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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει στη δαπάνη πρόσληψης Υπηρεσιών 
Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης  «Βιοκλιματική Αναβάθμιση   
γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής Πεζών – 
Ποδηλάτων» του Δήμου μας, συνολικού ποσού  55.797,77€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 
23%). 
Η πράξη έχει εγγραφεί στον άξονα προτεραιότητας «01- Προστασία 
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
συγχρηματοδοτείταια από το Ταμείο Συνοχής» 
Για το σκοπό έχουν  εγγραφεί στον  προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού 
έτους  2013,  πίστωση με  Κ.Α. 30-7341.007, και τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ -ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Συμβούλου Για 
το έργο 
«Βιοκλιματική 
Αναβάθμιση 
Γειτονιών του 
Δήμου 
Αμαρουσίου 
μέσω 
δημιουργίας 
διαδρομής πεζών 
– ποδηλάτων» 

ΤΕΜ. 45.364,04€ 1 45.364,04€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                   45.364,04            
Φ.Π.Α. 23%                                                                              10.433,73                                                   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                     55.797,77                                            
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η επιστημονική υποστήριξη των 
αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου  για την υλοποίηση των υποέργων 
που συμπεριλαμβάνονται στην πράξη: « Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του 
Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών-ποδηλάτων».  
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων 
δράσεων που αφορούν στην «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου» στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου 
Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων»: 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και 

παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Πλήρης υποστήριξη του Δήμου στην κάλυψη των 
απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της Δ.Α  σε επίπεδο τήρησης των προβλεπόμενων 
διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης, έγκαιρη 
ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων, 
συλλογή απαιτούμενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών 
στη Δ.Α. κλπ.). 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη 
της υλοποίησης της Πράξης.  

 Υποστήριξη στις Υπηρεσίες του Δήμου για την ωρίμανση των Υποέργων της 
Πράξης. 

 Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης. 
Έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του Δήμου για τις διαπιστούμενες χρονικές 
καθυστερήσεις και  αιτιολόγησή τους. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την 
άρση των αιτιών των καθυστερήσεων και την επίσπευση των διαδικασιών.   

 Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των προβλημάτων 
που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης. Έγγραφη διατύπωση 
προτάσεων για την επίλυσή τους. 

 Υποστήριξη, οργάνωση και διοίκηση έργου. Υποστήριξη της Διευθύνουσας και 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3669/2008.  

 Υποστήριξη στη διαδικασία  έκδοσης των απαιτούμενων αδειών που 
συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου/ πράξης, όπου αυτό 
απαιτείται. 

 Εκπόνηση, συμπλήρωση, τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών, κατά την 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, εάν αυτό απαιτηθεί.  
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 Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό 
σχέδιο (προμήθεια εξοπλισμού, υλικών κ.λπ.). 

 Εκπόνηση/Συμπλήρωση μελετών, ερευνών και μετρήσεων, κάθε μορφής, που 
σχετίζονται με το υποβαλλόμενο έργο. 

 Έκθεση-καταγραφή και εκτίμηση του μικροκλίματος ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την 
υλοποίηση του έργου- Παραδοτέο 2 εκθέσεις  

 Μετρήσεις ενεργειακών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) πριν και 
μετά  

 Υποστήριξη έκδοσης αδειών που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης 
του έργου/ πράξης, όπου αυτό απαιτείται. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό 
σχέδιο (προμήθεια εξοπλισμού, υλικών κ.λπ.). 

 
1. Σύνταξη μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες 

οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Αναδόχους  στο πλαίσιο 
του έργου. Διαχωρισμός τους σε ενέργειες σχετικές με την 
παρακολούθηση/διαχείριση της Πράξης (π.χ. υποβολή προβλεπόμενων 
εγγράφων από το Σύστημα Διαχείρισης)  και σε υπηρεσίες σχετικές με την 
υλοποίηση των Υποέργων (π.χ. υποστήριξη σε διαγωνιστικές διαδικασίες 
Υποέργου).Σύνταξη τελικής έκθεσης πεπραγμένων. 

2. Καθορισμός των θέσεων εγκατάστασης του μετρητικού μετεωρολογικού 
εξοπλισμού Κατά την φάση υλοποίησης του τεχνικού έργου, θα 
καθορισθούν οι κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση των μετρητικών –
μετεωρολογικών σταθμών. Η διάρκεια της φάσης, υπολογίζεται περί τις 15 
εργάσιμες ημέρες. 

3. Αξιολόγηση θερμικής και βιοκλιματικής απόδοσης των χώρων με 
υπολογιστικά μοντέλα και δειγματοληπτικούς ελέγχους των 
χρησιμοποιούμενων υλικών σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού 
έργου. Με βάση τον βιοκλιματικό σχεδιασμό που έχει προταθεί και εγκριθεί, 
θα πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση της θερμικής και βιοκλιματικής 
απόδοσης των χώρων με προσομοίωση. Η αξιολόγηση θα γίνει με χρήση 
προηγμένων θεωρητικών μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. O 
υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί για όλες τις πιθανές κλιματικές συνθήκες. 
Θα αξιολογηθούν τα επιτυγχανόμενα επίπεδα βιοκλιματικής άνεσης στους 
χώρους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

Ταυτόχρονα θα υπολογίσουν τα επίπεδα των επιφανειακών θερμοκρασιών, 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της τοπικής ταχύτητας του ανέμου καθώς 
και όλων των παραμέτρων που  καθορίζουν την θερμική άνεση στους 
χώρους. Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς θα  αξιολογηθεί η χωρική 
και χρονική μεταβλητότητα των επιπέδων της θερμικής άνεσης στον χώρο 
(σε συνδυασμό και με τις μετρήσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί όπου 
είναι δυνατόν), πριν και μετά τις παρεμβάσεις.  

Το πέρας της φάσης αυτής εκτιμάται σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση του τεχνικού έργου. 

4. Σύνταξη βιοκλιματικής έκθεσης βασισμένη σε μετρήσεις εξειδικευμένων 
κλιματικών παραμέτρων  (πχ θερμογραφήσεις / μέτρησης επιφανειακής 
θερμοκρασίας). Με βάση την όλη ανάλυση, θα γίνει σύγκριση με την αρχική 
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κατάσταση του χώρου και θα αναλυθούν  με λεπτομέρεια οι επιτευχθείσες 
βελτιώσεις. Σε όλη την  διάρκεια εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου, θα  
γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και μετρήσεις των χρησιμοποιούμενων 
υλικών, με την συνδρομή του  Δήμου Αμαρουσίου, προκειμένου να 
ελέγχεται η εφαρμογή κατάλληλων υλικών με ιδιότητες όπως αυτές έχουν 
προδιαγραφεί σε σχετική τεχνική μελέτη από τον Δήμο Αμαρουσίου. Θα 
συνταχθεί έκθεση  όπου θα παρουσιάζεται η καταγραφείσα λειτουργία των 
χώρων, η θερμική και βιοκλιματική κατάστασή  τους με βάση τις σχετικές 
μετρήσεις και ελέγχους, πριν και μετά την επέμβαση.  

Η διάρκεια της  φάσης αυτής υπολογίζεται να εκτείνεται σε όλη την διάρκεια  
εκτέλεσης του τεχνικού έργου. 
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι: 
1.Mηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων και μια τελική έκθεση  αναφοράς 

προόδου του έργου καθώς και   
2.Τεύχος προσδιορισμού  των θέσεων εγκατάστασης του μετρητικού -

μετεωρολογικού εξοπλισμού  
3.Τεύχος αξιολόγησης θερμικής και βιοκλιματικής απόδοσης των χώρων με 

μετρήσεις και με υπολογιστικά μοντέλα 
4.Τεύχος βιοκλιματικών  στόχων πράξης 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο του Πρόχειρου διαγωνισμού είναι η επιλογή Συμβούλου για την 
εργασία  «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 
δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων».  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους.  
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις Ν.3852/10, όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις  του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει (ΦΕΚ 247 Α)  
4. του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
5. του Π.Δ. 60/2007, ως διατάξεις γενικής ισχύος 
6. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

7. Το Ν. 3614/2007 για την Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως ισχύει 
σήμερα 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Την με αριθ. 5058/ΕΥΘΥ138-13/02/2013 (ΦΕΚ 292Β’/13-02-2013) 
Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 
1749/27.3.2008 υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

10. Το Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή 
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

11. Το Π.Δ. 60/9.4.1997-ΦΕΚ Α' 53/15.4.1997 Διαφάνεια ως προς την 
απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και την 
πραγματοποιηθείσα διαφημιστική δαπάνη του ευρύτερου Δημόσιου τομέα   
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12. Τον Νόμο 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισμοί στη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν 
σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις 

13. Τον Νόμο 3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178) 
14. Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Νόμου 3668/2008. το άρθρο 12 του ν. 

3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α) για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε 
φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του Π.Δ. 
261/1997 (ΦΕΚ 186/Α) για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. Το Ν.3548 (ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007),  «Καταχωρήσεις Δημοσιεύσεων των 
Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

16. Το Ν.3861/2010, όπως ισχύει 
17. Το Ν.4113/2011, όπως ισχύει 
18. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08.08.2014), «Μέτρα Στήριξης –και 

ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

19. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
Διαχείρισης  και εποπτείας ( ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

20. Τον Ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ  74/26.03.2014 ) Διοικητικές απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις. 

21. Την με Α.Π. 670/ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ /14-10-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Χωροταξίας  & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για ένταξη της Πράξης 
«Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας 
Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων» στον Άξονα Προτεραιότητας  "01 – 
Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον Αειφόρος 
Ανάπτυξη", 

22. Την υπ’ αρ. ΧΧ /2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την 
έγκριση των όρων της προκήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών 
Συμβούλου Για το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου 
Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων», 

 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η Σύμβαση. 
β. Η Διακήρυξη.  
γ. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
δ. Τεχνικές προδιαγραφές 
ε. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Όλες  οι υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 15 Νοεμβρίου 2015. 
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Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο ανάδοχος: 

 Υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και 
οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα παροχή των εργασιών της 
σύμβασης και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και 
σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 Υποχρεούται να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούμενες γενικές και 
ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των 
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές 
κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους 
απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτου,  

 Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον του εντολέα. 

 Αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λ.π., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 
μελέτες, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη 
χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 
αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε 
απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο εντολέας και τα όργανα αυτού να μην υποστούν 
οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 
συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της 
εργασίας. 

 Υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την υπηρεσία 
σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης με 
τον καλύτερο τρόπο των υπηρεσιών της σύμβασης. 

 Εάν η παροχή υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και 
στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας, κατόπιν σχετικού του 
αιτήματος. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει ως 
εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, με 
την Αναθέτουσα Αρχή και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη.  
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Άρθρο 6ο: Έκπτωση του αναδόχου 
Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους αναληφθείσες 

υποχρεώσεις του και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής,  μπορεί να κηρυχτεί 
έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   
 
Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής  
    Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 
Άρθρο 8ο :    Ανωτέρα βία 
      Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται 
σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και κατά πάγια 
εθνική νομολογία και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την 
υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 
Οσάκις ο Ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση 
των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα, αναστέλλεται η 
υποχρέωση του για εκτέλεση  και παράδοση του Έργου και η διάρκεια σύμβασης 
παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (20) ημερών από 
τότε που έλαβαν χώρα 
 
 Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών  - φυσικού αντικειμένου 
     Οι τιμές και το φυσικό αντικείμενο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα.   
 
Άρθρο 10ο :     Τρόπος πληρωμής 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές 
εισηγήσεις της ΕΠΠΕ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΕΠΠΕ και να διευκολύνει στο 
έργο τους το προσωπικό και  τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της 
ΕΠΠΕ 
Η ΕΠΠΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, 
συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου. 
Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα 
περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα 
περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παρούσα.   
 
α) 20% του Συμβατικού Τιμήματος με την παραλαβή του  τεύχους  προσδιορισμού  
των θέσεων εγκατάστασης του μετρητικού -μετεωρολογικού εξοπλισμού  
β) 80% του Συμβατικού Τιμήματος με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 
  
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η 
καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου 
παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
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τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 
 
Άρθρο 11ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 12ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.     
 
Άρθρο 13ο: Υποκατάσταση Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την 
εκπόνηση της εργασίας. 
 
Άρθρο 14ο: Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν, δεν 
εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την 
αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  
 
 
                                                                                                 Μαρούσι 24/02/2015 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
Προγραμματισμού & Αξιοποίησης 

Πόρων  
 
 
 

 

 Αμίτσης Δημήτριος 
 

 
 
 


