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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή στην Ερμούπολη της
Σύρου. 

Πρόκειται  για  διώροφο  κτίριο  που  βρίσκεται  στην  οδό  Σουρή  7  στην  κεντρική  περιοχή  της
Ερμούπολης. Το κτίριο βρίσκεται επί  οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με ΚΑΕΚ
290451905009 και εμβαδόν κατά τα κτηματολογικά στοιχεία 273,12 τ.μ. 

Το κτίριο έχει εμβαδόν κατά όροφο 238,50 τ.μ. Το οικόπεδο περιλαμβάνει επίσης εσωτερικό ακάλυπτο
χώρο (αίθριο) εμβαδού περίπου 26,82 τ.μ. και ακάλυπτο χώρο παρά την είσοδο εμβαδού 18,68 τ.μ. Το
κτίριο ως υφιστάμενο κείμενο, υπερβαίνει κατά 10 περίπου τ.μ. την ρυμοτομική γραμμή της οδού. Η
πρόσοψη επί της οδού Σουρή, είναι και η μόνη ορατή όψη του κτιρίου, καθώς οι υπόλοιπες πλευρές
του βρίσκονται σε επαφή με τα όμορα κτίρια.

Το κτίριο είναι ηλικίας περίπου 150 ετών. Σύμφωνα με το βιβλίο «ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΣΥΡΟΣ Ιστορικό
Οδοιπορικό», εκδόσεων ΟΛΚΟΣ έτους 2000, το κτίριο αναφέρεται ως «σπίτι Λαδόπουλου, απλό, της
πρώιμης φάσης».

Το κτίριο παρέμενε εγκαταλελειμμένο επί σειρά ετών. Περί τα μέσα της δεκαετίας του 2000 - 2010,
στο  εν  λόγω  κτήριο  είχαν  πραγματοποιηθεί  εργασίες  στο  πλαίσιο  της  άρσης  επικινδυνότητας
κτισμάτων.  Εφαρμόσθηκαν  επιχρίσματα στην  όψη  του  και  σφραγίσθηκαν  τα  κουφώματα  για  την
αποφυγή καταρρεύσεων επί  της οδού.  Τον Φεβρουάριο  του 2021, κατά την διάρκεια  θυελλωδών
ανέμων που επικρατούσαν στο νησί, κατέρρευσε ο όροφος του κτιρίου. Συγκεκριμένα κατέρρευσε η
πρόσοψη του ορόφου συμπαρασύροντας την εναπομείνασα κεραμοσκεπή, φέρουσες ξύλινες δοκούς
και  ενδεχομένως  διαχωριστικούς  τοίχους.  Η  εξωτερική  τοιχοποιία  του  ορόφου  ήταν  ξυλόπηκτη
κατασκευή (τσατμας) ενώ η τοιχοποιία του ισογείου είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή.

Σήμερα, παραμένει η εξωτερική τοιχοποιία της πρόσοψης του ισογείου του κτιρίου (με την τοιχοποιία
της εισόδου), το περιτύπωμα των λοιπών εξωτερικών τοίχων και εσωτερικά τμήματα του κτιρίου στην
βορειοανατολική γωνία του.

Εικόνα 1: Θέση κτιρίου
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Εικόνα 2: Πρόσοψη κτιρίου πριν την κατάρρευση.

Εικόνα 3: Πρόσοψη κτιρίου πριν την κατάρρευση.
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Εικόνα 4: Τμήμα πρόσοψης και αυλής εισόδου μετά την κατάρρευση.

Εικόνα 5: Πρόσοψη κτιρίου κατά την κατάρρευση.
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, κρίνει αναγκαία την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου για
τους εξής λόγους:

 Η  σταδιακή  ερείπωση  και  κατάρρευση  του  κτιρίου,  είχε  ως  συνέπεια  την  απώλεια  ενός
σημαντικού περιουσιακού στοιχείου και την δημιουργία ενός κενού στον πυκνό πολεοδομικό
ιστό της περιοχής. Η αποκατάστασή του, αναμένεται να καλύψει το κενό αυτό, να επαναφέρει
την εικόνα της οδού στην προηγούμενη μορφή της και να αποτρέψει την δημιουργία ενός
χώρου χωρίς χρήση που σταδιακά θα απαξιωθεί.

 Η συγχώνευση των τριών δήμων του νησιού σε έναν νέο ενιαίο δήμο το 2010, δημιούργησε
την ανάγκη στέγασης των βασικών του υπηρεσιών σε κτίρια γραφείων πολλές εκ των οποίων
στεγάζονται σε παλαιά κτίρια και ιδιοκτησίας τρίτων μέσω παραχωρήσεων και ενοικιάσεων. Η
αποκατάσταση του κτιρίου, θα δημιουργήσει έναν νέο χώρο γραφείων ιδιοκτησίας του δήμου
και με επαρκή χρονικό ορίζοντα ζωής, αυξάνοντας την αξία του περιουσιακού αποθέματος του
δήμου  και  βελτιώνοντας  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του.  Στο  συγκεκριμένο
κτίριο, θα στεγασθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία σήμερα στεγάζεται
εν  μέρει  σε  τμήμα  παραχωρημένου  κτιρίου  το  οποίο  έχει  κριθεί  ανεπαρκές  και  εν  μέρει
φιλοξενείται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

 Η αποκατάσταση ενός παλαιού κτιρίου με «παραδοσιακά» υλικά και στην πρότερη μορφή του,
αναμένεται να αποτελέσει και έναν «τεχνικοοικονομικό» οδηγό και παράδειγμα αντιμετώπισης
πολλών παρόμοιων κτιρίων στην Ερμούπολη.

 Η έγκαιρη εκπόνηση και αδειοδότηση της μελέτης, αυξάνει τις δυνατότητες του δήμου να
υποβάλλει πρόταση για ένταξη του αντίστοιχου έργου στην επόμενη προγραμματική περίοδο
του ΕΣΠΑ ή σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

 

3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – Μ.Π.Ε.

Το  οικόπεδο  όπου  βρίσκεται  το  κτίριο,  έχει  ΚΑΕΚ  290451905009  και  η  θέση  του  είναι  σαφώς
προσδιορισμένη  και  εξασφαλισμένη.  Με  την  υπό  ανάθεση  μελέτη,  θα  ανατεθεί  η  τοπογραφική
αποτύπωση για τις ανάγκες της αποκατάστασης του κτιρίου.

Τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, θα ληφθούν μόνο μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, επί τόπου
μακροσκοπικής εξέτασης του χώρου και λήψη στοιχείων για τις επικρατούσες παραδοχές στην περιοχή
του έργου κατά την σύνταξη παρόμοιων μελετών και δεν θα εκπονηθεί σχετική μελέτη.

Για την αποκατάσταση του κτιρίου δεν προβλέπεται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

4. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Λήφθηκε  υπόψη  ότι  το  κτίριο  θα  στεγάσει  το  σύνολο  των  γραφείων  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.  Οι  ελάχιστες  απαιτήσεις  περιλαμβάνονται  στο κτιριολογικό πρόγραμμα του
παραρτήματος Ι.

Θα πρέπει  επίσης να συνυπολογισθούν οι  απαραίτητοι  χώροι  υγιεινής,  οι  διάδρομοι  πρόσβασης,  ο
χώρος για την εξυπηρέτηση ανελκυστήρα και κάθε άλλη απαραίτητη εγκατάσταση έτσι ώστε το κτίριο
να είναι προσβάσιμο από ΑΜεΑ και ΑμΕΑ.  

5. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από το δημοτικό οδικό δίκτυο. Έμπροσθεν του κτιρίου διέρχεται η οδός
Σουρή,  κυμαινόμενου  πλάτους  οδοστρώματος  4,00  –  5,30  μέτρων,  με  μονόδρομη  κατεύθυνση
κυκλοφορίας οχημάτων από την Πλατεία Μιαούλη προς την Πλατεία Τσιροπινά. Η αποχώρηση από την
περιοχή του κτιρίου, γίνεται μέσω της οδού Απόλλωνος, μεταβλητού πλάτους 2,80 – 5,00 μέτρων με
κατεύθυνση κυκλοφορίας οχημάτων από την Πλατεία Τσιροπινά προς την Πλατεία Αγ. Νικολάου.
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Εναλλακτικά και τις ώρες που επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων μέσω των πεζοδρόμων του εμπορικού
κέντρου της πόλης, η αποχώρηση μπορεί να γίνεται και από την οδό Καλομενοπούλου, κυμαινόμενου
πλάτους οδοστρώματος 2,50 – 4,80 μέτρων.

Η  πεζή  πρόσβαση  και  αποχώρηση  από  την  θέση  του  κτιρίου  είναι  ισόπεδη  (χωρίς  παρεμβολή
κλιμακωτών οδών) σε  σχέση με τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος  της πόλης  (Πλατεία  Μιαούλη,
εμπορικό κέντρο, παραλιακή οδό, λιμάνι κ.α.) Επιπλέον το κτίριο βρίσκεται πλησίον του κεντρικού
Δημαρχιακού Μεγάρου και της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Η μελέτη  θα  αφορά  την  αποκατάσταση  του  κτιρίου  ως  προς  την  εξωτερική  του  μορφή  και  με
παρόμοια υλικά.

Το αποκατεστημένο κτίριο θα είναι δύο ορόφων, με κεραμοσκεπή. Η εξωτερική του περίμετρος θα
ακολουθεί το υφιστάμενο περιτύπωμα, διατηρώντας τον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο (αίθριο) και την
αυλή της εισόδου από την οδό Σουρή στις διαστάσεις και το εμβαδόν που προϋπήρχαν.

Το κτίριο θα μελετηθεί με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή. Οι εσωτερικοί τοίχοι, θα μελετηθούν είτε
φέροντες από λιθοδομή ή πλινθοδομή, είτε μη φέροντες από οπτοπλινθοδομή ή ξηράς δόμησης (κατά
προτίμηση στον όροφο για την μείωση των φορτίων).

Τα  ανοίγματα  του  ισογείου  και  η  χρήση  τους  θα  παραμείνουν  ως  είχαν  και  στις  διαστάσεις  που
βρίσκονται  και  σήμερα.  Στον  όροφο  θα  δημιουργηθούν  ανοίγματα  με  τρόπο  συμβατό  με  τα
προϋφιστάμενα,  αλλά  σε  θέσεις  που  θα  βελτιώνουν  την  αισθητική  της  όψης.  Όλα  τα  εξωτερικά
κουφώματα θα είναι ξύλινα, παρόμοιου σχεδίου με τα προϋφιστάμενα. Άνωθεν της αυλής της εισόδου,
θα υπάρχει μικρός εξώστης στις προγενέστερες διαστάσεις.

Τα  μεσοπατώματα  θα  μελετηθούν  φερόμενα  σε  μεταλλικούς  δοκούς  με  ξύλινη  επικάλυψη  στους
κύριους χώρους. Η στέγη θα είναι κεραμοσκεπή επί ξύλινου φορέα.

Γενικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αποκατάσταση του κτιρίου θα αφορά τόσο την μορφολογία,
όσο  και  τα  υλικά  του,  λαμβάνοντας  υπόψη  όλες  τις  σύγχρονες  ανάγκες  ασφάλειας  και
λειτουργικότητας (μονώσεις, δίκτυα, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κ.α.).

Επειδή  όλες  οι  παραπάνω  προδιαγραφές  είναι  απαίτηση  του  εργοδότη  και  δεν  θα  γίνουν  δεκτές
εναλλακτικές προτάσεις ως προς την μορφή και τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν θα απαιτηθεί
προμελέτη αλλά το στάδιο αυτό θα παραληφθεί. Η σχετική πρόβλεψη για την καταβολή της αμοιβής
του 50% του παραληφθέντος σταδίου, περιλαμβάνεται στην προεκτίμηση αμοιβής των υπόλοιπων
μελετών. 
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Εικόνα 6: Κάτοψη ισογείου προϋφιστάμενου κτιρίου.

Εικόνα 7: Κάτοψη ορόφου προϋφιστάμενου κτιρίου.
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Εικόνα 8: Πρόσοψη προϋφιστάμενου κτιρίου.

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΦΑΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το μελετητικό αντικείμενο για την δημοπράτηση και κατασκευή του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου,
αποτελείται  από  τις  παρακάτω  μελέτες:  Τοπογραφική,  Αρχιτεκτονική,  Παθητική  Πυροπροστασία,
Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Ενεργητική Πυροπροστασία, Μελέτη Θερμομόνωσης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και
Τεύχη  Δημοπράτησης  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  και  τα
προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/29-3-2019).

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε φάσεις (ή στάδια), ως εξής:

Α στάδιο: εκπόνηση οριστικής μελέτης.

Θα  περιλαμβάνει  την  Τοπογραφική  Αποτύπωση,  την  Οριστική  Αρχιτεκτονική,  Στατική  και
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη και την Παθητική Πυροπροστασία.  Το στάδιο Α, θα υποβληθεί στην
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  (Τεχνική  Υπηρεσία)  του  Δήμου  για  τυχόν  παρατηρήσεις  και  θεώρηση  και
κατόπιν θα διαβιβασθεί για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο μελετητής οφείλει να παρουσιάσει,
υποστηρίξει και επεξηγήσει τις μελέτες του προς κάθε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού,
προκειμένου αυτές να λάβουν θετική γνωμοδότηση με ή χωρίς παρατηρήσεις. Στην φάση αυτή και
εφόσον απαιτηθεί θα επανυποβληθούν οι μελέτες του Α σταδίου συμπληρωμένες – τροποποιημένες
κατάλληλα  μετά  από  τυχόν  παρατηρήσεις  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  ή/και  του  Υπουργείου
Πολιτισμού  και  ισχύουν  οι  ανωτέρω  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,  με  την  χορήγηση  ανάλογης
παράτασης εάν αυτό απαιτηθεί.

Η έγκριση του σταδίου, θα γίνει μετά την τελική θετική γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών του
Υπουργείου  Πολιτισμού.  Ο  ανάδοχος  δεν  θα  προχωρήσει  στην  έναρξη  εκπόνησης  του  επόμενου
σταδίου, εάν πρώτα δεν λάβει την σχετική γραπτή εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Β στάδιο: έκδοση Άδειας Δόμησης.

Το  στάδιο  αυτό  θα  περιλαμβάνει  την  μελέτη  Ενεργητικής  Πυροπροστασίας,  την  Μελέτη
Θερμομόνωσης και το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Θα περιλαμβάνει επίσης την κατάθεση του φακέλου από τον
ανάδοχο και τις ενέργειές του για έκδοση Άδειας Δόμησης του έργου.

Γ στάδιο: εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.

Η εκπόνηση θα αρχίσει μετά την έγκριση του προηγούμενου σταδίου και την έγγραφη εντολή της
υπηρεσίας και θα ενσωματώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες δεν θα
απαιτηθεί να ληφθούν υπόψη στην φάση των οριστικών μελετών, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την κατασκευή του έργου. Θα περιλαμβάνει όλες τις μελέτες εφαρμογής όπως προσδιορίσθηκαν
κατά την προεκτίμηση της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων και των τευχών δημοπράτησης του έργου,
σε ενιαία μορφή.
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Τα στάδια Β και Γ, εφόσον είναι δυνατό και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο, μπορούν να υλοποιούνται
ταυτόχρονα κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Τα  περιεχόμενα  των  παραδοτέων  των  μελετών  κάθε  φάσης,  θα  είναι  σύμφωνα  με  την  Υ.Α.
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/29-3-2019) και θα υποβάλλονται ανά φάση (όχι ανά μεμονωμένη
μελέτη). Ο ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει ένα μόνο ψηφιακό αντίτυπο πριν την οριστική υποβολή
κάθε σταδίου, για τον έλεγχο και τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία, για την διευκόλυνσή
του. Η οριστική υποβολή, θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) έντυπα και ένα (1) ψηφιακό αντίγραφο όλων
των μελετών κάθε σταδίου. 

Η αναλυτική προεκτίμηση της αμοιβής ανά είδος, κατηγορία και στάδιο μελέτης, παρουσιάζονται στο
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών.

Το  ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα  για  την  εκπόνηση  του  μελετητικού  αντικειμένου,  δίνεται  στο
Παράρτημα ΙΙ. Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει νέο χρονοδιάγραμμα
σύμφωνα με την νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθοριζόμενες παρακάτω καθαρές διάρκειες
ανά στάδιο είναι οι μέγιστες αποδεκτές.

Για το μελετητικό αντικείμενο, καθορίζεται η κάτωθι τμηματική προθεσμία:

Υποβολή Σταδίου Α: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
(καθαρός χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες ενέργειες της υπηρεσίας ή τρίτων).

Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την εκπόνηση του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου και την
υποβολή όλων των απαιτούμενων μελετών, καθορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (καθαρός χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες
ενέργειες της υπηρεσίας ή τρίτων).

Η υπαίτια  υπέρβαση των ανωτέρω προθεσμιών,  επιφέρει  την επιβολή ποινικών ρητρών κατά του
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η προεκτίμηση αμοιβής  της  μελέτης  γίνεται  σύμφωνα με τον  Κανονισμό Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ
2519/20-7-2017).  Ο  συντελεστής  τκ,  σύμφωνα με  το α.π.  Δ11/104190/6-4-2022 του  Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνεται ως τκ = 1,260.

Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση διώροφου κτιρίου, δομημένης επιφάνειας κατ’ όροφο 238,50 τ.μ.
(ήτοι  477,00  τ.μ.  συνολικά),  με  επιφάνεια  ακάλυπτων  χώρων 34,62  τ.μ.,  επί  οικοπέδου  εμβαδού
273,12 τ.μ.

1) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΤΟΠ.6 «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων». 

Η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου εμπίπτει στο ανωτέρω άρθρο διότι εντός αυτού βρίσκεται
το περιτύπωμα του παλαιού κτιρίου, ο τοίχος της πρόσοψης, οι αύλειοι χώροι και γενικά κατασκευές
που  απαιτούν  την  αποτύπωση  πολλών  σημείων  για  την  ακριβή  δημιουργία  ψηφιακού  μοντέλου
εδάφους. Η αποτύπωση θα υλοποιηθεί στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87.

Η κατηγορία κάλυψης θεωρείται ως πυκνοδομημένη και η απαιτούμενη κλίμακα θα είναι η μέγιστη
σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, δηλαδή 1:100. Η εγκάρσια κλίση εδάφους εκτιμάται μεταξύ 10 –
40%, και συνεπώς η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%.

Η αμοιβή ανά στρέμμα, είναι 180 €, άρα:

Α = 180 €/στρέμμα * 0,27312 στρέμματα * 1,20 * 1,260 (τκ) => Α = 74,33 €.

2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο ΟΙΚ.1 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες».

Άρθρο  ΟΙΚ.1.1  «Αρχιτεκτονικές  Μελέτες  Κτιριακών  Εργων  και  Εργων  Διαμόρφωσης  Ελεύθερων
Χώρων»

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ. 1.1.1 του ανωτέρω άρθρου, όπου:

Ε: Επιφάνεια κτιρίου = 477,00 τ.μ.

Επιφάνεια ελεύθερου χώρου = 45,50 τ.μ.

ΤΑο: Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας = 9,75 €/τ.μ. (παρ. 1.1.3 άρθρου ΟΙΚ.1).

ΣΒν: Συντελεστής Βαρύτητας (παρ. 1.1.4 άρθρου ΟΙΚ.1)

Για κτίρια γραφείων, κατηγορία ΙΙΙ, ΣΒν = 1,40

Για ελεύθερο χώρο (παρ. 1.1.2 άρθρου ΟΙΚ.1), κατηγορία V, ΣΒν = 0,10

ΣΑ: Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ((παρ. 1.1.6 άρθρου ΟΙΚ.1)

Για κτίρια γραφείων, κατηγορία ΙΙΙ, ΣΑ = 1 

Για ελεύθερο χώρο, κατηγορία V, ΣΑ = 1

κ,μ: Συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης (πιν Ια, άρθρου ΟΙΚ.1).

Για κατηγορία ΙΙΙ, κ = 2,10, μ = 50,00.

Για κατηγορία V, κ = 2,90, μ = 63,00.

Συνεπώς με εφαρμογή του τύπου της παρ. 1.1.1, προκύπτει:

Για το κτίριο: Α = 48.758,74 €

Για τον ελεύθερο χώρο: Α = 1.552,85 €

Σύνολο «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εργων και Εργων Διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων» Α =
50.311,59 €.

Η κατανομή κατά στάδιο, είναι (παρ. 5, άρθρου ΟΙΚ. 5):

Προμελέτη: 17.609,06 €
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Οριστική: 12.577,90 €

Εφαρμογής: 20.124,64 €

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου ΟΙΚ.5, εφόσον παραλείπεται η προμελέτη, η οριστικά μελέτη θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά το 50% της αξίας της προμελέτης. Αρα για την παρούσα μελέτη θα είναι:

Οριστική: 21.382,43 €

Εφαρμογής: 20.124,64 €

Αρθρο ΟΙΚ.1.2 «Παθητική Πυροπροστασία»

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται  με  τον  τύπο της  παρ.  1.1.1.  άρθρου  ΟΙΚ.1,  όπου  το ΤΑο
πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ, ορίζονται ως κ = 2,0 και μ = 35.

Συνεπώς με εφαρμογή του τύπου της παρ. 1.1.1 και σε ότι αφορά μόνο το κτίριο, προκύπτει:

Α = 1.920,76 €

Η μελέτη θα εκπονηθεί συνολικά και σε όλα τα στάδιά της.

3) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΟΙΚ.2.1 «Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»

Η προεκτιμώμενη  αμοιβή  υπολογίζεται  από  τον  τύπο  της  παρ.  1  του  ανωτέρω άρθρου,  όπου  οι
συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑο ορίζονται όπως στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. Ο συντελεστής Σστ ορίζεται στον
πίνακα Ιβ της παρ. 6 του άρθρου ΟΙΚ.2.1.

Για Κτίρια Γραφείων Δημόσιας Διοίκησης είναι Σστ = 0,30.

Οι συντελεστές κ και μ επιλέγονται ανάλογα την κατηγορία μελέτης από τον πίνακα Ιγ της παρ. 7 του
άρθρου ΟΙΚ.2.1. Το κτίριο θα είναι λιθόκτιστο με δάπεδα επί σιδηρών φορέων και στέγη επί ξύλινου
φορέα και σε επαφή με γειτονικά κτίρια. Λόγω της σπουδαιότητας επιλέγεται Κατηγορία ΙΙΙ και κ =
3,00 και μ = 37,00.

Συνεπώς με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.2.1.1, προκύπτει Α = 14.596,83 €.

Η κατανομή κατά στάδιο, είναι (παρ. 5, άρθρου ΟΙΚ. 5):

Προμελέτη: 5.108,89 €

Οριστική: 3.649,21 €

Εφαρμογής: 5.838,73 €

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου ΟΙΚ.5, εφόσον παραλείπεται η προμελέτη, η οριστικά μελέτη θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά το 50% της αξίας της προμελέτης. Αρα για την παρούσα μελέτη θα είναι:

Οριστική: 6.203,66 €

Εφαρμογής: 5.838,73 €

4) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΟΙΚ.3.1. «Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Εργων».

Η προεκτιμώμενη  αμοιβή  υπολογίζεται  από  τον  τύπο  της  παρ.  1  του  ανωτέρω άρθρου,  όπου  οι
συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑο ορίζονται όπως στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. Ο συντελεστής ΣΗΜ ορίζεται
στον πίνακα Ιδ της παρ. 6 του άρθρου ΟΙΚ.3.1.

Για  Κτίρια  Γραφείων  Δημόσιας  Διοίκησης ο  μέγιστος  ΣΗΜ = 0,37.  Από  αυτόν αφαιρούνται  οι  μη
απαιτούμενες μελέτες του πίνακα Ιδ, δηλαδή:

Η μελέτη θέρμανσης, διότι η θέρμανση περιλαμβάνεται στον Κλιματισμό – Αερισμό σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου ΟΙΚ.3.1.

Η μελέτη υποσταθμού, άρα αφαιρείται 0,02.
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Η μελέτη BMS, άρα αφαιρείται 0,01.

Η μελέτη αλεξικέραυνου, άρα αφαιρείται 0,01.

Συνεπώς για την παρούσα μελέτη το σύνολο του συντελεστή ΣΗΜ = 0,33.

Οι συντελεστές κ και μ επιλέγονται ανάλογα την κατηγορία μελέτης από τον πίνακα Ιε της παρ. 7 του
άρθρου ΟΙΚ.3.1. 

Ολες  οι  εγκαταστάσεις,  πλην  Ισχυρών  και  Ασθενών  Ρευμάτων  και  Κλιματισμού  –  Αερισμού,
εντάσσονται στην Κατηγορία ΙΙ, με ΣΗΜ = 0,14, κ = 2 και μ = 35,00.

Οι εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων εντάσσονται στην Κατηγορία ΙΙΙ, με ΣΗΜ = 0,08, κ
= 2,30 και μ = 45,00.

Η εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού, εντάσσεται στην Κατηγορία IV με ΣΗΜ = 0,11, κ = 2,50 και
μ = 45,00.

Με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.2.1.1, προκύπτει:

Για τις μελέτες κατηγορίας ΙΙ, Α = 5.423,61 €

Για τις μελέτες κατηγορίας ΙΙΙ, Α = 3.795,86 €

Για τις μελέτες κατηγορίας ΙV, Α = 5.410,63 €

Αρα σύνολο Α = 14.630,10 €

Η κατανομή κατά στάδιο, είναι (παρ. 5, άρθρου ΟΙΚ. 5):

Προμελέτη: 5.120,54 €

Οριστική: 3.657,53 €

Εφαρμογής: 5.852,04 €

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου ΟΙΚ.5, εφόσον παραλείπεται η προμελέτη, η οριστικά μελέτη θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά το 50% της αξίας της προμελέτης. Αρα για την παρούσα μελέτη θα είναι:

Οριστική: 6.217,80 €

Εφαρμογής: 5.852,04 €

Αρθρο ΟΙΚ.3.2 «Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία)».

Η αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο του άρθρου ΟΙΚ.1.1.1 όπου το ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 3% και
οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντίστοιχα κ = 2,30 και μ = 45,00.

Με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, προκύπτει: Α = 3.250,03 €.

5) ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΟΙΚ.4.1 «Μελέτη Θερμομόνωσης»

Η αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο του άρθρου ΟΙΚ.1.1.1 όπου το ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 5% και
οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντίστοιχα κ = 2,00 και μ = 35,00.

Με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, προκύπτει: Α = 3.766,95 €.

Αρθρο ΓΕΝ.6 «Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ».

Η  αμοιβή  υπολογίζεται  από  τον  τύπο  της  παρ.  2  του  άρθρου  ΓΕΝ.6  όπου  ΣΑi το  σύνολο  των
προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών και β συντελεστής που υπολογίζεται με τον
τύπο επίσης της παραγράφου 2 του άρθρου ΓΕΝ.6 όπου κ = 0,40 και μ = 8,00.

Το σύνολο των αμοιβών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ανέρχεται σε 74.557,04 €.

Με εφαρμογή του τύπου της παρ. 2 του άρθρου ΓΕΝ.6, προκύπτει: Α = 1.454,52 €.

Αρθρο ΓΕΝ.7 «Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης»
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ΓΕΝ.7 η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται στο 8% της συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. Ο επιμερισμός ανά τεύχος
γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου ΓΕΝ.7.

Η υπηρεσία δεν θα απαιτήσει την υποβολή Τιμολογίου Προσφοράς, Προϋπολογισμού Προσφοράς και
Διακήρυξης, άρα η αμοιβή θα ανέλθει στο 93% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής κατά την παρ.
1 του ΓΕΝ.7.

Συνεπώς, η αμοιβή για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης προκύπτει επί της προεκτιμώμενης αμοιβής
των μελετών κάθε κατηγορίας και συγκεκριμένα:

1) Αρχιτεκτονικές μελέτες (περιλαμβάνεται η παθητική πυροπροστασία και η μελέτη θερμομόνωσης:
ύψους 47.194,78 € και ανέρχεται σε Α = 3.511,29 €.

2) Στατικές μελέτες: ύψους 12.042,39 € και ανέρχεται σε Α = 895,95 €.

3) Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (περιλαμβάνεται η ενεργητική πυροπροστασία): ύψους 15.319,87 €
και ανέρχεται σε Α = 1.139,80 €.

Κατόπιν των ανωτέρω η προεκτιμώμενη αμοιβή κατανέμεται ως εξής:

 Μελέτη Οριστική Εφαρμογής Σύνολο
Τοπογραφική 74,33  74,33
Αρχιτεκτονική 21.382,43 20.124,64 41.507,07
Παθητική Πυροπροστασία 1.920,76  1.920,76
Στατική 6.203,66 5.838,73 12.042,39
Ηλεκτρομηχανολογική 6.217,80 5.852,04 12.069,84
Ενεργητική Πυροπροστασία 3.250,03  3.250,03
Μελέτη Θερμομόνωσης 3.766,95  3.766,95
ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.454,52  1.454,52
Τεύχη Δημοπράτησης 1  3.511,29 3.511,29
Τεύχη Δημοπράτησης 2  895,95 895,95
Τεύχη Δημοπράτησης 3  1.139,80 1.139,80
Σύνολο 44.270,48 37.362,45 81.632,93

Απρόβλεπτα 15% 12.244,94
Σύνολο 93.877,87

Πρόβλεψη 3% για το σύνολο της μελέτης1. 2.816,34
Σύνολο 96.694,21

ΦΠΑ 24% 23.206,61
ΣΥΝΟΛΟ 119.900,82

Ο καταμερισμός των παραπάνω προεκτιμώμενων αμοιβών ανά κατηγορία μελέτης επί των οποίων θα 
κληθούν οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους, γίνεται ως εξής:

Κατηγορία Μελέτης Μελέτη Αμοιβή Σύνολο

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Τοπογραφική 74,33  

52.234,92  

Αρχιτεκτονική 41.507,07  
Παθητική Πυροπροστασία 1.920,76  
Μελέτη Θερμομόνωσης 3.766,95  
ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.454,52  
Τεύχη Δημοπράτησης 1 3.511,29  

Στατικές Μελέτες
Στατική 12.042,39  

12.938,34  
Τεύχη Δημοπράτησης 2 895,95  

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογική 12.069,84  

16.459,67  Ενεργητική Πυροπροστασία 3.250,03  
Τεύχη Δημοπράτησης 3 1.139,80  

Σύνολο 81.632,93

1 Πρόβλεψη παρ. 8 άρθρου 184 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 Ν. 4782/21.
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Επί  του συνόλου της  προσφοράς  ανά  κατηγορία  μελέτης  κάθε  διαγωνιζόμενου,  θα  εφαρμοσθεί  η
πρόβλεψη για απρόβλεπτα (15%), επί του νέου συνόλου η πρόβλεψη της παρ. 8 άρθρου 184 Ν.
4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 Ν. 4782/21 (3%) η οποία αφορά όλα τα στάδια και τον
συνολικό καθαρό χρόνο της μελέτης και τέλος ο Φ.Π.Α. (24%).

Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  (χωρίς  απρόβλεπτα,  πρόβλεψη  παρ.  8  άρθρου  184  Ν.  4412/16,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 Ν. 4782/21 και Φ.Π.Α.) κατανέμεται ανά στάδιο ως εξής, όπως τα
στάδια αυτά προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και θα αναδιαμορφωθεί ανάλογα με την
προσφορά του οριστικού αναδόχου:

Στάδιο Α Στάδιο Β Στάδιο Γ
Οριστική Οριστική Εφαρμογής

Τοπογραφική 74,33   
Αρχιτεκτονική 21.382,43  20.124,64
Παθητική
Πυροπροστασία 1.920,76   

Στατική 6.203,66  5.838,73
Ηλεκτρομηχανολογικ
ή 6.217,80  5.852,04

Ενεργητική
Πυροπροστασία

 3.250,03  

Μελέτη
Θερμομόνωσης

 3.766,95  

ΣΑΥ - ΦΑΥ  1.454,52  
Τεύχη Δημοπράτησης   5.547,04
Σύνολο 35.798,98 8.471,50 37.362,45
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Κύριος του έργου: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Εργοδότης: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση η μελέτη (κατά την έννοια των
παρ. 5 και 9 του άρθρου 2 του Ν.4412/16).

Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμος Σύρου - Ερμούπολης.

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή
του αναδόχου.

Σύμβαση:  οι  συμβάσεις  εξ  επαχθούς  αιτίας  οι  οποίες  συνάπτονται  γραπτώς  μεταξύ  ενός  ή
περισσότερων  οικονομικών  φορέων  και  μιας  ή  ενός  ή  περισσότερων  αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων  φορέων,  αντίστοιχα,  και  έχουν  ως  αντικείμενο  την  εκτέλεση  έργων,  την
προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 4412/16).

Βασικός μελετητής: είναι  ο ανάδοχος,  ή σε περίπτωση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της αναδόχου
ένωσης  σύμβασης  μελέτης,  ο  οποίος  εκπόνησε  την  «κύρια»  μελέτη.  Σε  περίπτωση  «σύνθετης
μελέτης»,  ορίζεται  βασικός  μελετητής  για  κάθε  «κύρια  μελέτη»  σύμφωνα  με  την  ΥΑ  υπ’  αρ.
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018.

Κύρια μελέτη: νοείται  η μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την
παροχή  της  υπηρεσίας  αυτοτελώς  ή  συνδυασμένα  με  άλλη  κύρια  μελέτη.
Απλή μελέτη: νοείται  η μελέτη που περιλαμβάνει  μία  κύρια αυτοτελή μελέτη και  ενδεχομένως τις
απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.

Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες: νοούνται οι επί μέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες
για  το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας,  δεν  έχουν, όμως,  ως αντικείμενο τον  ίδιο τον
σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.

Σύνθετη  Μελέτη:  νοείται  η  μελέτη  που  περιλαμβάνει,  περισσότερες  από  μία,  κύριες  μελέτες  και
ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.

Πολύπλοκο  ή  Σύνθετο  έργο  νοείται  το  έργο  για  την  εκτέλεση  του  οποίου  απαιτείται,  πέραν  των
αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί τουλάχιστον δύο κύριες μελέτες
που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών της παρ. 3. (15) του άρθρου 2 του ν.4412/2016,
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.4782/2021,  (παρ.  9  του  άρθρου  2  της  ΥΑ  υπ’
αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018).

Συμβατικά  Τεύχη:  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  του  Εργοδότη  και  του
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην
παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες
κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:

1. Διακήρυξη

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων

3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

4. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών-Προϋπολογισμός Μελέτης.
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Τεύχη  Προσφορών:  Τα  τεύχη  που  παραλαμβάνει  ο  Εργοδότης  συμπληρωμένα  από  τους
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό:

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η παρούσα  Σ.Υ.  προσδιορίζει  το  γενικό  πλαίσιο  και  τους  γενικούς  όρους  για  την  εκτέλεση  των
συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου.  Τα  ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  διαδικασία
ανάθεσης  περιλαμβάνονται  στο  τεύχος  «Διακήρυξη»,  ενώ  το  αντικείμενο  και  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών.

Τα  παρακάτω  τεύχη,  μαζί  με  όλα  τα  τεύχη  και  έγγραφα  που  προσαρτώνται  σε  αυτά  ή  τα
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται
κατά σειρά ισχύος:

1. Συμφωνητικό.

2. Προκήρυξη και Διακήρυξη.

3. Οικονομική Προσφορά

4. Τεχνική Προσφορά

5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

7. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών-Προϋπολογισμός Μελέτης

1.4 Κύριες Μελέτες Σύμβασης.

Οι κύριες κατηγορίες μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για τις οποίες
προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή ως βασικού μελετητή κατά την κατασκευή του
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, και της
ΥΑ υπ’ αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018), είναι οι εξής:

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατ. 6)

Στατικές Μελέτες (κατ. 08)

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (κατ. 9).

Το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης δίνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων και προεκτιμώμενων
αμοιβών.

ΆΡΘΡΟ 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του είτε και η περιοχή του έργου εφόσον
τούτο  απαιτείται.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα από  έγκαιρη  πρόσκληση  των  υπηρεσιών  του
εργοδότη  (Προϊσταμένης  Αρχής,  Δ.Υ.  και  επιβλεπόντων)  να συμμετέχει  σε  συσκέψεις,  να παρέχει
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις
στην  περιοχή  που  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  τα  έργα και  γενικά  να  παρέχει  κάθε  σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης
προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (15) ημέρες
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στην έδρα της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Το  ιδιωτικό συμφωνητικό  θα  υπογράψει  για  λογαριασμό  του
εργοδότη ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος Αντιδήμαρχος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

2.1.3 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 στο ιδιωτικό
συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.  Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την εκπόνηση
του  συνόλου  του  μελετητικού  αντικειμένου  και  την  υποβολή  όλων  των  απαιτούμενων  μελετών,
καθορίζεται  σε  διακόσιες  εβδομήντα  (270)  ημερολογιακές  ημέρες από  την  υπογραφή  της
σύμβασης  (καθαρός  χρόνος,  χωρίς  εγκρίσεις,  γνωμοδοτήσεις  ή  άλλες  ενέργειες  της  υπηρεσίας  ή
τρίτων).

Προβλέπεται επίσης τμηματική προθεσμία για την εκπόνηση του σταδίου Α όπως περιγράφεται στο
Τεύχος  Τεχνικών  Δεδομένων  και  την  υποβολή  όλων  των  μελετών  που  το  αποτελούν,  καθαρής
διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (καθαρός
χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες ενέργειες της υπηρεσίας ή τρίτων).

2.1.4 Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (παράρτημα) εκπόνησης
των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνόλου του μελετητικού
έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος.

2.1.5  Σε  προθεσμία  δεκαπέντε  ημερών  από  την  υπογραφή  του  ιδιωτικού  συμφωνητικού,  αν  δεν
ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα γραμμικό
κατ ́ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16 ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών
τευχών.

Στο  νέο  χρονοδιάγραμμα  αναγράφονται  οι  καθαροί  χρόνοι  σύνταξης  των  μελετών  για  κάθε
στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να
τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου,
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.  Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της
σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο
κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε
φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, 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
του  Προϊσταμένου  της  Δ.Υ.  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.

2.2.3 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.

2.2.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να ορίσει
αντίκλητο,  ο  οποίος  δεν  αποκλείεται  να  είναι  και  ο  εκπρόσωπος  του  αναδόχου,  εφόσον
κατοικεί στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 182 Ν.4412/2016).
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2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο  Εργοδότης  θα  ορίσει  και  θα  γνωστοποιήσει  σχετικά  στον  ανάδοχο  τα  πρόσωπα  που  θα
επιβλέψουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι  αρμοδιότητες  και  ευθύνες  των
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν. 4412/16.

2.4 Υποβολή εκθέσεων της σύμβασης από τον ανάδοχο.

Η  υποβολή  των  μελετών,  εργασιών  και  εκθέσεων  της  σύμβασης  από  τον  Ανάδοχο,  οι  οποίες
αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στο Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών,
θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα,  καθώς  και  τις  σχετικές  εντολές  από  την
Υπηρεσία.

ΆΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν
αντιλέγει γραπτά.

3.2  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να χρησιμοποιήσει  για  την  εκτέλεση της  σύμβασης την ομάδα  που
δήλωσε  κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  και  να  δηλώσει  άμεσα  την  αποχώρηση
οποιουδήποτε  μέλους  της  ομάδας.  Η  Δ.Υ.  ερευνά  τους  λόγους  αποχώρησης  και  μπορεί  να
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση
έγινε  με  ευθύνη  του  αναδόχου  και  δεν  κριθεί  δικαιολογημένη,  επισύρει  την  ποινή
της εκπτώσεως του Ν.4412/2016 (άρθρο 188, παρ. 3).

ΆΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό που αναγράφει στην Οικονομική του Προσφορά. Η
αμοιβή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 132 του Ν. 4412/16.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 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 Οικονομική του Προσφορά.
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του
Ν.4412/2016. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής,
που  συντάσσονται,  ελέγχονται  και  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016.  Ειδικότερα
αναγράφονται:

I. Το είδος των εργασιών.

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.

III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη
μέγιστη συνολική αμοιβή και  το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης
συνυποβάλλεται  ο  εν  ισχύ  πίνακας  επιμερισμού  της  αμοιβής  στα  μέλη  της,  ενώ  σε  περίπτωση
αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με
ευθύνη του.

IV.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  της  1ης  τμηματικής  πληρωμής,  που
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.

V. Το πληρωτέο ποσό

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.

21



Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  νόμιμα
δικαιολογητικά  για  την  είσπραξή  του,  όπως  Τιμολόγιο  θεωρημένο  από  την  αρμόδια  ΔΟΥ,
Αποδεικτικό  Φορολογικής  Ενημερότητας,  Αποδεικτικό  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  που
αφορά  τον  ίδιο,  αν  πρόκειται  για  φυσικό  πρόσωπο,  ή  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  προς
τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας  όταν  πρόκειται  για  νομικό
πρόσωπο,  κ.λπ.  Οι  συμπράξεις  και  οι  κοινοπραξίες  αποδεικνύουν  την  ασφαλιστική
ενημερότητα όλων των μελών τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του
εργοδότη  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό  απαιτείται  από  την  ελληνική  νομοθεσία  για  την
πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι:

1)  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.

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

Οι  πληρωμές  ολοκληρώνονται  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  έγκριση  (ρητή  ή  σιωπηρή)  του
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η
πληρωμή  καθυστερήσει,  χωρίς  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  πέραν  του  μηνός,  εφαρμόζονται  τα
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016.

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

4.2.3 Η τροποποίηση της σύμβασης της μελέτης κατά την εκτέλεση της είναι δυνατή, καθώς και η
μείωση  της  συνολικής  συμβατικής  αμοιβής  ή  αυξομείωση  των  επιμέρους  συμβατικών
αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 132 του Ν. 4412/2016.

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο (χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει
στα  άρθρα  192  έως  194  του  ν.  4412/16),  με  διάλυση  της  σύμβασης  για  τα
απομένοντα  στάδια  μελέτης,  κατά  το  άρθρο  192  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  192  –  194  του  Ν.
4412/2016. 

Επίσης  μπορεί  ο  εργοδότης  να  διαλύσει  τη  σύμβαση  και  κατά  την  εκπόνηση
σταδίου  μελέτης,  ευθυνόμενος  σε  αποζημίωσης,  η  οποία  υπολογίζεται  κατά  την  παρ.  2  του
άρθρου  194  του  Νόμου.  Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  192  του  Ν.  4412/2016  ο
εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει  και  να  προβεί  στη  διάλυση  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσής  της  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  133  του  Ν.  4412/2016.  Για  τις
περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου.

Επίσης,  πέραν  των  αναφερομένων  στο  άρθρο  133  του  Ν.  4412/2016  λόγων,  ο  Εργοδότης
δικαιούται  να  διακόψει  τις  εργασίες  μετά  την  ολοκλήρωση  κάποιου  σταδίου  και  να  λύσει  την
σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 192 του Ν. 4412/2016), για οποιονδήποτε νόμιμο
λόγο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

4.2.5 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 186 του Ν.4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει  με σύνταξη Συγκριτικού
Πίνακα (Σ.Π.) και  κατάρτιση συμπληρωματικής ή τροποποιητικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του
άρθρου  186  του  Ν.4412/2016.  Για  την  έγκριση  Σ.Π.  και  την  υπογραφή  της  Συμπληρωματικής
Σύμβασης,  που  αφορούν  συμπληρωματικές  εργασίες,  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  αναθεωρημένο
χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης.  Ως  προς  την  σύνταξη  και  έγκριση  του  Σ.Π.  και  την  υπογραφή
συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 186 και 132 του Ν.4412/2016.

Μετά  την  έγκριση  του  Σ.Π.,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υπογράψει  χωρίς  αντίρρηση
Συμπληρωματική  Σύμβαση  και  να  εκτελέσει  τις  επί  πλέον  εργασίες  που  του  ανατίθενται.  Σε
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περίπτωση  άρνησής  του  η  Προϊσταμένη  Αρχή,  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μπορεί  να
διαλύσει,  αζημίως  για  τον  ΚτΕ,  την  σύμβαση,  με  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  8  του  άρθρου  186
του Ν.4412/2016.

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται
την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.4782/2021).

4.2.6  Για  την  ταχύτερη  σε  σχέση  με  την  καθαρή  προθεσμία  των  διακοσίων  εβδομήντα  (270)
ημερολογιακών ημερών για την πλήρη εκπόνηση της μελέτης, καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη
καταβολή (πριμ) εφόσον ο συνολικός καθαρός χρόνος για την υποβολή του συνόλου της μελέτης είναι
μικρότερος κατά το 10% του προβλεπόμενου (ήτοι καθαρό χρόνο μικρότερο των 243 ημερολογιακών
ημερών). Η πρόσθετη καταβολή (πριμ) ανέρχεται σε 3% επί της συμβατικής αμοιβής του συνόλου της
μελέτης (χωρίς  Φ.Π.Α.).  Κατά τα λοιπά,  ισχύει  η παρ.  8 του άρθρου  184 του Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/21.

 
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 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει  εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς
πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς
να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, η οποία εκδίδεται κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του
Ν.4782/2021. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία
από  τις  επίσημες  γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αλλά  θα  συνοδεύεται  απαραίτητα
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου  της  Σύμβασης,  άρθρο  21  του  Ν.4782/2021.  Εφόσον  υπάρξει  νόμιμη  αιτία  για  την
κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.

5.1.5  Πέραν  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  εγγύηση  κατατίθεται  από  τον  ανάδοχο  και  για  τις
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Εξ αυτών οι μεν
εγγυήσεις  των  παραγράφων  2α  και  2β  του  άρθρου  187  θα  επιστρέφονται  με  την  πλήρη
υποβολή  του  σταδίου  της  μελέτης  και  το  συνοπτικό  έλεγχο  της  πληρότητας  και  επάρκειας
αυτών  για  τα  οποία  εκδόθηκαν,  η  δε  εγγύηση  της  παραγράφου  2στ  θα  επιστρέφεται  μετά  την
τελική παραλαβή της μελέτης.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση
την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη
κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

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

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

ΆΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1  Αν  ο  ανάδοχος,  με  υπαιτιότητά  του,  δεν  τηρεί  τις  συμβατικές  προθεσμίες  περαίωσης  των
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εργασιών  της  σύμβασης,  βαρύνεται  με  ποινικές  ρήτρες  κατά  το  άρθρο  185  του  Ν.4412/2016.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι
τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό
(10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης
ημερήσιας αξίας της σύμβασης, η οποία προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου
185 του Ν.4412/2016. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα
τοις  εκατό  (30%)»  του  καθαρού  χρόνου,  κινείται  η  διαδικασία  της  έκπτωσης.  Αν  συναφθεί
συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση, για τη μέση ημερήσια αξία  της και  τις  ποινικές ρήτρες
αυτής έχει ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 185 του Ν.4412/2016.

6.2  Για  κάθε  μέρα υπαίτιας  καθυστέρησης της  τμηματικής  προθεσμίας  της  παρ.  2.1.3.  ανωτέρων
καθορίζεται τμηματική ποινική ρήτρα ίση με το 1/36 του δύο τοις εκατό του ποσού της σύμβασης
(χωρίς  απρόβλεπτα  και  Φ.Π.Α.)  και  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  36  ημερολογιακές  ημέρες.  Οι
τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της
σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο
της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

6.3 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 απόρριψη της
ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.

ΆΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του
εργοδότου  κατά  του  αναδόχου,  λόγω πλημμελούς  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεών  του  κατά  την
εκτέλεση  της  Σύμβασης,  παραγράφονται  μετά  την  πάροδο  εξαετίας  από  την  παραλαβή  του
αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
188 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα
συμβατικά τεύχη και  τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και
επαγγελματική κρίση. Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του
Ν.4412/2016, και να εκτελεί την 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.

8.1.2  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.

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος  υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα
έγγραφα  ή  στοιχεία,  που  έλαβε  για  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων,
καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτόν.

8.1.4  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.

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
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Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον
εργοδότη  και  τους  υπαλλήλους  του  και  να  τον  προφυλάσσει  από  παντοειδείς  ζημιές,  εξ  αιτίας
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύψει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη
ενέργεια του εργοδότη.

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 99 του Ν.4782/2021. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της
Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8.4 Εμπιστευτικότητα

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

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

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

8.5.2  Είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παραδώσει  αρχεία  με  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή,
υποχρεούται  να  τα  συνοδεύσει  με  έγγραφη  τεκμηρίωσή  τους  και  με  οδηγίες  για  την
ανάκτηση/διαχείρισή τους.

8.6 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.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1 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.

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
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8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

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

την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (ΔΟΥ)  και  υποβολής  των
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την
ελληνική φορολογική νομοθεσία, την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων
του.

8.8.2  Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διπλή  φορολογία  του  εισοδήματος  τυχόν  αλλοδαπών
επιχειρήσεων  του  Αναδόχου,  αυτός  αναλαμβάνει  να  προσκομίσει  στον  Εργοδότη  όλα  τα
σχετικά  δικαιολογητικά  έγγραφα,  που  απαιτούνται  από  τις  αρμόδιες  ελληνικές  Δημόσιες
Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

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

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

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

8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη

Τα  έγγραφα  που  θα  ανταλλάσσονται  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  του  Εργοδότη  θα  πρέπει  να
αποστέλλονται  κατ’  αρχήν  με  email,  τα  δε  πρωτότυπα  αυτών  να  αποστέλλονται  με  συστημένο
ταχυδρομείο  ή  με  υπηρεσία  ταχυμεταφορών  (courier)  και  να  είναι  συντεταγμένα  στην  ελληνική
γλώσσα.

8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης

Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος να υποβάλει  το Πρόγραμμα Ποιότητας  Μελέτης (ΠΠΜ), είτε  έχει
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από
την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού. Επιπλέον ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.  4 του
άρθρου 188 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων

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

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει  έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο,  κατά
τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.

ΆΡΘΡΟ 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
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Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις
και  τα  δικαιώματά  τους  και  να  προσπαθούν  για  την  επίλυση  των  διαφωνιών  τους  με  πνεύμα
συνεργασίας και  αλληλεγγύης.  Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται  κατά τα λοιπά, κατά το
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και την παρούσα (άρθρο 12).

10.2 Λάθη/ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

10.2.1  Τα  συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται.  Σε  περίπτωση που υπάρξουν  αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά,
όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή τη
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.3 Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας 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.

10.3.2  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.

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες,  διενέξεις  και  διαφορές  που  θα  ανακύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  δεν
δικαιολογούν  την  εκ  μέρους  του  αναδόχου  άρνηση  παροχής  των  υπηρεσιών  και  εκτέλεσης  των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το
Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της
σύμβασης,  ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει  τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του
νόμου.

ΆΡΘΡΟ 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο ανάδοχος  παραβιάζει  τις  εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις  του, κηρύσσεται  έκπτωτος με
απόφαση της Δ.Υ., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν
οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά.

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης.  Ποινικές  ρήτρες  που  τυχόν  επιβλήθηκαν  για  υπέρβαση  τμηματικών
προθεσμιών  οφείλονται  αθροιστικά  και  επιπλέον  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  για  υπέρβαση  της
συνολικής προθεσμίας.

11.2 Διάλυση της σύμβασης

11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη
διάρκεια  εκτέλεσής της στις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στο άρθρο 192 του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Αναφορά γίνεται και στο άρθρο 4.2.4. Εάν ο ανάδοχος άσκησε μεν
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το δικαίωμα της διάλυσης της σύμβασης,  αλλά συναινεί  στη ματαίωση της διάλυσης,  η  σύμβαση
νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016.

11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης
κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο
που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου (άρθρα 192 και 194
του Ν.4412/2016).

11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για
διάστημα μέχρι και  τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο,  στην οποία θα
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και
η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές
ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Ν.4412/2016.

11.2.4  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  διακοπής  ο  Ανάδοχος  απαλλάσσεται  της  υποχρέωσης
εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  που  αφορά  η  αναστολή  και  οφείλει  να  λάβει  όλα
τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  το  περιορισμό  των  δαπανών  αυτού  και  του  Εργοδότη.  Αμέσως
μετά  την  άρση  των  λόγων  που  επέβαλαν  την  διακοπή,  ο  Εργοδότης  υποχρεούται  να
ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.

11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία
διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016.  Διάλυση της  σύμβασης μπορεί  να
ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν.4412/2016. Σε όλες
τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.

11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την
εκτέλεση  της  σύμβασης,  και  παράλληλα  να  ασκήσει  τα  νόμιμα  δικαιώματά  του.  Στην
περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.

11.2.7 Ο ανάδοχος  με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει  στον εργοδότη
προσδιορίζει  την  ζητούμενη  αποζημίωσή  του.  Μπορεί  επίσης  να  προσδιορίσει  την
αποζημίωση  έναντι  της  οποίας  συναινεί  στην  συνέχιση  των  εργασιών  και  την  ματαίωση  της
διάλυσης.  Εφ’  όσον  ο  ανάδοχος  συναινεί  στη  ματαίωση  της  διάλυσης  η  σύμβαση  συνεχίζεται
ανεξάρτητα  των  οικονομικών  του  απαιτήσεων,  με  ανάλογη  παράταση  των  συμβατικών
προθεσμιών.  Για  την  ματαίωση  της  διάλυσης  και  τον  καθορισμό  της  αποζημίωσης
ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016 διαδικασία.

11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα
για  κάποιον  από  τους  νόμιμους  λόγους,  η  σύμβαση  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  και  παρά  την
ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα
ορίζεται  στην παρ.  7  του άρθρου  192  του Ν.4412/2016.  Ο  Εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει
μονομερώς  και  αζημίως  τη  διάλυση  της  Σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  192  και  133  του  Ν.
4412/2016.

11.3 Υποκατάσταση του Αναδόχου.

Για  υποκατάσταση/αντικατάσταση  του  αναδόχου,  ισχύει  το  άρθρο  195  του  Ν.  4412/2016,  ως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του Ν.4782/2021.

11.4 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
189  του  Ν.  4412/2016,  ως  ισχύει.  Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στον  ανάδοχο
σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 21 του Ν.4782/2021).  Aποκλείεται ρητώς (βλέπετε
άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.4782/2021) παραλαβή μέρους ή σταδίου μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα
στο άρθρο 101 του Ν.4782/2021.

ΆΡΘΡΟ 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13.1 Νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων.

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

13.2.2 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.

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων
σε αλλοδαπή γλώσσα.

Συντάχθηκε – Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

1 2 3 4 5 6 7

Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΩΡΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ 
ΧΩΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙ
Α 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1.1 Προϊστάμενος Δ/νσης Γραφειακός χώρος 1 1 12,50 12,50

1.2 Χώρος Συσκέψεων Χώρος Συσκέψεων 1        25,00
1.2 Γραμματεία Γραφειακός Χώρος Γραμματείας  1 1

7,50 7,50
Σύνολο χώρων και ατόµων 3 2          45,00 

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 45,00

2. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

2.1 Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

2.2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος 1 3 7,50 22,5

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 4

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 35,00

3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3.1 Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

3.2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος

     
1

 
4

7,5 30,00

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 5  42,50

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων  σε µ² 42,50

4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

4.2. Υπάλληλοι
Γραφειακός χώρος 1 2 7,5 15,00

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 3
 27,50

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων  σε µ² 27,50
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5. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

5,1. Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

5,2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος 1 1 7,50 7,50

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 2  20,00

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 20,00

6. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
6,1 SERVER Χώρος Server 1 10 10
6,2 Αρχείο Γραφειακός χώρος 1 90 90
6,3 Χώροι καθαριότητας Αποδυτήριο προσωπικού 

καθαριότητας 1 5 5
Αποθήκη ειδών 
καθαριότητας

6,4 Χώρος φωτοτυπικών µηχανηµάτων Χώρος παραγωγής 
φωτοαντιγράφων

1 10 10

Σύνολο χώρων και ατόµων ειδικών χώρων     115

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας  σε µ² 115,00

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας γραφειακών και ειδικών χώρων  σε µ² 285,00

Προσαύξηση εµβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, χώρους υγιεινής (~30%) 85,50

Σύνολο µικτής επιφάνειας γραφειακών και ειδικών χώρων  σε µ² 370,50

Παρατηρήσεις:

1) Το κτιριολογικό πρόγραµµα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών συντάχθηκε µε βάση την οργανική σύνθεσή της,  όπως αυτή καθορίζεται στην 193/2020 Διαπιστωτική
Πράξη του Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 Ημερολογιακές Ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης   
 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
Στάδιο Α                   
Εγκρίσεις - Γνωμοδοτήσεις                   
Στάδιο Β                   
Εγκρίσεις - Γνωμοδοτήσεις                   
Στάδιο Γ                   
Τελική Εγκριση                   
Παραλαβή                   

Η χρονική διάρκεια των εγκρίσεων – γνωμοδοτήσεων τίθενται κατ΄εκτίμηση καθώς απαιτούνται και ενέργειες τρίτων υπηρεσιών.
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