KYRIAKI MICHELAKOU

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KYRIAKI MICHELAKOU
Ημερομηνία: 2021.05.28
11:55:47 EEST
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

XXXXX € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
Α.Μ ΓΕΜΗ: 134032417000
Δ/νση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου
Τ.Κ.: 32200, Θήβα
Τηλ.: 22620-80821
Fax: 22620-89627
Email: info@fodsaste.gr

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

ΧΥΤΥ

E.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον
και
Αειφόρος
Ανάπτυξη»
Συγχρηματοδότηση από το
Ταμείο Συνοχής και από
Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 20142020) μέσω Π.Δ.Ε., Σ.Α.: Ε2751
2020ΣΕ27510131
Κωδικοί προϋπολογισμού 2021
Φο.Δ.Σ.Α.
Στ.
Ελ.
Α.Ε.
69.00.00.82, 54.00.07.17
(Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ)
5069530)

Αρ. Πρωτ.

/ - -

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ποσού αξίας ΧΧΧΧΧ € συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 15% ως απρόβλεπτες δαπάνες
(χωρίς Φ.Π.Α.) και ΧΧΧΧΧ € (με 24 % Φ.Π.Α.)

Στη Θήβα, σήμερα την ΧΧ του μηνός …………. του έτους 2019, ημέρα ΧΧΧΧ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» η οποία αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Α.Φ.Μ. 997502361 και Δ.Ο.Υ. Θήβας, η
οποία εδρεύει στη Θήβα, οδός Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Τ.Κ. 32200, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. της κ…………………………………….. και που θα ονομάζεται στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»
2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «…………………………………………………………» ο οποίος θα ονομάζεται
στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», με Α.Φ.Μ.…………………………….και Δ.Ο.Υ.……………….., εκπροσωπούμενος από τον κ.
………………………….. με Α.Δ.Τ. …………………………… με έδρα την ………………………….., οδός ………………….. αρ.
……………………… Τ.Κ. ……………………., τηλέφωνο ΧΧΧΧΧΧ, FAX ΧΧΧΧΧΧ, e-mail: ………………………… (εκπρόσωπος του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ), με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………….. με Α.Δ.Τ. ………………………….. με έδρα το
………………………… ……………, οδός ………………… αρ. …….. Τ.Κ. …………….., τηλέφωνο ………………., FAX ……………, email: ………………., δυνάμει: α) της με αριθμ. ………………………/ΧΧ-ΧΧ-2019 συμβολαιογραφικής πράξης του
Συμβολαιογράφου (πόλη) ………… …………………., β) της με αριθμ. …………………/ΧΧ-ΧΧ-2019 συμβολαιογραφικής
πράξης του Συμβολαιογράφου (πόλη) ………………. …………… και γ) της με αριθμ. …………./ΧΧ-ΧΧ-2019
συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου (πόλη) ……………. ………………..
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Προοίμιο
Έχοντας υπόψη:
i)
Τις διατάξεις του Ν . 4782 /21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’): «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» και
ιδιαίτερα το Μέρος Α’ – Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων.
ii)
Τις διατάξεις του Ν. 4609/19 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις και ιδίως το άρ. 56
(Τροποποιήσεις του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)).
iii)
Τις διατάξεις του Ν. 4608/19 (ΦΕΚ 66/25.04.2019 τεύχος Α’): «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και
προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.» και ιδίως το άρθρο 33 (Τροποποιήσεις του ν.
4412/2016 (Α΄ 147)
iv)
Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') και ιδίως τα άρθρα 43 (Τροποποίηση
διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)) και 44.
v)

Τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.

vi)
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 27 για την ανάθεση μέσω ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού.
vii)

Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

viii)
Τη με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 11972/29-12-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΠΡ46ΜΤΛΡ-6ΗΚ)
Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069530
στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
ix)
Τη με αρ. 139792/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΚ6Α46ΜΤΛΡ-Ζ9Σ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων περί έγκρισης προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ Ε2751, στην
οποία περιλαμβάνεται η πράξη με κωδικό MIS 5069530 και κωδικό 2020ΣΕ27510131.
x)
Τη με αριθ. ΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Απόφαση (ΑΔΑ: ………………………….), (ΑΔΑΜ: ………………………) σύμφωνα με
την οποία το Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εγκρίνει μεταξύ άλλων και τα έγγραφα της σύμβασης
για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
xi)
Τη με αριθ. πρωτ. ΧΧΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Διακήρυξη του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ ………………… (ΑΔΑΜ:
…………………../….-…-…) για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.
xii)
Τη με αριθ. ΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Απόφαση (ΑΔΑ: …………………….) σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. του
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εγκρίνει το Πρακτικό Ι (Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση και
βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών) του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ ……………….
xiii)
Το γεγονός της άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της με
αριθμό ΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Απόφασης του Δ.Σ. του φορέα.
xiv)
Τη με αριθ. ΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Απόφαση (ΑΔΑ:…………………………….) σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. του
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών
προσφορών) του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ ………………………….
xv)
Το γεγονός της άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της με
αριθμό ……../…-…- ΧΧΧΧ Απόφασης του Δ.Σ. του φορέα.
xvi)
Τη με αριθ. πρωτ. ………../…-…- ΧΧΧΧ Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό
ανάδοχο με την επωνυμία «…………………………………………………………………………………………………..» για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει του άρθρου 5 της οικείας Διακήρυξης.
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xvii)
Τη με αριθ. ΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σύμφωνα με την
οποία εγκρίνει μεταξύ άλλων: το Πρακτικό ΙΙΙ (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ
………………, κατακυρώνει τη σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤΥ
Άμφισσας»,
στον
οικονομικό
φορέα
με
την
επωνυμία
«………………………………………………………………………………………………………………….» και την αναδεικνύει ως ανάδοχο
εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την προσφορά του, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης …………….%
επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής, αξίας 365.663,34 € στην οποία συμπεριλαμβάνεται και
ποσοστό 15% ως απρόβλεπτες δαπάνες, πλέον Φ.Π.Α. 24% 87.759,20€, συνολικής δαπάνης 453.422,54€,
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
xviii)
Το από …-…- ΧΧΧΧ ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με συνημμένα την με αριθ. …../….-….- ΧΧΧΧ Απόφαση του Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης.
xix)
Το γεγονός της άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της με
αριθμό ……/…-…-ΧΧΧΧ Απόφασης του Δ.Σ. του φορέα.
xx)
Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ …………………….. διατύπωση θετικής γνώμης από την αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του
Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤΥ Άμφισσας» με κωδικό ΟΠΣ 5069530.
xxi)
Το με αρ. πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της με αριθ. …../……- ΧΧΧΧ Απόφασης του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και όλων των συνοδευτικών αρχείων που υποβλήθηκαν
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της οποίας η θετική γνώμη αποτελεί
προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤΥ Άμφισσας», στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ …………………...
xxii)
Τη με αρ. πρωτ.: ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ- ΧΧΧΧ (Α.Π. Φο.Δ.Σ.Α: ΧΧΧΧ/ΧΧ-…- ΧΧΧΧ) Απόφαση Της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τη νομιμότητα της με αριθ. ΧΧΧ/…-…- ΧΧΧΧ Απόφασης του Δ.Σ.
της Αναθέτουσας Αρχής.
xxiii)
Το από ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με συνημμένη την με αριθ. ΧΧΧ/…-…-ΧΧΧΧ Απόφαση του Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής στον «προσωρινό ανάδοχο».
xxiv)
Την με αρ. πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ Ειδική ηλεκτρονική Πρόσκληση της Αναθέτουσας αρχής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον ανάδοχο, για την υπογραφή της
σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤΥ Άμφισσας», μετά την επέλευση των
έννομων αποτελεσμάτων της με αριθ. …………/…-…-ΧΧΧΧ (ΑΔΑΜ:ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΑΔΑ:ΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφασης
του Δ.Σ. του φορέα, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
xxv)
Το γεγονός ότι ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
είναι το Δ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α. με δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Α.Ε.» και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας,
Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α.
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.».
xxvi)
Τους όρους της με αριθ. πρωτ. …./…-…-ΧΧΧΧ Διακήρυξης του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ ………..
(ΑΔΑΜ: ……………………………………..) σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της υπόψη
μελέτης.
xxvii) Τα τεύχη δημοπράτησης της υπόψη μελέτης με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη στο
άρθρο 9 (Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/σειρά ισχύος). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα τεύχη δημοπράτησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που
περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
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xxviii)

Τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α/α

1
2
3
4
5
6

Προεκτιμώμενη
Αμοιβή Φακ. Έργου
(€)

Κατηγορία Μελετών

Μελέτη κατηγορίας 21
(Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
μελέτη κατηγορίας 13
(Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
Μελέτη κατηγορίας 18
(Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών
Εγκαταστάσεων)
Μελέτη κατηγορίας 27
(περιβαλλοντικές μελέτες)
Μελέτη κατηγορίας 09
(Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές
μελέτες)
Μελέτη κατηγορίας 08
(Στατικές μελέτες)
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)
Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου
της
προεκτιμώμενης αμοιβής
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%)

Προσφερόμ
ενο
Ποσοστό
Έκπτωσης
%

Προσφερόμενη
Τιμή ανά κατ.
μελέτης χωρίς
Απρόβλεπτα (€)

19.315,89
163.957,31
22.974,89
86.701,14
16.803,18
8.215,71
317.968,12

47.695,22
365.663,34
87.759,20
453.422,54

xxix)
τους όρους των συμβατικών τευχών καθώς και του Φακέλου του Έργου για τις υποχρεώσεις του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος έχει λάβει γνώση όλων των συμβατικών όρων και της διοίκησης – διαχείρισης της
υλοποίησης της μελέτης

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), την
σύνταξη της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την
εκπόνηση της μελέτης αυτής με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης – ορισμός αντικλήτου

1. Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει αντικείμενο, όπως αυτό προσδιορίζεται στο
συμβατικό τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων και στην Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Τεχνική και Οικονομική):
α.

εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης του υπό μελέτη έργου,

β.

εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου (τροποποίηση
ΑΕΠΟ),

γ.

εκπόνηση οριστικής μελέτης του υπό μελέτη έργου,
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δ.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου

ε.

τεύχη δημοπράτησης του υπό μελέτη έργου και συμπλήρωση φακέλου του έργου με όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία για το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει εντύπως εις τριπλούν και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή όλα τα τεύχη
της μελέτης καθώς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν και σε επεξεργάσιμη μορφή. Ειδικότερα τα σχέδια θα
πρέπει να υποβληθούν και σε μορφή dwg ή dxf, συμπεριλαμβάνοντας και όλα τα συνοδευτικά για το καθένα
(π.χ. γραμματοσειρές, XRef αρχεία κ.λ.π.) που διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
3. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι
προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της
έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.
5. Αντίκλητος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
ορίζεται ο κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΑΔΤ: ΧΧΧΧΧΧΧΧ, κάτοικος: Θήβας, οδός ΧΧΧΧΧΧΧ, αρ.: ΧΧ, Τ.Κ.: 32200, Τηλέφωνο:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, e-mail: info@ΧΧΧΧΧΧΧΧ.gr, δυνάμει της με αριθμό ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 συμβολαιογραφικής
πράξης του Συμβολαιογράφου (Πόλη), κ.ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του
διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 2

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια Διεύθυνση
Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του «Φο.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της
σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Η παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο Π.Ε. που θα οριστεί
από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της Μελέτης. Κατ΄ εξαίρεση
και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο
Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται
ένας εξ΄αυτών συντονιστής.
3.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:

α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών,
η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της
σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση
παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,
στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι
λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η
οριστική παραλαβή της μελέτης.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο
αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της
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υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της
υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την
κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης και εισηγείται για την άρση των
προβλημάτων.

Άρθρο 3

Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από
την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε στάδια σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από την αρμόδια προς τούτο
Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 184 (Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα) του ν. 4412/2016.
Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
Οι τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:
1.

Γεωτεχνική Μελέτη: έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

2.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

3.

Οριστική Μελέτη: ενάμιση (1,5) μήνα από την έκδοση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

4.

Τεύχη Δημοπράτησης, ΣΑΥ, ΦΑΥ: δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της Οριστικής μελέτης

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας,
επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών
τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων
όλων των επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την
κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης
διαδρομής και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με
πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του
καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και γνώμη του αρμόδιου
τεχνικού συμβουλίου.

Άρθρο 4

Ποινικές ρήτρες

1. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβιάζει με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, επιβάλλονται εις
βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ
έκπτωτο. Πιο συγκεκριμένα, 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. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του
«τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. Ο υπολογισμός της
μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης γίνεται με βάση το άρθρο 185 του ν.4412/2016.
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2. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την
επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της
πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 132 και 186 του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης
αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο
αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι
αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική
σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
2. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, επιτρέπεται η μείωση της συνολικής
συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που
δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και
αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι: i) δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ii) δεν θίγεται η
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται
υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη.
3. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, γίνεται με σύνταξη
Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων
κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της
μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε
να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου.
Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται
μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

Άρθρο 6

Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης σύμφωνα:


Με το συμβατικό τεύχος της προεκτίμησης αμοιβής της παρούσας μελέτης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, το οποίο συντάχθηκε με βάση την τιμή του συντελεστή (τκ) =1,199 ως ίσχυε κατά το
χρόνο έγκρισης της προκήρυξης σύμβασης της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με την Εγκύκλιο
2/2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ 89943/2-4-2021,
ΑΔΑ: 6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ)) και



Την προσφερθείσα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωση και



Το ποσοστό 24% του Φ.Π.Α. επί της αμοιβής

ανέρχεται στο ποσό των ………………….. ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

……………………. ευρώ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ έως 15%

……………………. ευρώ

Φ.Π.Α. 24%

………………….. ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)

………………….. ευρώ
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2. Αναλυτικά, η κατανομή της αμοιβής των μελών του Οικονομικού Φορέα παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
Νομικό πρόσωπο/Φυσικό
πρόσωπο

Κατανομή αμοιβής/ Συμμετοχή στο
εκπονούμενο αντικείμενο

Ποσό ανά κατηγορία
μελετητικού πτυχίου

…………………

………………..

…………………
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, ειδικότερα με το άρθρο 4 «Αμοιβή –
Κρατήσεις» της Συγγραφής Υποχρεώσεων και την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 187 του Ν. 4412/2016) και θα
παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ – Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης
(Π.Π.Μ.)
1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας
σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών
Δημοσίων Έργων.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός 10
ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και
επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το
διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου.
5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της
ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους
λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει
τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η αποχώρηση μέλους από την
ομάδα χωρίς σπουδαίο λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης δημόσιας
σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση στ΄ του ν.4412/2016 και επιφέρει τον
αποκλεισμό του μέλους που αποχώρησε από διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την
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έκδοση της απόφασης της Δ.Υ. περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου
και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος.
6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει και να εφαρμόσει Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης
(Π.Π.Μ.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Π.Π.Μ. ενσωματώνει και κωδικοποιεί
όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τα στάδια εκπόνησης της μελέτης και την αντίστοιχη
μεθοδολογία εργασιών, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της
μελέτης, περιγράφει το οργανόγραμμα και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των μελών της
ομάδας εργασίας, ορίζει τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων και γενικά παρέχει όλα τα εργαλεία
παρακολούθησης της εκπόνησης της μελέτης, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το Π.Π.Μ. πρέπει να υποβάλλεται εντός του πρώτου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της σύμβασης ή των προδιαγραφών
εκπόνησης της μελέτης.
7. 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,
αποκαθίστανται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι
την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να
διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και
κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ 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
ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του
έργου. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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.
8. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, ο βασικός μελετητής μετέχει υποχρεωτικά ως Τεχνικός
Σύμβουλος - Μελετητής στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που ορίζονται σε
αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 8

Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Διευθύνουσα
υπηρεσία), πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν
κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της
μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
από ειδικές διατάξεις.
2. Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την
έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
3. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
94 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’).
4. 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.
5. 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
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διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή την πάροδο της
προθεσμίας της παρ. 3 του άρ. 189 του Ν.4412/2016, 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
6. Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρ. 189 του Ν.4412/2016 συνιστά και παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4 του άρ. 189 του Ν.4412/2016,
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.
7. Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου,
μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε.
8.

Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

Άρθρο 9

Εγγυήσεις

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προσκόμισε τις κατωτέρω
εγγυητικές επιστολές (Ε/Ε) καλής εκτέλεσης:
1.
2.
3.

Τη με αριθμό ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ Ε/Ε καλής εκτέλεσης ποσού ΧΧΧΧΧΧ ευρώ (ολογράφως), φορέας έκδοσης:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Τη με αριθμό ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ Ε/Ε καλής εκτέλεσης ποσού ΧΧΧΧΧΧ ευρώ (ολογράφως), φορέας έκδοσης:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Τη με αριθμό ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ Ε/Ε καλής εκτέλεσης ποσού ΧΧΧΧΧΧ ευρώ (ολογράφως), φορέας έκδοσης:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Το συνολικό ποσό των Εγγυητικών επιστολών ανέρχεται σε ……………………………………….. ευρώ και ………………….
λεπτά (…………………. €) που καλύπτει ποσοστό 5% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (χωρίς το
Φ.Π.Α.). Οι ανωτέρω Εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την έγκριση-παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10

Ακροτελεύτιο

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω
συμβαλλόμενους, σε έξι (6) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τρία (3), ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ
τρία (3) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα (ένα για καθένα από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών).

Τα συμβατικά τεύχη της παρούσας Σύμβασης, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της
Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής, της
Οικονομικής Προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, της Τεχνικής Προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μονογράφησαν και
φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
…………………………………………………..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
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