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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση
των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου.  Τα ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  την
διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα
τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων», στη
Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  το  Τεύχος  Προεκτιμούμενων  Αμοιβών  ή/και  τη  διαμόρφωση
αυτών μετά την κατακύρωση της Σύμβασης σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και εν
γένει, στο περιεχόμενο όλων των εγγράφων της Σύμβασης.

1.2  Ορισµοί,  Συντοµογραφίες  και  Αρχικά  (όπως  εµφανίζονται  στις

παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύµβασης είναι ο Δήμος Γρεβενών.                     

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Γρεβενών.                                                

Εργοδότης είναι ο Δήμος Γρεβενών.                                                                              

Ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπόνηση της µελέτης του
έργου µε δηµόσια σύµβαση, κατά την έννοια της διάταξης των περιπτώσεων 5 και 9(α), της
παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                      

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) είναι ο Δήμος Γρεβενών.

Διευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.) είναι η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. 

Συµβατική αμοιβή είναι η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση αµοιβή του αναδόχου.

∆ηµόσια  Σύµβαση  Εκπόνησης  Μελέτης είναι  η  σύµβαση  εξ  επαχθούς  αιτίας  η  οποία
συνάπτεται  γραπτώς  µεταξύ  ενός  ή  περισσοτέρων  οικονοµικών  φορέων  και  του  Δήμου
Γρεβενών µε αντικείμενο την εκπόνηση µελετών, όταν οι  µελέτες δεν εκπονούνται από το
προσωπικό του Δήμου.                                                          

Συµφωνητικό  νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του αναδόχου,
αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης που τη
συνοδεύουν  και  τη  συµπληρώνουν  (Συµβατικά  Τεύχη),  τα  οποία  αναφέρονται  αναλυτικά
στην παράγραφο 1.3 της παρούσας Σ.Υ.

Τεύχη  ∆ιαδικασίας είναι  τα  στοιχεία  που  εκδίδονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και
διατίθενται στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

1.   Προκήρυξη

2.   Συγγραφή Υποχρεώσεων
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3.   Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης (Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, Σκοπιµότητα υλοποίησης
του  αντικειμένου  της  σύµβασης,  Πρόγραµµα  εκπόνησης  απαιτούμενων  µελετών,
Προεκτίµηση Αµοιβών Μελετών και Βραβείων και λοιπά)

Τεύχη Προσφορών είναι τα υποβληθέντα στοιχεία (Σχέδια, Τεχνική Έκθεση, Ηλεκτρονικά
Αρχεία) του πρώτου βραβευθέντα στον ∆ιαγωνισµό, τα οποία παραλαμβάνει ο Εργοδότης
από την Κριτική Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης του Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού Μελετών, συµπεριλαµβανοµένου του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
και Επαγγελµατικής Επάρκειας.

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 2.1 Τόπος και χρόνος

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή εκπόνησης της
μελέτης.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από έγκαιρη  πρόσκληση των υπηρεσιών  του  εργοδότη
(Προϊσταμένης  Αρχής,  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  επιβλεπόντων)  να  συμμετέχει  σε
συσκέψεις,  να  παρέχει  γραπτές  ή  προφορικές  πληροφορίες  ή  συμβουλές  στις  υπηρεσίες
αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να εκπονηθεί η μελέτη και
γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση
της  ανάθεσης  προς  τον  ανάδοχο,  μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της
απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή  του  συμφωνητικού,  μέσα  σε   προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις
δεκαπέντε (15) ημέρες (Άρθρο105 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Τη σύμβαση θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις
όργανο. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση
του  αντικειμένου  της  σύμβασης  όπως  αυτός  προσδιορίζεται  στην  Διακήρυξη  του
διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν
ορίζεται  διαφορετικά  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  με  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού
αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης (Άρθρο. 182). 

Στην Διακήρυξη και στο «φάκελο δημόσιας σύμβασης» ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και
καθαρός)  εκπόνησης  της  μελέτης  καθώς  και  επιπρόσθετος  χρόνος  που  περιλαμβάνει  τις
καθυστερήσεις  για  τις  οποίες  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος  και  εν  γένει  όπως  αναλυτικά
περιγράφονται στο εν λόγω Άρθρο (Άρθρο. 184). 

Σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να  υποβάλει  χρονοδιάγραμμα  εκπόνησης  της  μελέτης,  το  οποίο  μετά  την
έγκρισή  του,  εντός  15  ημερών  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  θα  αποτελεί  συμβατικό
στοιχείο. Στο χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος θα προεκτιμά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της
μελέτης, υπολογίζοντας εύλογα διαστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών
και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την παρ.1 του άρθρου 184.
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Αν  μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης,  χωρίς  ευθύνη  του
αναδόχου,  δικαιούται  αντίστοιχη  παράταση  προθεσμίας.  Οι  τμηματικές  και  η  συνολική

προθεσμία μπορούν τα παρατείνονται  με απόφαση της Προϊσταμένης  Αρχής,  ύστερα από
αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  τους  ή και  με  πρωτοβουλία  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης. Ως
προς  τις  προθεσμίες  εκπόνησης  της  μελέτης  της  σύμβασης  ισχύουν  κατά  τα  λοιπά  οι
ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2  Εκπρόσωποι του αναδόχου

Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το
στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου.

Επί  πλέον,  κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  ορίσει  και
αναπληρωτή  εκπρόσωπο  με  τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Για  την  αντικατάσταση  των  ως  άνω
εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη,
στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή
των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του
εκπροσώπου  του  αναδόχου  υπόκειται  στην  έγκριση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον
εργοδότη.  Κοινοποιήσεις  εγγράφων  της  σύμβασης  στον  παλιό  εκπρόσωπο  ή  στην  παλιά
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό
του  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο,  σύμφωνα  με  το  οποίο  τα  πρόσωπα  αυτά
εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά
προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων
του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό
του.  Σε  περίπτωση  αναδόχου  σύμπραξης,  ως  έδρα  του  αναδόχου  θεωρείται  η  έδρα  του
εκπροσώπου του.

Αντίκλητος  του  αναδόχου  ορίζεται  φυσικό  πρόσωπο  που  κατοικεί  στην  έδρα  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται
στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται
να είναι  και  ο εκπρόσωπος του αναδόχου,  εφόσον κατοικεί  στην έδρα της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.  Στον  αντίκλητο  γίνονται  νόμιμα,  αντί  του  αναδόχου,  οι  κοινοποιήσεις  των
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι
όμως την υποβολή της  σχετικής  δήλωσης με  την οποία  αντικαθίσταται,  οι  κοινοποιήσεις
νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον
ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα
που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην
απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Άρθρο. 182).

2.3 Διοίκηση Σύμβασης Μελέτης
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Η διοίκηση της σύμβασης και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία
του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων
της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών,
κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν
την  εκπόνηση  της  μελέτης  της  σύμβασης,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  κάτοχοι  τίτλου
σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα. Οι αρμοδιότητες
και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4 Υποβολή Μελετών από τον ανάδοχο 

Οι  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  για  την  υποβολή  εργασιών  και  μελετών  αναγράφονται
αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων” και Συγγραφής Υποχρεώσεων, καθώς και στην
Τεχνική Περιγραφή και στη Διακήρυξη.

Η μελέτη που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή σε
τρία αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε 5 αντίγραφα σε οπτικό δίσκο (CD) που
θα περιέχει επεξεργάσιμα αρχεία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Άρθρο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Γενικά Ανάληψη Ευθύνης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση
της  μελέτης  που  του  ανατίθεται,  σύμφωνα  και  με  τις  δεσμεύσεις  που  ανέλαβε  με  την
συμμετοχή του στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του
προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται
ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που
δήλωσε  κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  και  να  δηλώσει  άμεσα  την  αποχώρηση
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της Σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ερευνά  τους  λόγους  αποχώρησης  και  μπορεί  να  εγκρίνει  την
αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε
με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικό-ασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  που  έχουν  θεσπιστεί  από  το  δίκαιο  της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X
του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016 (Άρθρο 130).

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές
και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα
του  αντικειμένου  της  παροχής  του.  Οι  αξιώσεις  του  εργοδότη  κατά του  αναδόχου  λόγω
πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν
τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και
επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος
μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
(Άρθρο. 188)

Όλα τα έγγραφα, σχέδια ή στοιχεία που θα δοθούν από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο θα
φυλαχτούν, ως εμπιστευτικά, από τον Ανάδοχο, δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά µόνο για την
εκπόνηση  της  µελέτης  της  παρούσας  σύµβασης,  χωρίς  ο  Ανάδοχος  να  έχει  δικαίωµα
εκποίησης ή διάθεσής τους και θα επιστραφούν µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προειδοποιεί  εγγράφως  τον  εργοδότη  για  περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ακολουθήσει  τις  γενικές  αρχές  κωδικοποίησης  -
τυποποίησης τευχών και σχεδίων για κάθε στάδιο ή κατηγορία μελέτης με βάση τις οδηγίες
που θα του χορηγηθούν από την Υπηρεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές και να συνοδεύει
κάθε υποβολή μελέτης με τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία για πρόβληµα που τυχόν
ανακύψει  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  και  πάντα  σχετικά  και   αποκλειστικά  µε  το
περιεχόμενο της εγκεκριμένης µελέτης.

Οι οιοσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης ήθελαν απαιτηθεί από άλλο εμπλεκόμενο
φορέα,  έστω κι  αν  αναφέρονται  στα  διατεθέντα  στοιχεία  (αποτυπώσεις,  προμελέτη  κλπ.)
βαρύνουν  αποκλειστικά  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  οφείλει  να  τις  διεκπεραιώσει  εντός  των
χρονικών ορίων, τα οποία θα θέτουν οι φορείς και η Τεχνική Υπηρεσία του Εργοδότη.

Αν  ο  Ανάδοχος  κληθεί  από  τον  Εργοδότη  να  παρέµβει  σε  υπόθεση  µεταξύ  αυτού  (του
Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται  να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη
σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη ζητώντας σχετικές
οδηγίες.

Ο  Ανάδοχος  µπορεί  να  κρατήσει  αντίγραφα  του  υλικού  αυτού,  αλλά  δεν  µπορεί  να  το
χρησιμοποιήσει εν µέρει ή στο σύνολό του, για σκοπούς που δεν σχετίζονται µε την παρούσα
σύµβαση χωρίς την έγγραφη προς τούτο έγκριση του Εργοδότη.

Σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ.9 μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί
μελετητές  έργων  που  έχουν  υπαχθεί  στο  Αρθ-7Α  του  Ν-2882/01 (ΦΕΚ-17/Α/01),  περί
πραγματοποίησης Εργασιών πριν τον προσδιορισμό αποζημίωσης, δύνανται να μετέχουν ως
τεχνικοί σύμβουλοι - μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Αρθ-
144,  περί  σύμπραξης  στην  κατασκευή  του  μελετητή  και  στην  παρ.6  του  Αρθ-188,  περί
συμμετοχής των βασικών μελετητών, και υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό
φορέα επίβλεψης. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  αναλαµβάνει  τις  νόµιµες  ευθύνες  του,  απαλλάσσοντας
αντίστοιχα  τον  Εργοδότη και  τους  υπαλλήλους  του και  να  τον  προφυλάσσει  από παντός

7

domiki://5/19097


είδους ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει
σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια του Εργοδότη.

3.2 Ελαττώματα ή ελλείψεις Μελέτης

Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της,  αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι  την παραγραφή των
αξιώσεων  του  εργοδότη,  αποκαθιστώνται  από  τον  ανάδοχο  με  δικές  του  δαπάνες.  Αν
διαπιστωθούν  ελαττώματα  ή  ελλείψεις  μέχρι  την  έναρξη  της  κατασκευής  του  έργου,  η
Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να
συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον
ανάδοχο πρόσκληση στην οποία:

 α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,

 β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, 

 γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση,

 δ)  επισημαίνεται  ότι  η  πρόσκληση  μπορεί  να  προσβληθεί  με  ένσταση  ενώπιον  της
Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 Η  ένσταση  του  αναδόχου  δεν  αναστέλλει  την  υποχρέωση  συμμόρφωσής  του  στην
πρόσκληση.  Αν αποδειχθεί  ότι  ο  ανάδοχος  δεν ευθύνεται,  η  δαπάνη αποκατάστασης των
ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.

 Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα
προθεσμία,  το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται  από τον εργοδότη σε βάρος και για
λογαριασμό του,  με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή  που έχει  τα
νόμιμα προσόντα. (Άρθρο  188)

3.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές
ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά
από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

3.4 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης,  αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο
ανάδοχος  (και  οι  συνεργάτες  του)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση να  μη γνωστοποιήσει  σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους. 

3.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8



Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και
τους συνεργάτες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο
Νόμο  και  στη  σύμβαση  ή  αλλιώς  κατά  την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λήξη  ή  λύση  της
Σύμβασης. 

Αν είναι  υποχρέωση του αναδόχου,  βάση των προδιαγραφών της μελέτης,  να παραδώσει
αρχεία  με  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  υποχρεούται  να  τα  συνοδεύσει  με  έγγραφη
τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

3.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία
σε  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή,  από  τον  Ανάδοχο  (ή  τους  προστηθέντες  του)  ή  από  τις
υπηρεσίες  του  εργοδότη  με  την  βοήθεια  /  καθοδήγηση  του  αναδόχου,  θα  συνοδεύονται
υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη
και του ιδιοκτήτη του, και

 σε  περίπτωση  υπολογισμών,  την  περιγραφή  των  μεθόδων,  των  παραδοχών
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα
προγράμματα.

3.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα  προγράμματα  Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή  (λογισμικό),  τα  οποία  θα  χρησιμοποιήσει  ο
ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του,
υποχρεούται  να  θέσει  στη  διάθεση  του  εργοδότη  όποτε  του  ζητηθεί,  χωρίς  οικονομική
επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με τους ελέγχους και την
παραλαβή κλπ του Τεχνικού Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

3.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις
κατά τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

3.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο ανάδοχος  (και  τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης)  υποχρεούται  να εκπληρώνει  τις
υποχρεώσεις  του που απορρέουν από την ισχύουσα κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση
νομοθεσία  (ΕΦΚΑ),  για  το  προσωπικό  του,  που  θα  απασχολήσει  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης. 

3.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
εργοδότη,  άμεσα  ή  έμμεσα,  σε  δημόσιες  ή  δια  του  Τύπου  ανακοινώσεις  σχετικά  με  τη
σύμβαση ή τον εργοδότη. 

3.11 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) τα δε πρωτότυπα
αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα
στην ελληνική γλώσσα. 

 Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  είναι  το  ποσό  της  Οικονομικής  του  Προσφοράς  μη
συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών. Η αμοιβή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 132 και 186 του Ν4412/2016. 

 4.2 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Η καταβολή της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.4412/2016
και με την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή τους από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής
του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν
από την συμμετοχή του στο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.  

Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  όλα  τα
απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά για την είσπραξη της αμοιβής του.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  ακόμα  να  προσκομίσει  κατ΄  απαίτηση  του  εργοδότη  και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την πληρωμή της απαίτησης.

 Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο
(2) μηνών από την υποβολή τους οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα
με τις  διατάξεις  της  παρ.  Ζ'  του άρθρου πρώτου του ν.  4152/2013 (Α'107).  Προϋπόθεση
πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών πληρωμής.  Το τιμολόγιο μπορεί  να προσκομίζεται  μεταγενεστέρως κατά
την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις
εργασίες  της  σύμβασης  μέχρι  την  καταβολή  της  αμοιβής  του,  ύστερα  από  κοινοποίηση
ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη
πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο, αν αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια
υπηρεσία του κυρίου του έργου και  αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει  τα αναγκαία
δικαιολογητικά για την πληρωμή του. (Άρθρο 187 παρ. 7)

Η κατάσχεση  στα  χέρια  τρίτου  της  αμοιβής  του  αναδόχου,  πριν  από  την  παραλαβή  του
αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των
υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του συμβατικού ανταλλάγματος, όταν πρόκειται για
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την κάλυψη οφειλής του αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, ή σε υπεργολάβους που έχει  δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα χρησιμοποιήσει για την
εκπόνηση της μελέτης (Άρθρο 187 παρ. 8).

Διευκρινίζεται ότι:

 (α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και
Συντάξεων,  Επαγγελματικών,  Δημόσιων ή άλλων φορέων,  όπως τα ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ,
ΤΕΕ κ.λπ., όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.

Η  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  (όπως  έξοδα
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών (οι νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο).
Οι  λόγοι  προσαύξησης  της  αμοιβής  προβλέπονται  στο  νόμο  και  στην  παρούσα.  Δεν
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με διάλυση της
σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και  κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης,
κατά  το  άρθρο  192  παρ.  2  του  Ν.  4412/2016.  Για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  αυτού
απευθύνει  γραπτή  εντολή  προς  τον  ανάδοχο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι  επιπτώσεις  της
διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο,  εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση
(Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το
5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16). 

4.3 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου 

Τα  τιμολόγια  του  αναδόχου  για  την  αμοιβή  του  καθώς  και  οι  πληρωμές  που  θα
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Γενικά 

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα  είδη  εγγυήσεων  (5.2  5.3  της  παρούσης).  Οι  εγγυήσεις  αυτές  εκδίδονται  από
πιστωτικά  ή  χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
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επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης  χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις
επίσημες  γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αλλά  θα  συνοδεύεται  απαραίτητα  από
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16
της παρούσας.

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο72 του νόμου
4412/2016 όπως ισχύει. 

Οι ακόλουθες εγγυήσεις καλύπτουν συνολικά και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
αναδόχου.

Ειδικά  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα
από  αίτηση  του  αναδόχου,  αποδεσμεύεται  μέρος  των  εγγυήσεων,  κατά  τα  ειδικότερα
οριζόμενα  στο  άρθρο  187,  ανερχόμενο  σε  ποσοστό  ανάλογο  με  την  αξία  των  εργασιών
περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή αναλόγου προς την
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει
την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Η κατάπτωση  του  συνόλου  των  εγγυήσεων  δεν  εξαντλεί  την  ευθύνη  ταυ  Αναδόχου  για
αποζημίωση του εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού
των εγγυήσεων.

Οι εγγυήσεις  συμμετοχής  καταπίπτουν,  υπέρ του κυρίου του έργου,  μετά από γνώμη του
αρμόδιου  Τεχνικού  Συμβουλίου,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
73 έως 78,  δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα  προβλεπόμενα δικαιολογητικά  ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

5.2. Εγγύηση συμμετοχής

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%
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της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-
πλαίσιο,  διαδικασία  ανάθεσης  δυναμικού  συστήματος  αγοράς,  σε  διαδικασίες  απευθείας
ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 72 του
Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης που
εκδίδεται  κατά  το  Άρθρο 72 του  Νόμου 4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε
ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  Φ.Π.Α.  και  κατατίθεται  μέχρι  και  την
υπογραφή του συμφωνητικού.

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική, ποσοτική
και ποιοτική, παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης κατά το Άρθρο 72 του
Νόμου 4412/2016 όπως ισχύει.  Εφ’ όσον υπάρξει  νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή τους,
εκδίδεται  σχετικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Προϊσταμένου  της  Δ.Υ,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στο Άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016. 

Άρθρο 6: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ     

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις οποίες τυχόν
προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο μελέτες, καθώς
και  η  συνολική  μελέτη  εγκρίνονται  από  το  αρμόδιο,  κατά  περίπτωση  όργανο  της
αναθέτουσας  αρχής.  Οι  μελέτες  υποβάλλονται  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία,  η  οποία
πραγματοποιεί  συνοπτικό  έλεγχο  για  την  πληρότητα  των  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τη
σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση
θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα. 

 Η υποβληθείσα μελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή της παρ.10 του Αρθ-189 ή του Αρθ-183Α
κατά περίπτωση, αμέσως μετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη, της ανωτέρω βεβαίωσης,
ο οποίος, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα
υπηρεσία  τεχνική  έκθεση  με  την  οποία  βεβαιώνει,  ότι  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης
εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η
μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές
υποχρεώσεις  του  αναδόχου.  Αν  η  τεχνική  έκθεση  διαπιστώσει,  ότι  η  μελέτη  δεν  έχει
ελλείψεις  ούτε  και  χρήζει  διορθώσεων και  η  διευθύνουσα  υπηρεσία  δεν  αμφισβητεί  την
έκθεση, ο ελεγκτής προωθεί τη μελέτη στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης
έγκρισης,  αλλιώς την επιστρέφει  στον ανάδοχο με συγκεκριμένες  παρατηρήσεις, θέτοντας
εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και υποβάλει εκ
νέου τη μελέτη. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής της τεχνικής
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έκθεσης  και  δεν  συμπληρώνεται,  αν  δεν  παρέλθουν  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την
επανυποβολή  της.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  τηρήσει  υπαιτίως  τις  υποχρεώσεις  του  για  την
αποκατάσταση  των  πλημμελειών  της  μελέτης  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας,  μπορεί  να
κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση - συμπλήρωση της μελέτης του να διενεργηθεί από την
υπηρεσία, ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, σε άλλον μελετητή ή
και στον ελεγκτή της μελέτης, αν διαθέτει τα τυπικά κατά τον νόμο προσόντα. 

Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση άλλων
υπηρεσιών και φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά από την
υποβολή  της  τεχνικής  έκθεσης  του  ελεγκτή  και  τις  τυχόν  απαιτηθείσες  διορθώσεις  ή
συμπληρώσεις εκ μέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να
υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της
μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η
παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της
μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη
άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, την οποία βεβαιώνει το
έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις ή
διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική
έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της
προθεσμίας  της  παρούσας,  το  όργανο  έγκρισης  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία
έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες.

Η  έγκριση  της  μελέτης  κατά  τα  ανωτέρω  συνιστά  και  παραλαβή  του  αντικειμένου  της
σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα ενός (1) μηνός, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και
παραλαβή  της  μελέτης  και  επιστρέφεται,  μέσα  σε  δύο  (2)  μήνες  μετά  από  τη  ρητή  ή
αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε. 

Η έγκριση της μελέτης – παραλαβή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 189 του Νόμου.

Μπορεί  επίσης  να  γίνεται  σταδιακή  αποδέσμευση  των  εγγυήσεων,  μετά  από  αίτηση  του
αναδόχου και µε τους όρους του άρθρου 72 παρ. 15 του Νόμου 4412/2016.

Άρθρο 7: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αν  ο  εργοδότης  περιέλθει  σε  υπερημερία  ως  προς  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  ή
νόμιμων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές
ζημίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως
την άρση της υπερημερίας, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) μήνες κατ' ανώτατο
όριο.  Η όχληση υποβάλλεται  στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία και  προσδιορίζει  τις  πράξεις  ή
παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την αιτία της υπερημερίας, την
αιτία της ζημίας και στο μέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά
ημέρα υπερημερίας. 

Μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την  υποβολή  της  όχλησης,  ο  επιβλέπων
υποβάλλει  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  εισήγηση,  με  την  οποία  διαπιστώνει  αν  υφίσταται
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υπερημερία, καθώς και τα αίτιά της και το ύψος των ζημιών του αναδόχου για κάθε ημέρα
κατά  προσέγγιση.  Ο  προϊστάμενος  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας  εκδίδει  εντός  δέκα  (10)
ημερών, απόφαση με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα του αναδόχου. Κατά της
απόφασης  αυτής  επιτρέπεται  η  ένσταση  του  Αρθ-198,  περί  διοικητικής  και  δικαστικής
επίλυσης διαφορών.

Μετά  τη  λήξη  της  υπερημερίας  του  εργοδότη,  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  αίτηση  για  την
αναγνώριση της ζημίας του,  προσδιορίζοντας επακριβώς το ποσό αυτής.  Επί  της αίτησης
αποφασίζει, μετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή. (Άρθρο
190)

Άρθρο 8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος σύμβασης μελέτης δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή
τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον:

 α)  Ο ανάδοχος  υπερβεί  υπαίτια,  για  χρονικό  διάστημα πέραν του  ενός  τρίτου  (1/3),  τη
συνολική  προθεσμία  της  παρ.2  του  Αρθ-184  του  Ν.4412/16,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων. 

β) Ο ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από
το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας. 

γ) Οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να
κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν, πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον
μια  φορά,  η  εφαρμογή  της  παρ.5  του  Αρθ-188  περί  υποχρεώσεων  αναδόχου,  για  την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση
ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί. 

δ) Διαπιστωθεί, ότι ο ανάδοχος προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι, προσκόμισε
πλαστά δικαιολογητικά του Αρθ-103 περί πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη ειδική πρόσκληση
της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  στην οποία απαραιτήτως  γίνεται  μνεία  των διατάξεων  του
παρόντος  άρθρου  και  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των  ενεργειών  ή
εργασιών  που  πρέπει  να  εκτελέσει  ο  ανάδοχος  μέσα  στην  τασσόμενη  προθεσμία.  Η
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται
κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

Ανεξάρτητα  από  την  κοινοποίηση  της  ειδικής  πρόσκλησης  και  τις  προθεσμίες  που  αυτή
τάσσει  για  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  εργασιών  ή  ενεργειών,  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση
της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των
συμβατικών προθεσμιών. 
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Αν  η  προθεσμία  που  τέθηκε  με  την  ειδική  πρόσκληση  παρήλθε  χωρίς  ο  ανάδοχος  να
συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα  (30)  ημερών  από  την  πάροδο  της  ταχθείσας  προθεσμίας,  με  απόφαση  του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και
ενέργειες  που  εκτέλεσε  ο  ανάδοχος  σε  συμμόρφωση  προς  την  ειδική  πρόσκληση  και
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις
οποίες δεν συμμορφώθηκε. 

Η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική, αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί
ένσταση ή αν η ασκηθείσα  ένσταση απορριφθεί.  Αν ασκηθεί  ένσταση,  αναστέλλονται  οι
συνέπειες  της  έκπτωσης  μέχρι  αυτή  να  οριστικοποιηθεί  και  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
συνεχίσει  τις  εργασίες  της  σύμβασης.  Η  αποδοχή  ή  απόρριψη  της  ένστασης  από  το
αποφαινόμενο  όργανο κατ'  Αρθ-198,  περί  διοικητικής  και  δικαστικής  επίλυσης διαφορών
αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής, μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής
βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται
βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Η εξέταση  της  ένστασης,  κατά  το  Αρθ-198  γίνεται  κατά  προτεραιότητα  από  το  τεχνικό
συμβούλιο  και  η  σχετική  γνωμοδότηση  εκδίδεται  υποχρεωτικά  σε  προθεσμία  τριών  (3)
μηνών από την άσκηση της ένστασης. Η μη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου,  κατά  το  Αρθ-198  μέσα  σε  προθεσμία  ενός  (1)  μηνός  από  την  έκδοση  της
γνωμοδότησης του συμβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωμοδότησης.

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές
ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι
ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα
για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση. 

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται  στις  υπηρεσίες  που
είναι αρμόδιες για την τήρηση μητρώων μελετητών .

Αν,  μετά  από  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  αποφασίσει  την
ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση
στον  διαγωνισμό,  στον  οποίο  αναδείχθηκε  ο  έκπτωτος  ανάδοχος  και  του  προτείνει  να
αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
βάσει  της  προσφοράς  που υπέβαλε  στον διαγωνισμό.  Η σύμβαση εκτέλεσης  συνάπτεται,
εφόσον εντός  δεκαπέντε  (15) ημερών από την κοινοποίηση της  πρότασης περιέλθει  στην
Προϊσταμένη  Αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της
προθεσμίας  θεωρείται  ως  απόρριψη  της  πρότασης.  Αν  αυτός  δεν  δεχθεί  την  πρόταση
σύναψης  σύμβασης,  η  Προϊσταμένη  Αρχή προσκαλεί  τον  επόμενο  υποψήφιο  κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει
την  πρόταση,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  προσφεύγει  κατά  την  κρίση  της  είτε  στην  ανοικτή
δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του νόμου. 

Η διαδικασία της παρούσας εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση, που η Προϊσταμένη Αρχή
κρίνει αιτιολογημένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον εργοδότη
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της μελέτης, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης. (Άρθρο 191)

Άρθρο 9  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος,  με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις  συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των
εργασιών  της  σύμβασης,  βαρύνεται  με  ποινικές  ρήτρες  κατά  το  άρθρο  185  του  Νόμου
4412/16.

Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως
μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που
εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψή της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.

Άρθρο 10: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1 Διάλυση της σύμβασης

 Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη
διάλυση της σύμβασης και οι έννομες συνέπειες της πράξης αυτής καθώς και λεπτομέρειες
επ’ αυτής, περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρα 133 και 192 του ν.4412/2016. 

10.2 Λύση της σύμβασης 

Γενικά  οι  συμβάσεις  εκπόνησης  μελέτης  λύονται  με  την  παραλαβή  του  συμβατικού
αντικειμένου,  εκτός  αν  συντρέχει  περίπτωση  έκπτωσης  του  αναδόχου  ή  διάλυσης  της
σύμβασης είτε με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου. Οι
συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  λύονται  αυτοδικαίως,  όπου  προβλέπεται  στις  ισχύουσες  διατάξεις

(Άρθρο 192 παρ.6). 

Άρθρο 11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.

 Άρθρο  12:  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΔΙΑΛΥΣΗΣ  ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Θέματα  υποκατάστασης  του  αναδόχου  ή  μελών  αναδόχου  σύμπραξης  ή  κοινοπραξίας
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 195 του ν.4412/20162.

 Άρθρο 14:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

14.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
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Ο  Εργοδότης  υποχρεούται  να  παρέχει  στον  Ανάδοχο,  χωρίς  επιβάρυνση,  όλες  τις
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις
παραδώσει. 

14.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο,
κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας.

 Άρθρο 15: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι  διαφορές  μεταξύ  του  εργοδότη  και  του  αναδόχου  επιλύονται  κατά  τα  λεπτομερώς
αναφερόμενα στο άρθρο 198 του ν.4412/201όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 16: ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Σύμβαση συντάσσεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή μερικά.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή
άλλων ελληνικών  αρχών ή φορέων  θα  γίνονται  στην ελληνική  γλώσσα.  Οπουδήποτε  και
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή
και  προς τα ελληνικά,  αυτές  θα εξασφαλίζονται  από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα
βαρύνει  τον  ίδιο.  Σε  κάθε  περίπτωση  αμφισβητήσεων  ή  διαφορών,  το  ελληνικό  κείμενο
κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 17: ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

17.1 Λάθη /Ασυμφωνίες στα συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε
φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. 

17.2 Ανωτέρα Βία

17.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης
βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης
των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες
των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση.

17.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής,
δεν  δημιουργεί  δικαίωμα  ή  αξίωση  υπέρ  ή  κατά  του  ετέρου  των  συμβαλλομένων.  Δεν
αναστέλλεται  η  εκπλήρωση  υποχρεώσεων  ή  η  καταβολή  αμοιβών  ,  που  κατέστησαν
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

Άρθρο 18:  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα
συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης που θα καταρτιστεί και Σε
περίπτωση ασυμφωνίας  των περιεχομένων σε αυτά όρων,  η σειρά ισχύος  καθορίζεται  ως
κατωτέρω: Το Συμφωνητικό,

1.   Συµφωνητικό

2.   Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού

3. Τεχνική Προσφορά (βραβευθείσα µε το 1ο Βραβείο από τον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό)

5.   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

6.  Φάκελος  ∆ηµόσιας  Σύµβασης (Τεύχος  Τεχνικών ∆εδοµένων,  Σκοπιµότητα υλοποίησης
του  αντικειµένου  της  σύµβασης,  Πρόγραµµα  εκπόνησης  απαιτούµενων  µελετών,
Προεκτίµηση Αµοιβών Μελετών και Βραβείων και λοιπά)

7.   Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές για την εν λόγω μελέτη

Άρθρο 19: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στα  πλαίσια  του  παρόντος  συμβατικού  αντικειμένου  δεν  προβλέπεται  προγραμματισμός,
επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά την παρ. 3 του άρθρου 95 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 20 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για  τη  διαδικασία  σύναψης  και  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  έχουν  εφαρμογή,  ιδίως,  οι
κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν:

1. Τον Ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις  προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας  και άλλες διατάξεις  για την ανάπτυξη, τις  υποδομές και την
υγεία” (ΦΕΚ-36/Α/9-3-21) 

2. Τον Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και
Αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  ΟΤΑ  (Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)”  (ΦΕΚ  133/Α/19-7-
2018)

3. Τον  Ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών,  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)”  (ΦΕΚ  147/Α’/08-08-2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Ν. 4354/15 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και

άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και
διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων”  (ΦΕΚ  176/Α’/16-12-2015),  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει, για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων.

5. Τον Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις”  (ΦΕΚ  143/Α’/28-06-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. Τον Ν. 4129/2013 “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” (ΦΕΚ 52/Α’/

28-02-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4013/2011  “Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων”  (ΦΕΚ  204/Α’/15-09-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον  Ν.3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
9. Τον Ν.3861/2010 “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
Διαδίκτυο“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) και τα
σχετικά έγγραφα εφαρμογής.

10. Τον  Ν.  3548/2007  “Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό  και  τοπικό  τύπο  και  άλλες  διατάξεις”  (ΦΕΚ  68/Α’/20-03-2007),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τον Ν.3463/2006  “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α’/08-

06-2006) όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
12. Τον  Ν.  2690/1999  (ΦΕΚ  45/Α/9-3-1999)  :  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
13. Τον Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) : «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 

Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 
14. Το ΠΔ-71/19 (ΦΕΚ-112/Α/3-7-19)  “Μητρώα  συντελεστών παραγωγής

δημοσίων και ιδιωτικών έργων,  μελετών,  τεχνικών  και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (ΜΗΤΕ).

15. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-

2016).
16. Την   Αποφ-ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/21  (ΦΕΚ-2239/Β/31-5-21) “Νέο

πλαίσιο  διενέργειας  των  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  και  γενικά  των  διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων”

17. H  Απόφαση  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  με  αριθ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466

(ΦΕΚ-1047Β’/29-3-2019) σχετικά με τις προδιαγραφές των παραδοτέων των μελετών.
18. Την  υπ’  αριθ.  117384/26-10-2017  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης -Υποδομών και Μεταφορών “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του  Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)”  (ΦΕΚ
3821/Β’/31-10-2017).

19. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466/02-08-2017 απόφαση ΥΠΕΝ “Τροποποίηση

της  με  αριθ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/16-05-2017  (Β’  2519)  απόφασης  έγκρισης  του
Κανονισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” (ΦΕΚ- 2724/Β’/03-08-2017).

20. Την  υπ’  αριθ.  57654/22-05-2017  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”
(ΦΕΚ-1781/Β’/23-05-2017).
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21. Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
“Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017).

22. Την  υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017 απόφαση ΥΠΕΝ “Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016
(Α’147)” (ΦΕΚ- 2519/Β’/20-07-2017).

23. ΤηνΑποφ-52907/09  «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία

(ΑμεΑ)  σε  κοινόχρηστους χώρους  των οικισμών που  προορίζονται  για  την κυκλοφορία
πεζών» (ΦΕΚ-2621/Β/09).

24. Την  Εγκύκλιο  2/19-3-2020 του  ΥΠΟ.ΜΕ.  “Αναπροσαρμογή  τιμής  συντελεστή  (τκ)  του
Κανονισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  Μελετών  και  Υπηρεσιών  για  το  έτος  2020”
(ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73).

25. Την Εγκ-ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/11/18  “Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 'Έργων

του Ν-4412/16 (Βιβλίο I)” (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ)
26.  Την Εγκύκλιο  1/2017 του ΥΠΕΝ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του

Ν.4412/2016  σχετικά  με  τη  διενέργεια  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών”  (ΑΔΑ:
ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2).

27. Την Εγκ-42382/13 «Διευκρινίσεις  για  την  εφαρμογή  του  Αρθ-26 του  Νέου

Οικοδομικού  Κανονισμού  (Ν-4067/12),  που  αφορά  στις  ειδικές  ρυθμίσεις  για  την
προσβασιμότητα ΑμεΑ - εμποδιζόμενων ατόμων»

28. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών

που ήδη αναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και, γενικότερα, κάθε
διάταξη που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
Προσθήκες  και  εν  γένει  προσαρμογές  άρθρων της  διακήρυξης  (πέραν  των  όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία

Άρθρο 21: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η προεκτιμώμενη αμοιβή  αφορά μελέτη κατηγορίας 7 - ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

του άρθρου 2 παρ. 3 (15) του Ν. 4412/2016. 

Η  προεκτιμούμενη  αμοιβή  της  μελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  50.373,34€ χωρίς

απρόβλεπτα και Φ.Π.Α., ενώ συμπεριλαμβάνοντας ποσοστό 15% των απροβλέπτων

ποσού 7.556,00€ και ποσοστό 24% του Φ.Π.Α. ποσού 13.903,04€ ανέρχεται  σε συνολική
αμοιβή ποσού 71.832,38€.

Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι η ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης
του  διαγωνισμού  όπως  και  της  ανάθεσης  των  υπολοίπων  σταδίων  της  μελέτης  εφόσον
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προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  ή  εξασφάλισης  της  χρηματοδότησης  από  πόρους  της
διοργανώτριας αρχής καθώς και ένταξη της σε τεχνικό πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε  12

μήνες από   την  υπογραφή  της,  στην  οποία  περιλαμβάνεται  και  ο  χρόνος  για  τις

απαιτούμενες  εγκρίσεις  και  της  έκδοσης  των  τυχόν  απαιτούμενων  αδειοδοτήσεων,  που
αποτελούν  συμβατική  υποχρέωση  του  αναδόχου.  Ο  καθαρός  χρόνος  για  την

εκπόνηση του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 6 μήνες.

Γρεβενά, 06-08-2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σανίδα Μαρία 
Αρχιτέκτονας Μηχ/κός

ΠΕ
Κωσταρέλα Κωνσταντία
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Καρέτσος Αναστάσιος
Μηχ/γος μηχ/κός ΠΕ
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