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Στθν Ακινα ςιμερα,
/ /2022, ςτα γραφεία του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, που
εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ Νίκθσ, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, οι κατωτζρω
υπογεγραμμζνοι ςυμβαλλόμενοι:
1. Το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ) με τθν επωνυμία «Τεχνικό
Επιμελθτιριο Ελλάδασ», με ζδρα ςτθν Ακινα, οδόσ Νίκθσ, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με
Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ ΔΟΥ Δ’ Ακθνϊν, και εκπροςωπείται νόμιμα από
τον Ρρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. Σταςινό.
2. Θ ζνωςθ με τθν επωνυμία
«ΣΑΜΑΑΣ & ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ Α.Ε.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ-ΡΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.-ΣΓΟΥΟΥ Ε. ΔΘΜΘΤΑ», όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα
από τον Δθμιτριο Σαμαρά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ 254963,
οι οποίοι εφεξισ αποκαλοφνται, Ανακζτουςα Αρχι και Ανάδοχοσ, αντίςτοιχα,
αφοφ ζλαβαν υπόψθ:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Τισ διατάξεισ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν
Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”.
Τισ διατάξεισ του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241/23.12.2016) «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ».
Τισ διατάξεισ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό
υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο,
τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ»
Τισ διατάξεισ του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245/9.4.2020) «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Χωροταξικισ και Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ το άρκρο
14 αυτοφ.
Τισ διατάξεισ του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ
υποκζςεισ Ρεραιτζρω εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ
Μαΐου 2008 και άλλεσ διατάξεισ».
Τισ διατάξεισ του ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ
Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,
Τισ διατάξεισ του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτοσ:
οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων &
τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ».
Τισ διατάξεισ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ
του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ
θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ».
Τισ διατάξεισ του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίωσ τα άρκρα 118 και 119 αυτοφ.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

Τισ διατάξεισ του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020,
Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» .
Τισ διατάξεισ του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ
περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα».
Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ» (κατά περίπτωςθ).
Τισ διατάξεισ του ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και
δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία
περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ».
Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων…».
Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68).
Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42).
Τισ διατάξεισ του ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων”
(Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., το π.δ. 82/1996 (Α' 66)
“Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», θ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν
τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005’’,
κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό
κακεςτϊσ».
Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ
(Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
Τισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ
και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ τα άρκρα 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15 (για τουσ φορείσ που
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του) .
Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα
και Πολιτιςτικά Θζματα”.
Τον κανονιςμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
12θσ Φεβρουαρίου 2021, με κζμα τθ κζςπιςθ του μθχανιςμοφ ανάκαμψθσ και
ανκεκτικότθτασ.
Το π.δ. τθσ από 27-11/14-12-1926 (ΦΕΚ Αϋ430) «Περί κωδικοποιιςεωσ των περί
ςυςτάςεωσ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου διατάξεων», ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
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Το π.δ. 71/2019 (Αϋ112) «Μθτρϊα ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν
ζργων, μελετϊν, τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜΘ.ΤΕ.).
Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων
τθσ Α.Ε.Π.Π.»
Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”.
Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α’ 185) (όπωσ
μεταβατικά ιςχφει).
Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν,
παραλαβιν κλπ υγκοινωνιακϊν, Τδραυλικϊν και Κτιριακϊν Εργων , ωσ και
Σοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν
και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν
τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν” (Α' 301), όπωσ ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Βϋ
(Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθ προεκτίμθςθ αμοιβϊν μελετϊν
που δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν.
Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και
οικοδομισ αυτϊν’’, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το Ν. 3919/2011
(Αϋ32).
Σθν υπ’ αρικμ. ΚΤΑ Αρικμ. 63446/31-5-2021 «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων» (Β 2338).
Σθν υπ’ αρικμ. 14900/4-2-2021 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Βϋ 466/8-2-2021) «Ζγκριςθ ςχεδίου
Δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ υμβάςεισ» (κατά περίπτωςθ).
Σθν υπ’ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι
Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)
Τθν με αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β/02.08.2021) Υπουργικι Απόφαςθ
«Οριςμόσ ανακζτουςασ αρχισ και κακοριςμόσ κάκε αναγκαίασ ςχετικισ
λεπτομζρειασ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν των Ρρογραμμάτων Ρολεοδομικοφ
Σχεδιαςμοφ (ΤΡΣ- ΕΡΣ) του άρκρου 14 του ν. 4759/2020 με χρθματοδότθςθ από το
Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ και ςυγκεκριμζνα το Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων (ΡΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τθν ονομαςία τίτλου Ζργων «ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων ΤΡΣ - Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν
Σχεδίων ΕΡΣ)», και οριςμόσ υπόλογου διαχείριςθσ αυτϊν.».
Τθν με αρικ. ΥΡΕΝ/ΓΓΓΧΣΑΡ/74435/2992 (ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021) Υπουργικι
Απόφαςθ «Κατάρτιςθ και ζγκριςθ προγραμμάτων εκπόνθςθσ μελετϊν Τοπικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων και Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Αϋ τμιμα προγραμμάτων
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ), ςε εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4759/
2020, με χρθματοδότθςθ του Ταμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ και ειδικότερα
του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τθ γενικι ονομαςία
τίτλου Ζργων «ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΙΣ».
Τθν με αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/09.02.2022) Υπουργικι Απόφαςθ
«Τεχνικζσ προδιαγραφζσ μελετϊν Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΕΡΣ)».
Τθ με Αρικμ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) με κζμα
«Σφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των Δράςεων και των Ζργων του Ταμείου
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Τθν υπ’ αρικμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Θ-ΨΘ0) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ Ταμείου Ανάκαμψθσ περί Ζγκριςθσ του
Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Ταμείου
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Ανάκαμψθσ, δυνάμει τθσ με αρικμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαςθσ
του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει.
39.

Τθ με Α.Ρ. 29143 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0Θ-ΙΙΡ) Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Οικονομικϊν με κζμα «: Ζνταξθ του Ζργου με τίτλο «(Sub.1) Τοπικά Ρολεοδομικά
Σχζδια (Τ.Ρ.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια (Ε.Ρ.Σ.)» (κωδικόσ ΟΡΣ ΤΑ
5164832) ςτο Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ.

40.

Τθ με αρικμό 1326/02-07-2021 (Αρ. πρωτ. 74439, ΑΔΑ: Ψ43346ΜΤΛ-ΝΧ2) απόφαςθ
του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για τθν ζγκριςθ ζνταξθσ ςτο
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2021, ςτθ ΣΑΤΑ 075.

41.

Σθν με αρικ. ΔΝβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαςθ του
Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν «Εξειδίκευςθ του είδουσ των παραδοτζων
ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ότι αφορά τα ςυγκοινωνιακά
(οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα»
42. Τθν με αρ. 166278 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β' 2813/30.6.2021) «Ρυκμίςεισ
τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων,
μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
43. Τθν με αρ. 76928/2021 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3075/13.7.2021) «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)»,
44. Τθν με αρ. 64233 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2453/9.6.2021) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
45. Τθν με αρικμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν
(Βϋ 4607) Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ,
46. Τθν με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ
Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των
βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Σεχνικϊν υμβοφλων - Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι του
ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω
κζμα» (Β 4203).
47. Τθν με αρικ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν
και Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν
και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του
άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια
απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
48. Τθν με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ
Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53
του ν. 4412/2016»,
49. Τθν Εγκφκλιο 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011
που αφοροφν τθν απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων».
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50.

Τθν Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν.
4412/2016 (Βιβλίο 1)».
51. Τθν Κοινι Διαπιςτωτικι Ρράξθ των Υπουργϊν Υποδομϊν και Μεταφορϊν και
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 κζμα Μετεγκατάςταςθ
του υποςυςτιματοσ ΕΗΔΗ Δθμόςια Ζργα ςτθ Γενικι Γραμματεία Τποδομϊν ΑΔΑ
ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4.
52. Τθ με αρ. πρωτ. ΤΥΟΔΡΕ/584/30-05-2022, Α9/Σ18/2022 απόφαςθ Κατακφρωςθσ του
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «Διαγωνιςμόσ με Ανοιχτι Διαδικαςία για τθν Σφναψθ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων Μελετϊν Άνω των ορίων του ν.
4412/2016,.....για τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ «ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ» τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ.
53.
Τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν.
49. Κακϊσ και τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ,
όπωσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα ανωτζρω και τα
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ, όπωσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ,
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε
διάταξθ (νόμου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) και ερμθνευτικι εγκφκλιο που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω
ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν τα εξισ οριηόμενα ςτα άρκρα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ:

ΆΡΘΡΟ 1.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ-ΚΟΠΟ-ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ ΔΗΜΟΤ ΘΗΡΑ- ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ –
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

1.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι με τθν παροφςα ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν
«ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ (ΕΠ) του ΔΗΜΟΤ
ΘΗΡΑ» (CPV: 71320000-7 , 71410000-5, 90713000-8, 71351910-5), όπωσ αυτι εγκρίνεται
με τθν υπ’αρικμ. ΥΡΕΝ/ΓΓΓΧΣΑΡ/74435/2992 (ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021) Υ.Α. «Κατάρτιςθ
και ζγκριςθ προγραμμάτων εκπόνθςθσ μελετϊν Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων και
Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων».
Θ υπό ανάκεςθ μελζτθ «Ειδικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Διμου Θιρασ» κα ςυνταχκεί ςφμφωνα
με τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/2022)ΥΑ με κζμα « Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ μελετϊν Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Ε.Ρ.Σ.) του ν.4447/2016 και
ν.4759/2020», κατά τρόπο ϊςτε το ΕΡΣ να ςυμβαδίηει με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
προδιαγραφζσ ΕΡΣ. Θ διαδικαςία κα ολοκλθρωκεί με τθν υποβολι φακζλου ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθν ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ
Διατάγματοσ που περιγράφεται ςτο άρκρο 8 του ν. 4447/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε
και ιςχφει με το άρκρο 11 του ν. 4759/2020.
Για τθν ολοςχερι ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ ενδζχεται να απαιτθκεί επικαιροποίθςθ
αυτισ από τον ανάδοχο, με βάςθ τισ παρατθριςεισ που τυχόν προκφψουν κατά τθ
διαδικαςία ζκδοςθσ των απαραίτθτων νομοκετθμάτων ζγκριςθσ, λόγω τθσ ιδιάηουςασ
φφςθσ και του απαιτθτικοφ και ςφνκετου χαρακτιρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ του εν
λόγω διμου.
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1.2. Σφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/9-02-22) ΥΑ με κζμα
«Τεχνικζσ προδιαγραφζσ μελετϊν Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΕΡΣ)», κακϊσ και με το
ν. 4447/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4759/2020, τα ΕΡΣ ζχουν κεςπιςτεί για τθν
χωρικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ περιοχϊν ανεξαρτιτωσ διοικθτικϊν ορίων, που μπορεί να
λειτουργιςουν ωσ υποδοχείσ ςχεδίων, ζργων και προγραμμάτων υπερτοπικισ κλίμακασ ι
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, για τισ οποίεσ απαιτείται ειδικι ρφκμιςθ των χριςεων γθσ και των
λοιπϊν όρων ανάπτυξθσ τουσ
για περιβαλλοντικι προςταςία ι/και αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν από φυςικζσ
καταςτροφζσ
για
περιοχζσ
παρεμβάςεων
ςτο
πλαίςιο
προγραμμάτων
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), όπωσ οι Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ
Ραρεμβάςεισ και ςε περίπτωςθ ανάγκθσ ταχείασ ολοκλιρωςθσ του πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ πρϊτου επιπζδου από τθν πολιτεία, λόγω κρίςιμων χωρικϊν προβλθμάτων
που επιβάλλουν τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ ι τθν αποτροπι δθμιουργίασ τετελεςμζνων
καταςτάςεων που οφείλονται ςε ζλλειψθ ι ανεπάρκεια πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ.
Τα ΕΡΣ αποτελοφν ςφνολα κειμζνων, χαρτϊν και διαγραμμάτων, με τα οποία μποροφν κατά
περίπτωςθ να κακορίηονται το πρότυπο χωρικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ και τα βαςικά
προγραμματικά μεγζκθ, τα όρια πολεοδομικϊν ενοτιτων και οικιςμϊν, οι χριςεισ γθσ, οι
όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, οι ςθμαντικζσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ, τα μεταφορικά,
τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομζσ, θ προςωρινι οριοκζτθςθ των
υδατορεμάτων εντόσ των προσ πολεοδόμθςθ περιοχϊν, πλθν των περιπτϊςεων όπου
εγκρίνεται και ΣΕ οπότε απαιτείται θ οριςτικι οριοκζτθςθ αυτϊν, θ γεωλογικι
καταλλθλότθτα για δόμθςθ ςτθν περιοχι επζμβαςθσ.
Ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ, τθν ζκταςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ
επζμβαςθσ, μπορεί επίςθσ να κακορίηονται θ ιεράρχθςθ του δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου, οι
ηϊνεσ Υποδοχισ Συντελεςτι Δόμθςθσ (Η.Υ.Σ.), ηϊνεσ ειδικϊν πολεοδομικϊν κινιτρων, μζτρα
προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, μζτρα υποςτθρικτικά τθσ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων
αναγκϊν και διαχείριςθσ ςυνεπειϊν φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και λοιπϊν
απειλϊν, κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο, όρο ι περιοριςμό που απαιτείται για τθν
ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ και οργάνωςθ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ.
1.3. Ο υπάρχων ρυκμιςτικόσ ςχεδιαςμόσ του νθςιοφ ζχει ζντονα αποςπαςματικό
χαρακτιρα. Δεδομζνων των ιδιαίτερων φυςικϊν, πολιτιςτικϊν και τοπικϊν
χαρακτθριςτικϊν του νθςιοφ, των τουριςτικϊν πόρων που διακζτει και των πιζςεων που
αςκοφνται από τισ τουριςτικζσ ροζσ, είναι προφανισ θ άμεςθ ανάγκθ για μια
ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι – πολεοδομικι κεϊρθςθ, θ οποία κα καλυφκεί μζςα από τθν
ςφνταξθ ενόσ Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου.
Θ Θιρα αποτελεί ζνα μεγάλο τουριςτικό κζντρο, ενϊ θ καλλιεργιςιμθ, πεδινι περιοχι τθσ
ςτα ανατολικά είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ των Κυκλάδων. Επιπλζον, χαρακτθρίηεται
από πλοφςιο φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Θ ανάγκθ προςταςίασ των φυςικϊν και
πολιτιςτικϊν πόρων του τοπίου, κακϊσ και ο ευρφτεροσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ
επικράτειασ επιτάςςουν τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ ςτθ νιςο Θιρα,
που ςυγχρόνωσ κα ςυμπεριλαμβάνει και ζναν ειδικότερο ςχεδιαςμό με βάςθ τισ φυςικζσ
και τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ νιςου.
Τα τελευταία χρόνια, θ πολφ ζντονθ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ νιςου Σαντορίνθ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και ειδικότερων ςυνιςτωςϊν όπωσ ο τουριςμόσ κρουαηιζρασ και ο
τουριςμόσ διαμοιραςμοφ), ζχει ςυγκεντρϊςει ζντονο επενδυτικό ενδιαφζρον. Ραράλλθλα,
θ νιςοσ πρζπει να διαχειριςτεί τισ εκτεταμζνεσ ςυνζπειεσ του φαινομζνου του
υπερτουριςμοφ, όπωσ είναι θ επιβάρυνςθ των μεταφορικϊν, περιβαλλοντικϊν και
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κοινωνικϊν υποδομϊν, τθσ αγοράσ
(αμπελοκαλλιζργεια για οινοπαραγωγι).

κατοικίασ,

τθσ

αγροτικισ

δραςτθριότθτασ

Στο πλαίςιο αυτό, είναι αναγκαία θ πολεοδομικι αναδιοργάνωςθ του νθςιοφ μζςω
επανακακοριςμοφ χριςεων γθσ, όρων δόμθςθσ και άλλων παραμζτρων, δεδομζνου ότι
ςιμερα ο ιςχφων πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ είναι όχι μόνο παρωχθμζνοσ, αλλά και
ανολοκλιρωτοσ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ ταχείασ αντιμετϊπιςθσ των προαναφερόμενων κεμάτων,
το καταλλθλότερο εργαλείο χωρικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν Σαντορίνθ είναι το ΕΡΣ του αρ. 11
του Ν. 4759/2020, γιατί μπορεί να αντιμετωπίςει τα κρίςιμα χωρικά προβλιματα που
αντιμετωπίηει θ νιςοσ παρζχοντασ ολοκλθρωμζνθ χωροταξικι – πολεοδομικι κεϊρθςθ και
ςχεδιαςμό τθσ περιοχισ ςε ςφντομο χρονικό ςτάδιο. Με το ΕΡΣ παρζχεται ταχεία
διεκπεραίωςθ και ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ, κακϊσ καταρτίηεται και εγκρίνεται ςε ζνα
(ενιαίο) ςτάδιο, ενϊ ανταποκρίνεται ςτθν επείγουςα ανάγκθ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ
νιςου προσ όφελοσ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ ελεγχόμενθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ.
1.4. Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ κα είναι κείμενα, πίνακεσ, διαγράμματα και χάρτεσ
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ Θα είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνα ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ιχνθλαςιμότθτα των παραγόμενων αποτελεςμάτων. Συγκεκριμζνα, κα
παρουςιάηονται:
• τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που λιφκθκαν υπόψθ με αναφορά ςτισ πθγζσ τουσ,
• θ μεκοδολογία ςυλλογισ τουσ,
• τα δεδομζνα και τα αποτελζςματα υπό τθ μορφι χαρτϊν και πινάκων,
•οι παρατθριςεισ και ο ςχολιαςμόσ των ςτοιχείων, πλθροφοριϊν και αποτελεςμάτων,
• τα ςυμπεράςματα.
Τα κείμενα, οι πίνακεσ και τα διαγράμματα κα παραδοκοφν ςε περιβάλλον ςυμβατό με
Microsoft Office ι ιςοδφναμο λογιςμικό εφαρμογϊν γραφείου ανοικτοφ κϊδικα. Τα κείμενα
κα παραδοκοφν ςε μορφι Microsoft Word (ι ιςοδφναμου λογιςμικοφ επεξεργαςίασ
κειμζνου ανοικτοφ κϊδικα) και ςε αρχεία pdf που κα δθμιουργθκοφν ψθφιακά (και όχι με
ςάρωςθ) και κα είναι επεξεργάςιμα, ςε ζνα ενιαίο αρχείο ανά παραδοτζο, μεταξφ των
οποίων κα υπάρχει απόλυτθ ταφτιςθ (π.χ. κα ςυμπεριλαμβάνονται τα εξϊφυλλα,
εςϊφυλλα, περιεχόμενα, εςωτερικοί χάρτεσ κανονικοφ ι ακανόνιςτου μεγζκουσ, κλπ.).
Τα παραδοτζα και θ διαδικαςία εκπόνθςθσ για το Διμο Θιρασ ορίηονται ρθτά με τθν υπ’
αρ. ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022) «Τεχνικζσ
προδιαγραφζσ μελετϊν ΕΡΣ».
Θ εκπόνθςθ των ΕΡΣ αποτελεί ςφνκετο ζργο που περιλαμβάνει αφενόσ, διαδικαςίεσ
κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ των απαραίτθτων μελετϊν και αφετζρου, ςυμμετοχικζσ
διαδικαςίεσ γνωμοδοτιςεων και κοινωνικισ διαβοφλευςθσ επί του περιεχομζνου του ΕΡΣ
που εξαςφαλίηουν το δθμοκρατικό χωρικό προγραμματιςμό και τον οριηόντιο ςυντονιςμό
τθσ διοίκθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου ΕΡΣ.
Βαςικι παράμετροσ είναι θ πολφ γριγορθ ολοκλιρωςθ των μελετϊν των ΕΡΣ, οφτωσ ϊςτε
να προωκοφνται το ταχφτερο δυνατόν οι ςτόχοι τουσ και τα αντανακλαςτικά του
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πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ να αντιςτοιχοφν ςτισ ταχζωσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ και
εξελίξεισ.
Επιςθμαίνεται ότι ςτα παραδοτζα εντάςςονται και τα κεματικά επίπεδα των γεωχωρικϊν
δεδομζνων του Ραραρτιματοσ Γ τθσ ΥΑ ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022),
όπωσ αυτά ορίηονται.
1.5. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρ.. Ρρωτ.:
22808/20-09-2021 Διακιρυξθσ Ανοικτισ Διαδικαςίασ. Μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν επιλογι αναδόχου για
τθν εκπόνθςθ μελζτθσ «ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ», τθσ οποίασ οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ορίηονται με τθν υπ’αρ ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 Υπουργικι
Απόφαςθ (ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022).
ΆΡΘΡΟ 2.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2.1. Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του μελετθτικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ορίηεται ςυνολικά ςε δεκατζςςερισ (14) μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ
ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει με τθν επομζνθ τθσ
υπογραφισ τθσ και τθσ ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΥΡΕΝ/ΔΡΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/09.02.2022)
«Τεχνικζσ προδιαγραφζσ μελετϊν Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΕΡΣ)», Θ Κφρια Μελζτθ
του ΕΡΣ εκπονείται ςε μία φάςθ με δφο ενότθτεσ.
Θ πρϊτθ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με τθν υποβολι τθσ μελζτθσ ςτο διάςτθμα των 6 μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ δεφτερθ ενότθτα περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ τθσ ζγκριςθσ, όπωσ είναι:
α) θ προςωρινι παραλαβι τθσ Κφριασ Μελζτθσ από τον Φορζα ςχεδιαςμοφ του ΕΡΣ
β) θ ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ τθσ ΣΜΡΕ,
γ) θ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥΡΟΘΑ
δ) θ ενςωμάτωςθ τυχόν παρατθριςεων του ΚΕΣΥΡΟΘΑ και οριςτικοποίθςθ τθσ μελζτθσ
ε) θ οριςτικι παραλαβι τθσ μελζτθσ
η) Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ ζκδοςθσ του ΡΔ
ζγκριςθσ του ΕΡΣ ΘΘΑΣ.
Θ δεφτερθ ενότθτα ολοκλθρϊνεται μζςα ςε διάςτθμα 14 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
2.2. Στο ςυμφωνθτικό ορίηονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ, ωσ ακολοφκωσ:
1. Κφρια Μελζτθ ΕΠ (Χωροταξικι, υκμιςτικι & Ρολεοδομικι, υμοτομικι) ζξι (6)
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ (με ζναρξθ από τον πρϊτο μινα).
2. Μελζτθ ΜΠΕ (Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων) ζξι (6) μινεσ
από τθν υπογραφι τθσ (με ζναρξθ από τον πρϊτο μινα).
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3. Προκαταρκτικι Μελζτθ Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ (Α’ ΦΑΗ) τρεισ (3) μινεσ
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (με ζναρξθ από τον πρϊτο μινα).
4. Μελζτθ Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ (Β’ ΦΑΗ) πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ (με ζναρξθ από τον τζταρτο μινα, δθλαδι ςυνολικά 2 μινεσ)
5. Σοπογραφικι Μελζτθ Αποτφπωςθσ ρεμάτων πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ (με ζναρξθ από τον τζταρτο μινα, δθλαδι ςυνολικά 2 μινεσ)
6. Τδραυλικι Μελζτθ ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (με ζναρξθ από
τον πζμπτο μινα, δθλαδι ςυνολικά 2 μινεσ)
7. Τποβολι Μελζτθσ τον ζκτο μινα.

2.3. Σε προκεςμία (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να υποβάλει χρονοδιάγραμμα, γραμμικό κατ’ελάχιςτον, το οποίο μετά τθν ζγκριςι του από
το Τ.Ε.Ε. κα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο. Στο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι κακαροί
χρόνοι ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ, τα ακριβι ςθμεία
ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ δράςθσ και οι χρόνοι των απαιτοφμενων εγκρίςεων και
ενεργειϊν, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτίμθςθ του
ςυνολικοφ
χρόνου εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, υπολογίηει εφλογα διαςτιματα που
απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ εργαςιϊν και ενεργειϊν, για τα οποία δεν είναι
υπεφκυνοσ.
2.3.1. Σε περίπτωςθ που το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ μετατίκεται, ο
Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ με τθν υποβολι
τροποποιθμζνου χρονοδιαγράμματοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εφόςον θ τελευταία το
εγκρίνει και υπό τθν προχπόκεςθ πωσ δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ
κακυςτζρθςθ. Θ παράταςθ είναι ανάλογθ του χρονικοφ διαςτιματοσ απόκλιςθσ από το
αρχικό χρονικό ςθμείο ζναρξθσ.
2.4. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν, κατά τα λοιπά,
οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 3.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
3.1. Θ Σφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία εκτελείται θ παροφςα είναι τα κατωτζρω αναφερόμενα.
3.2. Επί τθσ εννόμου ςχζςεωσ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου ιςχφουν κατά
ςειρά οι όροι:
1. Του Συμφωνθτικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςχεκειςϊν εξθγιςεων του
οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίωσ ωσ προσ τον
προςδιοριςμό οικονομικϊν μεγεκϊν, με τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ διαμόρφωςε τθν προςφορά
του,
2. Τθσ υπ ‘αρ, 22808/20-09-2021 Διακιρυξθσ και τα προςαρτιματα αυτισ.
3. Τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου.
4. Τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου.
5. Του τεφχουσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του.
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6. Του Τεφχουσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, του
προγράμματοσ των απαιτοφμενων μελετϊν και τθσ τεκμθρίωςθσ τθσ ςκοπιμότθτασ του
ζργου.
7. Του τεφχουσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν.
3.3. Θ ςειρά με τθν οποία αναφζρονται τα ωσ άνω ζγγραφα ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο κακορίηει τθ ςειρά ιςχφοσ των όρων κακενόσ από αυτά. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ
διαφορϊν ι αντινομιϊν ςε διατάξεισ ι κατά τθν ερμθνεία των όρων δφο ι περιςςοτζρων
εγγράφων, αυτζσ επιλφονται βάςει τθσ ανωτζρω ιεράρχθςθσ. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ιςχφουν, όπωσ διαμορφϊκθκαν, με τισ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ
που παραςχζκθκαν από τθν ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω.
3.3.1. θτά ςυμφωνείται μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ότι θ Σφμβαςθ αυτι αποτελεί
τθ μοναδικι ςυμφωνία που υπάρχει μεταξφ τουσ για τθν υπόψθ εκπόνθςθ μελζτθσ και ότι
όλα τα ζγγραφα που τυχόν ανταλλάχκθκαν μεταξφ τουσ, πριν από τθν υπογραφι τθσ,
κακϊσ και οι τυχόν ςυηθτιςεισ και ςυμφωνίεσ, οποιαςδιποτε φφςθσ και περιγραφισ, που
ζγιναν προφορικά ι ςιωπθρά και δεν ςυμπεριλιφκθκαν ωσ περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ
αυτισ, δεν παράγουν οποιοδιποτε νομικό αποτζλεςμα, δεν κα δεςμεφουν τουσ
ςυμβαλλόμενουσ και δεν κα λθφκοφν υπόψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ.
ΆΡΘΡΟ 4.
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4.1. Υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι και πιςτοποίθςθ των
παραδοτζων τθσ αναδόχου είναι θ αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ, επίβλεψθσ και
παραλαβισ του ΤΕΕ, όπωσ αυτι ορίηεται με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του,
ςφμφωνα με το αρ. 183 παρ.2 του ν.4412/2016, κακϊσ και με τθν παράγραφο 4 του
άρκρου 4 τθσ με αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/69553/2588 ΥΑ (ΦΕΚ 3527/Β/2-8-21). Ο Ανάδοχοσ ζχει
υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ, ζργο τθσ οποίασ είναι να
παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, να προβαίνει ςτθν
προςωρινι και οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) παραλαβι των παραδοτζων που
κακορίηονται ςτθν ςφμβαςθ, να διατυπϊνει παρατθριςεισ επί των παραδοτζων εφόςον
απαιτείται και να επιβλζπει για τθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων αυτϊν. Σε περίπτωςθ
που διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ, διαβιβάηει εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων
θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ εγγράφωσ (email) τισ παρατθριςεισ τθσ. Ο
ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ και να
επανυποβάλει τα παραδοτζα καταλλιλωσ διορκωμζνα και ςυμπλθρωμζνα, μζςα ςτο
διάςτθμα εφλογθσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν ίδια τθν επιτροπι. Ωσ εφλογθ
λογίηεται θ προκεςμία που ςυνεκτιμά τθν ζκταςθ των απαιτοφμενων διορκϊςεων με τθν
ταχεία και βζλτιςτθ υλοποίθςθ του μελετθτικοφ αντικειμζνου. Θ διαδικαςία τθσ
επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ.
4.2. Θ μθ γνωςτοποίθςθ παρατθριςεων επί των υποβλθκζντων διορκϊςεων και
τροποποιιςεων από τθν Επιτροπι προσ τον ςυμβαλλόμενο εντόσ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, ςυνεπάγεται και αποδοχι των παραδοτζων.
4.3. Θ Επιτροπι, εφόςον διαπιςτϊνει (α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των παραδοτζων και
(β) τθ ςφμφωνα με τθν παροφςα, ολοκλιρωςι τουσ και αφοφ ελζγξει και αναφζρει ρθτά το
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εκτελεςκζν ζργο, τθν πραγματοποίθςθ των τυχόν διορκϊςεων ι ςυμπλθρϊςεων που
απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν παραλαβι των
παραδοτζων και του ζργου, ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ για τισ εργαςίεσ.
4.4. Θ υποβολι των παραδοτζων τθσ Κφριασ Μελζτθσ ακολουκείται από:
α) τθν προςωρινι παραλαβι τθσ Κφριασ Μελζτθσ από το Τ.Ε.Ε
β) τθν ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ τθσ ΣΜΡΕ,
γ) τθ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥΡΟΘΑ
δ) τθν ενςωμάτωςθ τυχόν παρατθριςεων του ΚΕΣΥΡΟΘΑ και οριςτικοποίθςθ τθσ μελζτθσ
ε) τθν οριςτικι παραλαβι τθσ μελζτθσ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ ζκδοςθσ του ΡΔ
ζγκριςθσ του ΕΡΣ ΘΘΑΣ.
ΆΡΘΡΟ 5.
ΑΜΟΙΒΗ -ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ-ΕΓΓΤΗΕΙ
5.1. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 245.444,56 €, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. Κατά ςυνζπεια, το ςυνολικό ποςό τθσ αμοιβισ τθσ
μελζτθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% είναι 304.351,25€.
Σφμφωνα με το άρκρο 53, παρ. 8α του Ν.4412/2016 προβλζπεται ποςό ίςο με 15% τθσ
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ, δθλαδι 36.816,68€.
Επομζνωσ, θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ
των απροβλζπτων, ανζρχεται ςτο ποςό των 282.261,24€.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 187 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, το
άρκρο 12 τθσ οικείασ διακιρυξθσ και το αντίςτοιχο άρκρο 4 του Τεφχουσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων.
5.2. Θ μελζτθ ζχει ενταχκεί ςτο Α’ τμιμα των προγραμμάτων εκπόνθςθσ Τοπικϊν και
Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, κατ’εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4759/2020.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ. To ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ και
Ανκεκτικότθτασ «Ελλάδα 2.0» με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ –
NextGeneration EU, και κα καλυφκεί με πόρουσ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
(ΡΔΕ). Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ ΣΑΤΑ 075 με ενάρικμο 2021ΤΑ07500001 και ζχει λάβει
κωδικό MIS 5164832.
5.3. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ κατατζκθκαν από τθν ανάδοχο οι
παρακάτω εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ από το ΤΜΕΔΕ, οι οποίεσ και
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα:
1. e-153023/28-07-2022 ποςοφ χιλίων οκτακοςίων εξιντα ενόσ ευρϊ (1.861,00€)
2. e-153044/28-07-2022 ποςοφ τριϊν χιλιάδων τριακοςίων ενενιντα ευρϊ (3.390,00€)
3. e-153026/28-07-2022 ποςοφ δζκα εννιά χιλιάδων πεντακοςίων εννιά ευρϊ
(19.509,00€)
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν. 4412/2016, θ οποία
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει
μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ, το
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ.Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και
χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιςτον, τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016, πλθν τθσ
περίπτωςθσ (θ),δθλαδι τα εξισ:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ.
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.(Θ υποπερ. ααϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων).
θ) Το παρόν παραλείπεται
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και επιπρόςκετα, τον αρικμό (αν είναι γνωςτόσ) και
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
θτϊσ ςυμφωνείται ότι ενόψει ενδεχόμενθσ ανάγκθσ επικαιροποίθςθσ του ΕΡΣ, κατόπιν
υποδείξεων από τθν αρμόδια αρχι επεξεργαςίασ, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ
διατθρείται ςτθν κατοχι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι και τθν ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ
Διατάγματοσ ζγκριςθσ του ΕΡΣ ΘΘΑΣ, οπότε και επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο και με
απϊτατο χρονικό όριο τθν 30θ Ιουνίου 2025.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ
παραβίαςθσ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Ειδικά
μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του
άρκρου 191 του ν. 4412/2016, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ.
5.3. Ρζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ κατατίκεται από τον Ανάδοχο και για
τισ τμθματικζσ πλθρωμζσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 187 παρ.2 του ν.4412/2016.
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ΆΡΘΡΟ 6.
ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Αν ο Ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται
εισ βάροσ του και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι
το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο
185 του Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 7.
ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
7.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ρ.Α., όπωσ
λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ
τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά και πιο
ςυγκεκριμζνα αν ο Ανάδοχοσ:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 184 του ν.4412/16, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
β) Κακυςτερεί υπαίτια τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό
τθσ αντίςτοιχθσ τμθματικισ προκεςμίασ.
γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι ελλείψεισ. Για να κθρυχκεί
ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του ν. 4412/16, για τθν
αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ι ελλείψεων τθσ μελζτθσ και να μθν ζχει αςκθκεί
ζνςταςθ ι θ αςκθκείςα να ζχει απορριφκεί.
7.2. Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφκεί θ
ζνςταςθ από τθν αρμόδια προσ τοφτο Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι.
Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ
απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ εκδίδεται, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου,
από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν κατάκεςθ τθσ. Θ αποδοχι ι
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, μεταξφ δε των λόγων αποδοχισ μπορεί να
περιλαμβάνεται και θ καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ ι τθσ ποιότθτασ των εκτελοφμενων
εργαςιϊν, ϊςτε να πικανολογείται βάςιμα θ ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.
7.3. Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ
προκεςμίασ, ενϊ κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 183.
7.4. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊνει τισ εργαςίεσ που
εκπόνθςε ο Ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ του Αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτι μετά τθν πάροδο
των δφο (2) μθνϊν, δικαιοφται παράταςθ με ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ με το διάςτθμα τθσ
διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ δεν αποτελεί λόγο για τθ διάλυςθ
τθσ ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ μετά τθν θμζρα τθσ κατά τα άνω
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υποχρεωτικισ διακοπισ των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον Ανάδοχο αποφάςεωσ
πιςτοποιείται για πλθρωμι.
7.5. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον Ανάδοχο και μζχρι να κακοριςκεί ο τρόποσ
εκπόνθςθσ των εργαςιϊν που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου
ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι επεμβαίνει προσ
αποτροπι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν εκτελϊντασ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε βάροσ και για
λογαριαςμό του ζκπτωτου Αναδόχου.
7.6. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ ζκπτωςθσ, ο Ανάδοχοσ
διακόπτει κάκε εργαςία και δεν δικαιοφται αμοιβι για το εκπονοφμενο ςτάδιο. Κατ'
εξαίρεςθ μπορεί θ Ανακζτουςα Αρχι, αν κρίνει ότι οριςμζνα ςτοιχεία του μελετθτικοφ
ζργου του υπό εκπόνθςθ ςταδίου είναι χριςιμα, να ηθτιςει να παραδοκοφν ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ πρωτοκόλλου
παράδοςθσ. Θ αμοιβι του Αναδόχου για τισ εργαςίεσ του θμιτελοφσ ςταδίου κανονίηεται με
Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν.
7.7. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ωσ ειδικι ποινικι ριτρα. Αν
επιβλικθκαν ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν μζχρι τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ οι ριτρεσ αυτζσ οφείλονται από τον Ανάδοχο ακροιςτικά,
ενϊ επιβάλλεται και θ ποινικι ριτρα για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, εφόςον
υφίςταται αντίςτοιχθ περίπτωςθ.
7.8. Θ απόφαςθ με τθν οποία οριςτικοποιικθκε θ ζκπτωςθ κοινοποιείται από τθν υπθρεςία
που τθν εξζδωςε ςτθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ υπθρεςία και ςτθν υπθρεςία
τιρθςθσ του Μθτρϊου Μελετθτϊν ι Εταιρειϊν Μελετϊν, για τθν επιβολι των
παρεπόμενων κυρϊςεων, μαηί με ςφντομο ιςτορικό και μνεία των λόγων που οδιγθςαν
ςτθν ζκπτωςθ. Αν ο ζκπτωτοσ Ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία ι ςφμπραξθ μελετθτϊν ι
εταιρειϊν μελετϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προςδιορίηει τουσ υπεφκυνουσ για τθν ζκπτωςθ
μελετθτζσ ι εταιρείεσ τθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ.

ΆΡΘΡΟ 8.
ΔΗΛΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΛΟΙΠΕ ΔΗΛΩΕΙ
Ο Ανάδοχοσ, δια του νομίμου εκπροςϊπου του, δθλϊνει:
►

ότι κα ςυμμορφϊνεται, κατά τα προβλεπόμενα ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, με τισ
εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

►

Πτι κα τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί µε το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου.

►

ότι βεβαιϊνει πωσ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν Ρρόςκλθςθ
και που κατατζκθκαν πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι νόμιμα, ορκά και
ακριβι και ςε κανζνα ςθμείο δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ όρουσ των τευχϊν
δθμοπράτθςθσ και ότι πάντωσ, ζςτω και αν υπάρχει κάποιο λάκοσ ι αντίκεςθ,
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αποδζχεται ανεπιφφλακτα να το επανορκϊςει με δικι τθσ επιμζλεια, ευκφνθ και
δαπάνθ, εντόσ εφλογου χρόνου από τθ ςτιγμι που περιιλκε ςε γνϊςθ τθσ.
►

ότι, για τουσ ςκοποφσ του λογιςτικοφ και άλλου ελζγχου και για τθν παροχι
ςυγκρίςιμων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν χριςθ κονδυλίων ςε ςχζςθ με τα μζτρα
για τθν υλοποίθςθ μεταρρυκμίςεων και επενδυτικϊν ζργων ςτο πλαίςιο του
ςχεδίου ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ, αποδζχεται τθν υποχρζωςθ του άρκρου
22 παρ. 2, περ. δ του κανονιςμοφ τθσ ΕΕ 2021/241,

►

Επιςθμαίνεται τζλοσ ότι ο Ανάδοχοσ ζχει νόμιμα υποβάλει τισ με αρ. πρωτ. ΤΕΕ
21053/21-07-2022 υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, που υπογράφονται ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 79 Α ν. 4412/2016, ςτισ οποίεσ δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104
του ίδιου νόμου.
ΆΡΘΡΟ 9.
ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1.Ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων
λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό
του, οι υπεργολάβοι και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω
υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ
Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τθσ αποδεδειγμζνθσ βλάβθσ
ι ηθμίασ.
9.2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο
Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθν γνωςτοποιιςει
ςε τρίτουσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Πλο το ζργο τθσ ςφμβαςθσ και τα οποιαδιποτε
παραςτατικά ςτοιχεία χαρακτθρίηονται απόρρθτα και ωσ τζτοια κα διαχειρίηονται από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ.
9.3. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ
του Ν.2472/97 και του Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR), όςον αφορά τθ
διαςφάλιςθ του απορριτου και τθν αςφάλεια τθσ διαχείριςθσ και τθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που κα περιζλκουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε γνϊςθ
του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων, που
αναλαμβάνει δια τθσ παροφςασ, τισ οποίεσ ωσ άνω διατάξεισ δθλϊνει ότι γνωρίηει και
αποδζχεται τθν τιρθςι τουσ.
ΆΡΘΡΟ 10.
ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

10.1. Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά
προςδιορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων. Σε περίπτωςθ που θ

Σελίδα 17 από 18

22SYMV011061132 2022-08-05
παροφςα ι τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ διακζτουν παραλείψεισ ι ζρχονται ςε αντίκεςθ με
διατάξεισ του ν.4412/2016, τότε ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του νόμου αυτοφ.
10.2. Θ μελζτθ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του τευχϊν
τεχνικϊν δεδομζνων και ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο
προςάρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ
ιςχφει. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τουσ όρουσ που
περιγράφονται ςτα τεφχθ, κακϊσ και ςτισ κατά περίπτωςθ εκδοκείςεσ εντολζσ και οδθγίεσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
10.3. Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του
Αναδόχου με αφορμι τθν παροφςα, αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν.
10.4. Για τθν ςφςταςθ και απόδειξθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία (3)
αντίτυπα, που υπεγράφθςαν νόμιμα από τουσ δφο (2) ςυμβαλλόμενουσ. Από τα παραπάνω
πρωτότυπα, τα δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο γραφείο του ΤΕΕ και ζνα εξ αυτϊν παρζλαβε
ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου που διλωςε πωσ ενεργεί για λογαριαςμό του.
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