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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ» 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  Ε.Σ.Υ.   
Αντικείμενο του παρόντος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεμονωμένων 
πράξεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ».Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις Ε.Σ.Υ. και την 
Τ.Π. για την εκπόνηση Φυτοτεχνικής μελέτης & Δασικής Μελέτης  (Μελέτη 
Αναδάσωσης), η οποία είναι απαραίτητη για την έκδοση πράξης πληροφοριακού 
χαρακτήρα και την υποχρέωση δάσωσης έκτασης  22.190,50 τ.μ από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.  

ΆΡΘΡΟ 2Ο:  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή της μελέτης είναι ο Δήμος Σύμης, με έδρα τη νήσο Σύμη,  
Νομού Δωδεκανήσου (τηλ.: 2246360404, -60411, εκπροσωπούμενη από τον 
Δήμαρχο, κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα και τις υπηρεσίες του Δήμου. Η εν λόγω 
Αρχή ζήτησε την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2628/24-08-2022 έγγραφο της. 

ΆΡΘΡΟ 3Ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση φυτοτεχνικής  μελέτης και 
μελέτης αναδάσωσης, που υπάγoνται στην κατηγορία 24 «Δασικές Μελέτες», στα 
πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την έγκριση υλοποίησης του έργου: 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ».  Οι εν λόγω 
μελέτες φυτοτεχνική και αναδάσωσης θα περιέχουν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
3.1.  Χωρικός προσδιορισμός της φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης ΧΥΤΑ & 

χωρικός προσδιορισμός της επιφάνειας αναδάσωσης, καθ’ υπόδειξη της 
αρμόδιας Δασικής Αρχής (Δ/νση Δασών Δωδ/σου), εντός της οποίας θα 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες κατά την μελέτη. 

3.2. Περιγραφή ιδιοκτησιακής κατάστασης και υφισταμένων συνθηκών δηλ. 
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κλιματεδαφικών, κοινωνικών  κ.λπ. 
3.3. Ανάλυση του οικοσυστήματος της περιοχής μελέτης. 
3.4. Τεχνική περιγραφή των εργασιών κατά το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης της 

αναδάσωσης. 
3.5. Οικονομοτεχνικά στοιχεία μελέτης (Τιμολόγιο Έργου, Ανάλυση Τιμών 

Εφαρμογής, Πίνακας Προμέτρησης Εργασιών - Συνοπτικού Τιμολογίου – 
Τελικού Προϋπολογισμού) 

3.6. Σύνταξη σχετικών χαρτών. 
3.7. Σύνταξη Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. των  εν λόγω μελετών. 

ΆΡΘΡΟ 4Ο:  ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Η φυτοτεχνική μελέτη θα συνταχθεί  σε ένα στάδιο (Οριστική Υποβολή) με 
προθεσμία δύο  (2) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης με το δήμο Σύμης.  
Η μελέτη αναδάσωσης θα συνταχθεί σε ένα στάδιο (Οριστική Υποβολή), σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα του άρθ. 36 του Ν. 4280/2014 και της υπ’ αριθμ. 
53418/3576/εγκ.162/14.10.2016 απόφασης του Υπ. Γεωργίας, με προθεσμία ενός 
μήνα  μετά από την κοινοποίηση στο δήμο Σύμης της πράξης πληροφοριακού 
χαρακτήρα της αρμόδιας Δασικής Αρχής.    
Οι απαιτούμενοι χρόνοι για τις εγκρίσεις των προηγούμενων σταδίων δεν 
προσμετρώνται στην προθεσμία του κάθε μελετητή. Επίσης, κατά τον υπολογισμό 
των ανωτέρω χρόνων σύνταξης  της μελέτης δεν προσμετρώνται 10 ημέρες των 
διακοπών των Χριστουγέννων, 10 ημέρες  των διακοπών του Πάσχα και 15 ημέρες 
του μηνός Αυγούστου  σαν ημέρες γενικής άδειας. 

ΆΡΘΡΟ 5Ο:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις που 
αφορούν γενικά τα Δημόσια Έργα και ειδικότερα τα Δασοτεχνικά Έργα: 
 Ν. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7/18.01.1969), «Δασικός Κώδικας». 
 Ν. 996/1975 (ΦΕΚ Α΄ 192/06.10.1975), «Περί αντικαταστάσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. 86/1969». 
 Ν. 716/77 (ΦΕΚ 295 Α) «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και 

εκπονήσεως μελετών και τα εκτελεστικά του διατάγματα». 
 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289/1979), «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 

εν γένει εκτάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α΄ 120/1981), «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών 

έργων». 
 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002), «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002. 
 Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄ 84/1987), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
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ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 Ν.3208/24.12.2003 (ΦΕΚ Α΄ 303/24.12.2003), «Προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων, Κατάρτιση Δασολογίου κ.λπ.». 

 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων», όπως ισχύει και το Ν.3852/2010. 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

 Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17/16.02.2010), «Προστασία δασών και δασικών 
εκτάσεων κ.λπ.». 

 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011), «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις». 

 Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/2014), «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 243/2014), «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 36 και 52 που αφορούν την εγκατάσταση 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός δασικών εκτάσεων». 

 Ν. 4412/2016 και τον Ν.4782/2021 

Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΆΡΘΡΟ 6Ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ  
Ο ανάδοχος μελετητής, ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου 
κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες), έχει την υποχρέωση να παρέχει στον Δήμο 
Σύμης οιασδήποτε υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αδειοδότηση του έργου: 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ». 
Συγκεκριμένα, να συντάξει μελέτη αναδάσωσης στην ευρύτερη περιοχή του έργου,  
Ειδικότερα, για την κατάθεση της μελέτης αναδάσωσης προηγείται η πράξη 
πληροφοριακού χαρακτήρα από την αρµόδια Δασική Αρχή (∆/νση ∆ασών  χωρίς 
∆ασαρχείο), η οποία κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον φορέα του έργου, όπου 
αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα του άρθ. 36 του Ν. 4280/2014. Αφού ληφθούν 
υπόψη και εφαρμοσθούν τα προαναφερόμενα, κατατίθεται στην αρμόδια Δασική 
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Αρχή η αντίστοιχη μελέτη αναδάσωσης, όπου θεωρείται και εγκρίνεται αρμοδίως εάν 
και εφόσον πληροί τα κριτήρια. 

ΆΡΘΡΟ 7O:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο ανάδοχος μελετητής οφείλει να επισημάνει στους φακέλους Φ.Α.Υ. και 
Σ.Α.Υ. του έργου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Κ.τ.Ε. οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με την υλοποίηση των εργασιών αναδάσωσης, σύμφωνα με τις τεχνική 
περιγραφή αυτών.  

Ειδικότερα, ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του, κατά την 
εκτέλεση της μελέτης αναδάσωσης, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού 
κινδύνου, όπως:  
 Την εκτίμηση των κινδύνων και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψής τους. 
 Την εξάλειψη των κινδύνων.  
 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την 
κατασκευή ή συντήρηση του έργου. 

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα. 
 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα 

μέτρα ατομικής προστασίας. 
 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
 Τις τεχνικές ή και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι 

διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 
 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή 

φάσεων εργασίας. 
 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού 

κινδύνου, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, καθώς και των ειδικών 
θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου ( Τεχνικός Ασφάλειας, 
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, Ιατρός Εργασίας, Επιτροπή 
Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων ) που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία. Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και 
υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, 
χρήσης εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων), καθώς και 
οδηγίες  ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας,   εργασία σε ύψος). 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον 
ανάδοχο της κατασκευής. 

ΆΡΘΡΟ 8Ο:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σ.Α.Υ.  &  Φ.Α.Υ. 
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Ο ανάδοχος της μελέτης οφείλει να υποβάλει μαζί με την μελέτη αναδάσωσης 
το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. ορίζονται οι εξής: 
 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να 

αποφευχθούν. 
 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται 

συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του. 
 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για 

την υγεία των εργαζομένων. 

Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και οδηγίες και 
χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία ενδεχόμενα να πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά τη 
διάρκεια ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, 
κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα 
διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λπ.), στην 
πυρασφάλεια κ.λπ. 

ΆΡΘΡΟ 9Ο:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  
Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας μελέτης, απαιτείται η τήρηση των 
προαναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησής της, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.  

ΆΡΘΡΟ 10Ο:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
10.1 Η μελέτη υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και με δαπάνη του, σε τρία (3) πλήρη 

αντίτυπα σε έντυπη μορφή. Για περισσότερα αντίτυπα, που τυχόν ζητηθούν από 
την Υπηρεσία, έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 68 Π.Δ. 696/1974. 

10.2 Πριν την οριστική υποβολή της μελέτης θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ένα 
(1) αντίτυπο της μελέτης ψηφιακό και ένα (1) εκτυπωμένο/έντυπη μορφή, 
προκειμένου να γίνει επ' αυτού ο σχετικός έλεγχος από την Αναθέτουσα 
Υπηρεσία.  

10.3 Αφού γίνει ο έλεγχος της μελέτης η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο το 
αντίτυπο όπως θα έχει ελεγχθεί ή διορθωθεί στα διάφορα τυπικά 
λεπτομερειακά στοιχεία του με κόκκινο μελάνι, προκειμένου ο Ανάδοχος να 
υποβάλει στην Υπηρεσία τα υπόλοιπα αντίτυπα της μελέτης διορθωμένα, 
συμπληρωμένα και προσαρμοσμένα προς το αντίτυπο που του παρεδόθη. 

10.4 Κατά την υποβολή των υπόλοιπων αντιτύπων ως ανωτέρω, θα υποβάλλονται 
ομοίως προσαρμοσμένα και διορθωμένα και τα διαφανή των σχεδίων και 
λοιπών προτύπων στοιχείων από τα οποία να δύναται η Υπηρεσία να 
αναπαραγάγει περισσότερα αντίτυπα αυτών. 
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10.5 Όλα τα αντίτυπα των μελετών θα υποβάλλονται σε κατάλληλους φακέλους με 
λεπτομερή πίνακα περιεχομένων επί του εσωτερικού του εξωφύλλου. 

10.6 Επίσης είναι δυνατόν να υποβάλλονται τόσο σε εκτυπωμένη μορφή όσο και σε 
ψηφιακή μορφή, εφόσον έχουν εκπονηθεί σε τέτοια μορφή. Όλα τα κείμενα θα 
είναι σε μορφή Microsoft Word. Τα υποβληθέντα σχέδια θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου από το οποίο 
προήλθαν και την ημερομηνία της τελευταίας εγκεκριμένης έκδοσης τους, 
εφόσον γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης. 

10.7 Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά 
προτίμηση στο format του DGN (MICROSTATION) . Σε περίπτωση 
αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και 
στην δομή του DXF ή του DWG (πχ AUTOCAD) ή και pdf. 

10.8 Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις σχεδιαστικές 
πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της 
διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 
Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να 
περιέχει αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι περιγραφική. 
Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου 
προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87), καθώς και την 
σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων. Η παραδιδόμενη 
σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά σχέδια διανυσματικής πληροφορίας) θα 
πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.  

10.9 Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα δίδονται και σε έντυπη μορφή . 

ΆΡΘΡΟ 11Ο:  ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
11.1  Η μελέτη που υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, πρέπει να 

πληροί τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, που ισχύουν για την 
εκπόνηση των μελετών αυτών και τους όρους της σχετικής Συμβάσεως στο 
σύνολο της, τόσο από απόψεως ουσίας επί του επιδιωκόμενου με τη μελέτη 
σκοπού, όσο και πληρότητάς τους από απόψεως τευχών κ.λπ. 

11.2 Στάδιο μελέτης που δεν πληροί τους παραπάνω βασικούς όρους και ιδίως όταν 
διαπιστωθεί, κατά το έλεγχό του από την Υπηρεσία, ότι τούτο έχει ουσιώδεις 
παραλείψεις ή υπερβάσεις ή άλλα σοβαρά λάθη σχετικά με την υφιστάμενη 
πραγματικότητα και τις τοπικές συνθήκες, τότε το στάδιο αυτό θα θεωρείται ότι 
δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία και θα επιστρέφεται από αυτήν στον 
Ανάδοχο με έγγραφό της, στο οποίο θα αναφέρεται ότι τούτο έχει "ουσιώδεις 
παραλείψεις" ή "λάθη" και τα οποία θα επισημαίνονται στο έγγραφο της 
Υπηρεσίας χαρακτηριζομένου του Σταδίου αυτού ως μη υποβληθέντος κατά τα 
ανωτέρω και θα δίδονται συγχρόνως στον Ανάδοχο σχετικές οδηγίες και 
υποδείξεις της Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση και διόρθωση του Σταδίου 
τούτου. 

11.3 Η περίοδος που έπεται της ημερομηνίας του κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εγγράφου της Υπηρεσίας, μέχρι της ημερομηνίες επανυποβολής 
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του σταδίου τούτου, διορθωμένου και ολοκληρωμένου σύμφωνα με τις 
έγγραφες υποδείξεις της Υπηρεσίας, θα μετράται εις βάρος του Αναδόχου και 
θα προστίθεται στο χρόνο που πέρασε από την έναρξη της προθεσμίας 
εκπονήσεως μέχρι την ημέρα της αρχικής υποβολής του επιστραφέντος 
ελαττωματικού σταδίου, για την εκτίμηση της εμπροθέσμου υποβολής τούτου.  

11.4 Παραλείψεις επουσιώδεις ή μικρά σχετικώς λάθη, που θα επισημαίνονται κατά 
τον έλεγχο από την Υπηρεσία μετά την αρχική υποβολή της μελέτης, θα 
συμπληρώνονται ή διορθώνονται από τον Ανάδοχο, κατόπιν εγγράφου εντολής 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 194/1979. 
Στο έγγραφο αυτό της Υπηρεσίας θα καθορίζεται και η ορισμένη προθεσμία 
για την διόρθωση και επανυποβολή του επιστρεφόμενου Σταδίου της Μελέτης 
η οποία προθεσμία εφόσον τηρηθεί από τον Ανάδοχο, ουδεμία συνέπεια θα 
προκύπτει εις βάρος του. 

Αντιθέτως, η τυχόν υπέρβαση της προθεσμίας αυτής θα έχει σαν συνέπεια την 
επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 10 "Ποινικές ρήτρες" της παρούσης Ε.Σ.Υ. 
Ως χρόνος έναρξης των εργασιών της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής 
της από τους συμβαλλομένους. 

ΆΡΘΡΟ 12Ο:  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
12.1  Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης και υποβολής μελέτης,     

επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 
194/1979. 

12.2 Για υπερβάσεις τμηματικών προθεσμιών επιβάλλονται με την παρούσα Σ.Υ., 
κατ'  εφαρμογή της παραγράφου 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, ποινικές ρήτρες 
συνολικά μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικώς προεκτιμηθείσας αμοιβής, ως 
εξής: 
 Για κάθε μέρα καθυστερήσεως υποβολής των ενδιάμεσων σταδίων 
μελέτης, πέραν των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης 
Ε.Σ.Υ., επιβάλλεται ημερήσια ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντίστοιχης ημερήσιας ποινικής 
ρήτρας που προκύπτει για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της 
μελέτης, με ανάλογη εφαρμογή και για την περίπτωση αυτής της διαδικασίας 
που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 
194/1979. 
 Για κάθε ημέρα καθυστέρησης της εκπλήρωσης από το μελετητή των 
υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 11 του Π.Δ. 194/1979, πέραν των προθεσμιών που θα καθορίζονται 
στις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας, επιβάλλεται ημερήσια ποινική ρήτρα, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της 
ημερήσιας ποινικής ρήτρας του προηγούμενου εδαφίου. 

12.3 Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο, 
επιβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 5 του 
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άρθρου 11 του Π.Δ. 194/1979. 

ΆΡΘΡΟ 13Ο:  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ  
Απαγορεύεται, με ποινή κήρυξης ως έκπτωτου, σε μελετητή η υποκατάσταση του 
στην εκπόνηση της μελέτης του έργου εν’  όλω ή εν’  μέρει από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή η εκχώρηση σε τρίτο μέρους ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. 

ΆΡΘΡΟ 14Ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ 
Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Σύμης) είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των 
μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της 
ανατιθέμενης εργασίας. 
Ο Δήμος Σύμης είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή 
εκτέλεση του έργου, να καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή. 
Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 
681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης κανενός 
ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε 
από τον ανάδοχο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη 
συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

ΆΡΘΡΟ 15Ο:  ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΑ 
Ως ανώτερα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι τα εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, όπως 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, η αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, ο 
πόλεμος, το ατύχημα, η αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου, κ.λπ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει 
να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος, για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα. 

ΆΡΘΡΟ 16Ο:  ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ –  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι επί μέρους αμοιβές για κάθε κατηγορία μελέτης ορίζονται στο φάκελο του έργου 
Οι πληρωμές στον Ανάδοχο υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν την προείσπραξη και καταβολή φόρων, την 
χαρτοσήμανση της μελέτης, τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) θα βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Η κατ’ αποκοπή αμοιβή δεν θα μειωθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Δ17Α/01/120/06.10.1988 «περί κανονισμού αμοιβών για μελέτες κλπ έργων 
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Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», διότι ελήφθη υπ’ όψιν στον υπολογισμό της 
κατ’ αποκοπή αμοιβής. 

ΆΡΘΡΟ 17Ο:  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

ΆΡΘΡΟ 18Ο:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Στον ανάδοχο θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 5.241,94 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (=1.258,06€) Η αμοιβή αυτή καλύπτει όλες 
τις αναγκαίες δαπάνες και αμοιβές του αναδόχου καθώς και όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις. 
Η καταβολή της ανωτέρω αμοιβής θα καταβληθεί μετά από την οριστική παραλαβή 
της από την αρμόδια επιτροπή. 

ΆΡΘΡΟ 19Ο:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΆΡΘΡΟ 20Ο:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
 Για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι του Αναδόχου, όσο 
αφορά την τήρηση των όρων της σύμβασης και την αρτιότητα των υπό εκπόνηση 
μελετών ο Ανάδοχος ήτοι ο μελετητής, θα υπογράψει σύμβαση ανάθεσης τόσο για 
τη φυτοτεχνική μελέτη όσο και την μελέτη αναδάσωσης   Σε συνέχεια  του άρθρου 
118  του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα , κατά την υπογραφή του κοινού 
συμφωνητικού  δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης . 

ΆΡΘΡΟ 21Ο:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε θέματα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα θέματα που 
αφορούν Εθνικούς Δρυμούς, περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000», καταφύγια 
θηραμάτων, δασικά ελεγχόμενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.  

ΆΡΘΡΟ 22Ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ –  
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Όλα τα δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων της εξεταζόμενης μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοτέων εκθέσεων, χαρτών κ.λπ., θα ανήκουν 
αποκλειστικά στον εργοδότη με την καταβολή του αντίστοιχου συμβατικού 
τιμήματος, ο δε μελετητής δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο 
αυτών χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του εργοδότη. 
Όλα τα έγγραφα, σχέδια ή στοιχεία που θα διατεθούν από τον εργοδότη στον 
Ανάδοχο θα φυλαχτούν από αυτόν ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, χωρίς να έχει δικαίωμα 
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εκποίησης ή διάθεσής τους. Τυχόν αντίγραφα δικαιούται να φυλαχθούν από τον 
Ανάδοχο, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άσχετους 
με την παρούσα σύμβαση και χωρίς έγγραφη έγκριση του Εργοδότη. 
Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πνευματικών 
δικαιωμάτων, να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, λύση τεχνικού προβλήματος, 
προϊόν ή διαδικασία είτε πρόκειται για ευρεσιτεχνία ή όχι που θα της παράσχει ο 
Ανάδοχος μελετητής ή που θα διαμορφωθεί ή αναπτυχθεί από αυτόν κατά την 
διαδικασία εκτέλεσης της παρούσας μελέτης. 
Γενικά ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα κοινοποίησης στοιχείων της μελέτης χωρίς 
έγγραφη άδεια του Εργοδότη. 
                                                                                                                                             
 
Σύμη, 24-08-2022 
Ο συντάξας 
 
 
 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  

  Θεωρήθηκε,24-08-2022 
Η Αν. Προϊσταμένη 
 
 
 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑ 
ΑΓΡ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6  
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