ημερών από την υπογραφό του ιδιωτικού ςυμφωνητικού, αν δεν ορύζεται

διαφορετικϊ ς’ αυτό, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα

ςύμφωνα με το

ϊρθρο 184 του ν. 4412/16.
2.1.6

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 παρ. 3 του Ν.4412/16.

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου
2.2.1

To ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη
εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του (βλϋπε ΣΕΤΔ, ϊρθρο
182 του Ν.4412/16), ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο των υμβατικών
Σευχών.
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2.2.2

Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ πρϋπει να ορύςει και
αναπληρωτό

εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ. Για την αντικατϊςταςη των

ωσ ϊνω εκπροςώπων
αναδόχου

ςτον

του αναδόχου

εργοδότη,

ςτο

γνωςτοποιεύται

ςχετικό

ϋγγραφο

οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των

καταςτατικών οργϊνων του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη
ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.

του

αναδόχου

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.
2.2.3

0 ανϊδοχοσ υποχρεούται να εφοδιϊςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπληρωτό
εκπρόςωπό του με ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο, ςύμφωνα με το οπούο τα
πρόςωπα αυτϊ εξουςιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολό του και να τον
εκπροςωπούν ςε όλα τα ζητόματα που ςχετύζονται με τη ύμβαςη και να διευθετούν
για λογαριαςμό του οποιαδόποτε διαφορϊ προκύπτει ό ςχετύζεται με τη ύμβαςη και
να ςυμμετϋχουν, κατόπιν προςκλόςεωσ οργϊνων του εργοδότη, ςε ςυναντόςεισ με
όργανα ελϋγχου / παρακολούθηςησ τησ ςύμβαςησ.

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.4412/16.
Άρθρο 3
3.1

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ που του ανατύθεται, 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.
Σεκμαύρεται ότι η Δ.Τ. αποδϋχεται τα πρόςωπα αυτϊ, εφόςον δεν αντιλϋγει γραπτϊ.

3.2

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα
που δόλωςε κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει αμϋςωσ την
αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ τησ ομϊδασ. Η ∆.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ τησ
αποχώρηςησ και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του με αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ που
διαθϋτει τουλϊχιςτον τα ύδια προςόντα. Αν η αποχώρηςη ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου
και δεν κριθεύ δικαιολογημϋνη, μπορεύ αυτόσ να κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ (ϊρθρο 188 παρ.3 του
ν.4412/2016).

Άρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
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4.1 Αμοιβό του αναδόχου
υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ Οικονομικόσ του Προςφορϊσ. Η αμοιβό αυτό
μπορεύ να τροποποιηθεύ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 186 και 132 του Ν. 4412/16.
4.2 Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου
4.2.1

Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται τμηματικϊ ςε ςτϊδια όπωσ τα ςτϊδια αυτϊ προκύπτουν από το
Σεύχοσ Προεκτιμώμενων Αμοιβών και την Οικονομικό του Προςφορϊ. Περαιτϋρω η

ςταδιακό καταβολό τησ αμοιβόσ ανϊ ςτϊδιο μελϋτησ ρυθμύζεται από το ϊρθρο 187 του
Νόμου.
Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ,
που ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 187 του ν. 4412/16.
Προώπόθεςη πληρωμόσ του λογαριαςμού εύναι η προςκόμιςη από τον ανϊδοχο όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμόσ. Σο τιμολόγιο μπορεύ να προςκομύζεται
μεταγενεςτϋρωσ κατϊ τη εύςπραξη του ποςού του λογαριαςμού.
Μετϊ την ϋγκριςη του Λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα
ακόλουθα δικαιολογητικϊ για την εύςπραξό του:
I.

Σιμολόγιο.

II.

Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ

III.

Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για
φυςικό πρόςωπο, ό τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ απαςχολούμενουσ

με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΕΥΚΑ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο.
Οι ςυμπρϊξεισ και κοινοπραξύεσ αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων
των μελών τουσ.
IV.

Διπλότυπα γραμμϊτια καταβολόσ κρατόςεων:




Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων
και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ
τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ) (ϊρθρο 375
ν. 4412/16).
Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων
και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ
τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (Τ.Α. 1191/ΥΕΚ 969
Β'/22-03-2017)

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ΄ αύτηςη του εργοδότη και
οποιοδόποτε ϊλλο δικαιολογητικό απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την
πληρωμό τησ απαύτηςησ.
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Διευκρινύζεται ότι :
(α)

Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ,
οφειλϋσ, τϋλη και ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτο ΕΥΚΑ, ΣΕΕ κλπ.

(β)

Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει το Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.). 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. Αν η πληρωμό καθυςτερόςει, χωρύσ υπαιτιότητα του αναδόχου πϋραν του
μηνόσ, εφαρμόζονται τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 187 παρ. 7 του ν. 4412/16.
4.2.2

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
προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ.

4.2.3

Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ
για τα απομϋνοντα ςτϊδια μελϋτησ, κατϊ το ϊρθρο 192 παρ. 2 του Νόμου. 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 192 – 194 του Νόμου.
Επύςησ μπορεύ ο εργοδότησ να διαλύςει τη ςύμβαςη και κατϊ την εκπόνηςη ςταδύου
μελϋτησ, ευθυνόμενοσ ςε αποζημύωςη, η οπούα υπολογύζεται κατϊ την παρ. 2 του
ϊρθρου 194 του ν. 4412/16.
4.2.4

Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον: α) το κρύνει
αναγκαύο και β) ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 186 του Νόμου. Η ϊςκηςη
του δικαιώματοσ αυτού θα γύνει με ςύνταξη υγκριτικού Πύνακα και κατϊρτιςη
ςυμπληρωματικόσ ό τροποποιητικόσ ύμβαςησ κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 186 του
Νόμου. Για τη ϋγκριςη .Π. και την υπογραφό τησ υμπληρωματικόσ ύμβαςησ, που
αφορούν ςυμπληρωματικϋσ εργαςύεσ, ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει αναθεωρημϋνο
χρονοδιϊγραμμα τησ ςύμβαςησ. Ψσ προσ την ςύνταξη και ϋγκριςη του .Π. και την

υπογραφό ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 186
και 132 του ν. 4412/16.
Μετϊ την ϋγκριςη του .Π., ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υπογρϊψει χωρύσ αντύρρηςη
υμπληρωματικό ύμβαςη και να εκτελϋςει τισ επιπλϋον εργαςύεσ που του ανατύθενται.
ε περύπτωςη ϊρνηςησ του η Προώςτϊμενη Αρχό, με αιτιολογημϋνη απόφαςό τησ,
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μπορεύ να διαλύςει, αζημύωσ για τον ΚτΕ, την ςύμβαςη, με τισ προώποθϋςεισ τησ παρ.
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του ϊρθρου 186 του ν. 4412/16.
Η αύξηςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου κατϊ τα ανωτϋρω με .., δεν μπορεύ να
υπερβαύνει το ποςό των εξόντα χιλιϊδων (60.000) Ευρώ.
4.3 Νόμιςμα αμοιβόσ
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.
Άρθρο 5

ΕΓΓΤΗΕΙ

5.1 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ
5.1.1

Για την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποβϊλει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ,
που εκδύδεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 το ύψοσ τησ οπούασ

καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.
5.1.2

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.

5.1.3

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την παραλαβό του
ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 24 παρ. 5 του Νόμου. Εφόςον

υπϊρξει νόμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται ςχετικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ
5.1.4

Πϋραν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, εγγύηςη κατατύθεται από τον ανϊδοχο και για τισ

τμηματικϋσ πληρωμϋσ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 187 παρ. 2 του Ν. 4412/16. Εξ
αυτών οι μεν εγγυόςεισ των παραγρϊφων 2β και 2γ του ϊρθρου 187 θα επιςτρϋφονται
με την πλόρη υποβολό του ςταδύου τησ μελϋτησ για το οπούο εκδόθηκαν, η δε εγγύηςη
τησ παραγρϊφου 2ςτ θα επιςτρϋφεται μετϊ την τελικό παραλαβό τησ μελϋτησ.
5.2 Γενικού Όροι Εγγυόςεων
Οι 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.
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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.
Άρθρο 6
6.1

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Αν ο ανϊδοχοσ, με υπαιτιότητϊ του, δεν τηρεύ τισ ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ περαύωςησ των
εργαςιών τησ ςύμβαςησ, βαρύνεται με ποινικϋσ ρότρεσ κατϊ το ϊρθρο 185 του ν. 4412/16.

6.2

Οι ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται με απόφαςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ και
κοινοποιούνται ςτο ανϊδοχο. Ειςπρϊττονται μϋςω τησ πιςτοπούηςησ που εκδύδεται
αμϋςωσ μετϊ την επιβολό τουσ, ό ςε περύπτωςη υποβολόσ ϋνςταςησ, μϋςω τησ
πιςτοπούηςησ που εκδύδεται αμϋςωσ μετϊ την απόρριψη τησ ϋνςταςησ από την
Προώςταμϋνη αρχό.

Άρθρο 7

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για λϊθη ό ελλεύψεισ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και
μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 188 του Ν.
4412/16. Οι αξιώςεισ του εργοδότου κατϊ του αναδόχου, λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ των
υποχρεώςεών του κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ
από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ.
Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ

8.1 Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου
8.1.1

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ
προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ “Υϊκελοσ του ϋργου” και τισ ευθύνεσ που
απορρϋουν από τη
ύμβαςη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια και επαγγελματικό κρύςη.
8.1.2
Αν ο ανϊδοχοσ κληθεύ από τον εργοδότη να παρϋμβει ςε υπόθεςη μεταξύ αυτού
(του
εργοδότη) και τρύτου, υποχρεώνεται να ενεργόςει ςύμφωνα με τη
ύμβαςη. Εϊν από τη
ςύμβαςη δεν ςυνϊγεται ο τρόποσ δρϊςησ του, απευθύνεται
ςτον εργοδότη ζητώντασ
ςχετικϋσ οδηγύεσ.
8.1.3
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 ότι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν.
8.1.4
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.
8.2 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.
8.3 Εκχώρηςη Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων
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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. 4412/16.
8.4 Εμπιςτευτικότητα
Καθ' όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ 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.
8.5 Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων
8.5.1

Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο
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 ςτο

Νόμο

και ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ
ύμβαςησ.
8.5.2

Εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα και ςε ηλεκτρονικό
μορφό, και υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για

την ανϊκτηςη / διαχεύριςό τουσ.
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8.6 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 από τισ υπηρεςύεσ του εργοδότη με την βοόθεια /
καθοδόγηςη του αναδόχου, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από αναλυτικό υπόμνημα, που θα
περιλαμβϊνει:
 τον τύπο του Ηλεκτρονικού υπολογιςτό 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.

8.7 Κυριότητα και Φρόςη λογιςμικού του Αναδόχου
8.7.1

Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει ο

ανϊδοχοσ για τη εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του,
υποχρεούται να θϋςει τη διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.
8.7.2

Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο

εργοδότησ το δικαύωμα να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και
περιοριςμούσ για θϋματα που ςχετύζονται με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ
ύμβαςησ.
8.8 Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου
8.8.1

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.

8.8.2

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.

8.9 Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του

13

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.
8.10 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.
8.11 Αλληλογραφύα του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη μπορεύ να
αποςτϋλλονται με fax ό email, και θα εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα.
Άρθρο 9

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ

9.1 Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ πληροφορύεσ που
αφορούν τη ύμβαςη, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ παραδώςει.
9.2 Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα το εργολαβικό αντϊλλαγμα ςτον Ανϊδοχο, κατϊ
τουσ όρουσ του Νόμου 4412/16 και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτην παρ. 4.
Άρθρο 10

ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 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 το Ν. 4412/16 και την
παρούςα (ϊρθρο 12).
10.2 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα υμβατικϊ Σεύχη ό ςτην Προςφορϊ του Αναδόχου
10.2.1 Σα ςυμβατικϊ τεύχη αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν αντικρουόμενεσ
διατϊξεισ ό όροι ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε
φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτην διακόρυξη και ςτο ϊρθρο 1.3 τησ παρούςασ.
10.2.3

Λϊθη ό παραλεύψεισ των υμβατικών Σευχών μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό
τησ ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των
διαγωνιζομϋνων και ςτην υποχρϋωςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ να μη μεταβϊλει μονομερώσ
τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη τουσ οιδιαγωνιζόμενοιγιατη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ
τουσ.

10.3 Ανωτϋρα βύα
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10.3.1

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. To παραπϊνω δικαύωμα υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι
ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται από το Ν. 4412/16, ό τη ςύμβαςη.
10.3.2 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.
10.4 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 το
Νόμο ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν.
4412/16.
Άρθρο 11
ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
11.1 Έκπτωςη Αναδόχου
Εφόςον ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει τισ εκ τησ ςυμβϊςεωσ υποχρεώςεισ του, κηρύςςεται
ϋκπτωτοσ όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 191 του ν. 4412/16.

Εφόςον

ςυντρϋχουν οι περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η διαδικαςύα ϋκπτωςησ
κινεύται υποχρεωτικϊ.
Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ
του εργοδότη η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ αν υπϊρχει. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν
επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και
επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ.
11.2 Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ
Ο εργοδότησ δικαιούται να διαλύςει τη ύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των
ϊρθρων 133 και 192 του ν. 4412/16.
11.3 Λύςη τησ ύμβαςησ για οικονομικούσ λόγουσ
Πτώχευςη του αναδόχου, ςυνεπϊγεται την αυτοδύκαιη λύςη τησ ςύμβαςησ, ενώ
πτώχευςη μϋλουσ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ ςυνεπϊγεται την δυνατότητα
υποκατϊςταςησ του ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 195 του Ν. 4412/16.
11.4 Λόξη τησ ύμβαςησ - Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ
Η διαδικαςύα ϋγκριςησ τησ μελϋτησ και τησ παραλαβόσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
ρυθμύζεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 189 του Ν. 4412/16.
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Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ

Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ αναφερόμενα
ςτο ϊρθρο 198 του Νόμου. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη
τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο Νόμο.
Άρθρο 13

ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

13.1 Νομοθεςύα
Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ
προςδιορύζεται ςτην Ανϊθεςη.
13.2 Γλώςςα επικοινωνύασ
13.2.1 Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό Γλώςςα
13.2.2 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.
13.2.3 ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο κατιςχύει
των εγγρϊφων ςε αλλοδαπό γλώςςα.
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