
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Η παροφςα αφορά ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΡΑΞΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ρ.Ε. “ΤΑΓΑΝΑ” KAI ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΡΑΞΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Ρ.Ε. “ΡΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΟΥ Δ. 

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 

 

1.1 Ιςτορικό για την Πολεοδομική Ενότητα Σραγάνασ:  

Με τθν 1879/15-7-2003 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρελοποννιςου εγκρίκθκε θ Ρολεοδομικι 

Μελζτθ Τραγάνασ (ΦΕΚ: 1187/Δ/12-11-2003 «Ζγκριςθ πολεοδομικισ μελζτθσ επζκταςθσ ςχεδίου πόλεωσ 

Κιάτου ςε τμιμα τθσ πολεοδομικισ ενότθτασ 2 περιοχι “Τραγάνα”»). Κατά το ζτοσ 2004 ζγινε θ 

ανάρτθςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ Ρ.Ε. Τραγάνασ, παρελιφκθςαν δθλϊςεισ ιδιοκτθςίασ και ενςτάςεισ. 

Τον Ιανουάριο του 2010 οι μελετθτζσ προςκόμιςαν κτθματογραφικι αποτφπωςθ τθσ πολεοδομικισ 

ενότθτασ Τραγάνασ, ζτςι ϊςτε να είναι ενθμερωμζνο το υπόβακρο για τθν ςφνταξθ-διόρκωςθ τθσ 

Ρράξθσ εφαρμογισ τθσ περιοχισ. Το 2010 εκδόκθκε  το  υπϋ αρ. ΦΕΚ376/ΑΑΡ/6-9-10 που αφορά τθν 

τροποποίθςθ όρων δόμθςθσ τμιματοσ τθσ πολεοδομικισ ενότθτασ 2 «Τραγάνα –Ρλατάνια» (περιοχι 

Τραγάνα) του Δ.Δ. Κιάτου του Διμου Σικυωνίων. Τον Ιοφλιο του 2011 ζγινε ανάρτθςθ τθσ πράξθσ 

εφαρμογισ  και υποβλικθκαν δθλϊςεισ ιδιοκτθςίασ και ενςτάςεισ. Το 2012 παραδόκθκε διορκωμζνθ θ 

Ρράξθ Εφαρμογισ Ρ.Ε. Τραγάνασ από τουσ μελετθτζσ. Το 2013 παραδόκθκε θ Υψομετρικι Μελζτθ τθσ 

Ρ.Ε. Τραγάνασ. Το 2015 προζκυψε θ ανάγκθ τροποποιιςεων του εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλθσ περιοχισ 

Τραγάνασ Διμου Σικυωνίων ςε ςυγκεκριμζνα Ο.Τ. (Ο.Τ. 474-477,460-461-466, Κ.Χ. 463 Κ.Φ.462), λόγω 

τθσ αναδιάταξθσ του οδικοφ και του ςιδθροδρομικοφ δικτφου από τθν διάβαςθ του ΟΣΕ και των 

ςχετικϊν απαλλοτριϊςεων, τθσ αλλαγισ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ςε ςυγκεκριμζνα οικοδομικά 

τετράγωνα και τθσ ρυμοτόμθςθσ κατοικίασ βάςει νεϊτερων ςτοιχείων ςτο κτθματολόγιο. Ζγινε ανάρτθςθ 

ςτον Διμο και το 2016 εςτάλθ ο φάκελοσ ανάρτθςθσ των τροποποιθμζνων κτθματολογικϊν 

διαγραμμάτων ΡΕ Τραγάνασ ςτο Τμιμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ Τρίπολθσ για ζγκριςθ, το οποίο με το από 

2017 ζγγραφό του ηιτθςε διορκϊςεισ των διαγραμμάτων. Ρζραν των προαναφερκζντων οικοδομικϊν 

τετραγϊνων, για τα οποία απαιτείται τροποποίθςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ, διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ 

ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ εφαρμογισ ςτα οικοδομικά τετράγωνα για τα οποία θ πολεοδομικι μελζτθ δεν 
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χριηει επικαιροποίθςθσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ και να αποφευχκοφν 

περαιτζρω κακυςτεριςεισ.  

 

1.2 Ιςτορικό για την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων:  

Με τθν υπ’ αρ. οικ. 9293/03-11-1992 (ΦΕΚ 1345/Δ/24-12-1992) Απόφαςθ Νομάρχθ Κορινκίασ, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 3026/13-04-1993 (ΦΕΚ 414/Δ/27-04-1993) Απόφαςθ Νομάρχθ Κορινκίασ, 

ανακεωρικθκε το ρυμοτομικό ςχζδιο Κιάτου και κακορίςτθκαν όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ αυτοφ.  

Το 2003 εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 581/03-03-2003 (ΦΕΚ 452/Δ/13-03-2003) απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου περί «Ζγκριςθσ πολεοδομικισ μελζτθσ τμιματοσ τθσ 

πολεοδομικισ ενότθτασ 2 «ΤΑΓΑΝΑ - ΡΛΑΤΑΝΙΑ» του οικιςμοφ Κιάτου του Διμου Σικυωνίων (Ρεριοχι 

ΡΛΑΤΑΝΙΑ). 

Το 2010 εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. οικ. 7477/25-08-2010 (ΦΕΚ 376/ΑΑΡ/06-09-2010) Απόφαςθ Νομάρχθ 

Κορινκίασ περί «Τροποποίθςθσ Πρων Δόμθςθσ Τμιματοσ τθσ Ρολεοδομικισ Ενότθτασ 2 «Τραγανά- 

Ρλατάνια» (περιοχι Ρλατάνια) του Δ.Δ. Κιάτου του Διμου Σικυωνίων». 

Το ίδιο ζτοσ εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. οικ. 10280/29-11-2010 (ΦΕΚ 532/ΑΑΡ/13-12-2010) Απόφαςθ Νομάρχθ 

Κορινκίασ περί «Τροποποίθςθσ του .Σ. Διμου Σικυωνίων (Ρ.Ε. ΡΛΑΤΑΝΙΑ)». 

Με τθν υπ’ αρ. 5587/15-5-2003 ςφμβαςθ, είχε ανατεκεί μεταξφ άλλων ςε μελετθτικό ςχιμα θ ςφνταξθ 

Ρράξθσ Εφαρμογισ για τθν Ρ.Ε. Ρλατανίων. Κατά τθ  διάρκεια τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ κατατζκθκε 

υψομετρικι μελζτθ οδϊν (θ οποία χριηει επικαιροποίθςθσ), ζγιναν τζςςερισ (4) αναρτιςεισ και 

υποβλικθκαν ενςτάςεισ, για τισ οποίεσ εκδόκθκε θ υπ’ αρ. 214087/3520/2017/26-9-2018 Απόφαςθ 

Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου (ΑΔΑ: Ω6ΛΓ7Λ1-ΕΙΧ). Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 

Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου με αρικμό πρωτ. 72796/27066/16-06-2015 θ μελζτθ «Ρράξθσ Εφαρμογισ 

τθσ Ρολεοδομικισ Ενότθτασ «Ρλατάνια» ςτο Κιάτο του Διμου Σικυωνίων» ζχει υπαχκεί ςτισ 

προϊςχφουςεσ του Ν. 4315/24-12-2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014) διατάξεισ περί ειςφοράσ γθσ. 

 

2. Αντικείμενο τησ μελζτησ:  

Η μελζτθ που κα εκπονθκεί κα ζχει ωσ αντικείμενο τθν ενθμζρωςθ / επικαιροποίθςθ, ςυμπλιρωςθ και 

ολοκλιρωςθ των Ρράξεων Εφαρμογισ που αφοροφν α) ςτθν Ρολεοδομικι Ενότθτα «Ρλατάνια» του 

Διμου Σικυωνίων και β) ςτθν Ρολεοδομικι Ενότθτα «Τραγάνα», (πλθν των Ο.Τ. 474-477,460-461-466, 

Κ.Χ. 463 Κ.Φ.462, για τα οποία απαιτείται προθγουμζνωσ τροποποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πολεοδομικισ 

μελζτθσ). 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 5731/1146/23-2-2000 Απόφαςθ, θ Ρράξθ Εφαρμογισ αποτελεί το ςτάδιο Γ’ τθσ 

Ρολεοδομικισ Μελζτθσ (Ρ.Μ.). Η εφαρμογι τθσ Ρολεοδομικισ μελζτθσ, με βάςθ τθν υπ’ αρ. 



71934/3734/89 (ΦΕΚ 691Δ/1989) Απόφαςθ περιλαμβάνει εργαςίεσ που κατατάςςονται ςτα επόμενα 

κεφάλαια: 

Α) Αναςφνταξθ κτθματογραφικοφ υποβάκρου – Εφαρμογι Ρ.Μ. , 

Β) Υψομετρικζσ μελζτεσ και  

Γ) Σφνταξθ τθσ πράξθσ εφαρμογισ.  

Το Αϋ κεφάλαιο περιλαμβάνει τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ (τριγωνιςμοί, πολυγωνομετρίεσ, αποτυπϊςεισ, 

κτθματογράφθςθ κτλ.) των προδιαγραφϊν μελζτθσ εφαρμογισ που εντάςςονται ουςιαςτικά ςτθν 

Τοπογραφικι Μελζτθ (ενθμζρωςθ τοπογραφικϊν υποβάκρων), κακϊσ και τθν εργαςία που αφορά τθν 

παραλαβι και ταξινόμθςθ δθλϊςεων ιδιοκτθςίασ (άρ. 2 του κεφ. Α τθσ 71934/3734/89 Υ.Α.) 

Το Βϋκεφάλαιο περιλαμβάνει τθν ίδρυςθ του χωροςτακμικοφ δικτφου, τθν εφαρμογι των αξόνων των 

οδϊν ςτο ζδαφοσ και τθν υψομετρικι μελζτθ αυτϊν (χωροςτάκμιςθ των αξόνων των οδϊν – ςφνταξθ 

μθκοτομισ και μελζτθ τθσ ερυκράσ αυτϊν).  Ο προςδιοριςμόσ των εργαςιϊν αυτϊν περιγράφεται ςτα 

άρκρα 6.β (το οποίο παραπζμπει ςτθν παρ. 9β του άρ. 9 του ΡΔ 515/89) και 6.γ τθσ παραπάνω 

71934/3734/89 Υ.Α. Η εκπόνθςθ και παράδοςθ των ςτοιχείων του κεφαλαίου Β κα γίνει ςε μαγνθτικι και 

ςυμβατικι μορφι ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν (73898/2208/5-8-94, ΦΕΚ 

606/Β/1994), κακϊσ επίςθσ και ςε ςφγχρονθ ψθφιακι μορφι.  

Κατά τθν εκπόνθςθ του Γ’ κεφαλαίου υπολογίηονται οι υποχρεϊςεισ των ιδιοκτθτϊν για ειςφορά ςε γθ 

και χριμα (περιοχζσ με ειςφορζσ – περιοχζσ με πράξεισ αναλογιςμοφ), γίνεται θ ςυνολικι τακτοποίθςθ 

των ιδιοκτθςιϊν με ςτόχο τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των διατικζμενων ειςφορϊν και τθ μείωςθ 

των τυχόν ελλειμμάτων γθσ και, τζλοσ, απογράφονται τα επικείμενα. Οι υπολογιςμοί κατά τθν εκπόνθςθ 

του Γ. Κεφαλαίου γίνονται αναλυτικά, ενϊ οι ςχεδιάςεισ γίνονται με χριςθ Η/Υ και λογιςμικό τφπου CAD 

με παραγόμενα αρχεία τφπου DXF και DBF. Πλα τα ςχζδια και οι πίνακεσ που προβλζπουν οι ςχετικζσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ ότι κα ςυνταχκοφν κατά τθν εκπόνθςθ του Γ’ Κεφαλαίου παραδίδονται ςε 

ψθφιακι και ςυμβατικι μορφι. 

Μετά τον ζλεγχο του Γ’ Κεφαλαίου τθσ Ρ.Ε. από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα ακολουκιςει θ ανάρτθςθ 

τθσ μελζτθσ κατά τισ προβλζψεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Μετά τθν ανάρτθςθ τθσ μελζτθσ κα 

ακολουκιςουν οι εργαςίεσ των ςχετικϊν άρκρων των προδιαγραφϊν. Η ζγκριςθ του Γ’ Κεφαλαίου τθσ 

Ρ.Ε. κα γίνει με τθν κφρωςι τθσ από τον ζχοντα τθν αρμοδιότθτα, όπωσ και θ κφρωςθ του πίνακα 

επικειμζνων.  

Μετά τθν κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα γεωμετρικά (DXF) 

αρχεία και όλα τα διαχειριςτικά αρχεία τθσ Ρ.Ε. ςε κατάλλθλθ μορφι για μθχανογραφικι διαχείριςθ από 

τθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Σικυωνίων, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ 

(73898/2208/5-8-94, ΦΕΚ 606/Β/1994), όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και ςε ςφγχρονεσ ψθφιακζσ 



μορφζσ (αρχεία τφπου: cad, pdf, doc, xls κλπ.). Επιπρόςκετα, κα πρζπει τα ςτοιχεία τθσ Ρ.Ε. (πίνακεσ, 

διαγράμματα κλπ.) να μεταςχθματιςτοφν και να παραδοκοφν ςτθν κατάλλθλθ μορφι που απαιτείται 

από τισ προδιαγραφζσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ οδθγίεσ. Στισ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ ςυνδρομι ςτθ διαδικαςία καταχϊρθςθσ τθσ Ρράξθσ 

Εφαρμογισ ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο και ολοκλθρϊνονται με τθν οριςτικι καταχϊρθςθ τθσ Ρ.Ε. 

 

Α) Σε ό,τι αφορά ςτθν Ρολεοδομικι Ενότθτα «Τραγάνα»:  

Ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ ρυμοτομίασ και των κοινοχριςτων και 

κοινωφελϊν χϊρων του ςχεδίου (οριςτικόσ πίνακασ και διάγραμμα εφαρμογισ), ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με 

τθν εγκεκριμζνθ πολεοδομικι μελζτθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 1337/1983 (Α’ 33) για ολόκλθρθ 

τθν πολεοδομικι ενότθτα, πλθν των οικοδομικϊν τετραγϊνων για τα οποία θ πολεοδομικι  μελζτθ 

χριηει επικαιροποίθςθσ (Ο.Τ. 474-477,460-461-466, Κ.Χ. 463 Κ.Φ.462). Συμπεριλαμβάνει και τθν 

επικαιροποίθςθ – ςυμπλιρωςθ των τοπογραφικϊν υποβάκρων και ςφνταξθ διαγραμμάτων βάςει των 

προςαρμογϊν που τυχόν απαιτοφνται.  

Η μελζτθ κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν εγκρικεί με τισ υπ’ αρ. 

α)71934/9734/89 (ΦΕΚ 691Δ/1989), β)3564/1106/30.1.91 (ΦΕΚ 72Δ/1991), γ) 58261/1601/22.4.92 (ΦΕΚ 

444Δ/1992) και δ) 73898/2208/5.8.94 (ΦΕΚ606Β/1994) αποφάςεισ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ, κατά περίπτωςθ, 

και το Ρ.Δ. 696/1974 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ρ.Δ. 515/1989. 

Στον ανάδοχο κα χορθγθκοφν όλα τα παραδοτζα που παριχκθςαν και παραδόκθκαν ςτον Διμο 

Σικυωνίων από τουσ προθγοφμενουσ μελετθτζσ, προκειμζνου να ενθμερϊςει, επικαιροποιιςει και 

ολοκλθρϊςει τα προεκτεκζντα κεφάλαια (Α’, Β’ και Γ’ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ), ϊςτε να κυρωκεί αυτι 

(πλθν των Ο.Τ. 474-477,460-461-466, Κ.Χ. 463 Κ.Φ.462, για τα οποία απαιτείται προθγουμζνωσ 

τροποποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πολεοδομικισ μελζτθσ).  

 

Β) Σε ό,τι αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ τθσ Ρ.Ε. «Ρλατάνια»:  

Ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ ρυμοτομίασ και των κοινοχριςτων και 

κοινωφελϊν χϊρων του ςχεδίου (οριςτικόσ πίνακασ και διάγραμμα εφαρμογισ), ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με 

τθν εγκεκριμζνθ πολεοδομικι μελζτθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 1337/1983 (Α’ 33) για ολόκλθρθ 

τθν πολεοδομικι ενότθτα. Συμπεριλαμβάνει και τθν επικαιροποίθςθ – ςυμπλιρωςθ των τοπογραφικϊν 

υποβάκρων και ςφνταξθ διαγραμμάτων βάςει των προςαρμογϊν που τυχόν απαιτοφνται.  

Η μελζτθ κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν εγκρικεί με τισ υπ’ αρ. 

α)71934/9734/89 (ΦΕΚ 691Δ/1989), β)3564/1106/30.1.91 (ΦΕΚ 72Δ/1991), γ) 58261/1601/22.4.92 (ΦΕΚ 



444Δ/1992) και δ) 73898/2208/5.8.94 (ΦΕΚ606Β/1994) αποφάςεισ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ, κατά περίπτωςθ, 

και το Ρ.Δ. 696/1974 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ρ.Δ. 515/1989. 

Στον ανάδοχο κα χορθγθκοφν όλα τα παραδοτζα που παριχκθςαν και παραδόκθκαν ςτον Διμο 

Σικυωνίων από τουσ προθγοφμενουσ μελετθτζσ, προκειμζνου να ενθμερϊςει, επικαιροποιιςει και 

ολοκλθρϊςει τα προεκτεκζντα κεφάλαια (Α’, Β’ και Γ’ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ), ϊςτε να κυρωκεί αυτι. 

Σθμειϊνεται ότι θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Σικυωνίων αδυνατεί να ανταπεξζλκει ςτο 

περιγραφόμενο αντικείμενο, λόγω ζλλειψθσ επαρκοφσ προςωπικοφ, ζλλειψθσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ 

και μεγάλου φόρτου εργαςίασ των υπαλλιλων που εργάηονται ςτο Τμιμα Ρολεοδομίασ.  

 

3. Διαθζςιμεσ υποςτηρικτικζσ μελζτεσ και χορηγοφμενα ςτοιχεία:  
 
Ενδεικτικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ του αναδόχου κα αποτελζςουν:  

1) Οι προαναφερκείςεσ Αποφάςεισ Νομάρχθ Κορινκίασ,  Αποφάςεισ Γ.Γ. Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου. 

2) Οι αποφάςεισ Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου περί εκδίκαςθσ ενςτάςεων κατόπιν αναρτιςεων 

3) Το αρχείο δθλϊςεων ιδιοκτθςίασ που τθρείται ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Σικυωνίων για 

τισ δφο Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ (Τραγάνασ και Ρλατανίων) 

4) Στοιχεία από αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ, τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου και τθσ 

Ρεριφζρειασ, ςτοιχεία επιτόπιασ ζρευνασ κ.ο.κ. 

5) Τα διακζςιμα ςτοιχεία και μελζτεσ που ζχουν παραδοκεί ςτο Διμο Σικυωνίων από 

προθγοφμενουσ αναδόχουσ 

 

4. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα 

αποκλείεται κάκε οικονομικόσ φορζασ για τον οποίο ςυντρζχουν ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: :  

1) Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ 

ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 



ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια 

του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), δ) 

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, ε) νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για 

τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 

θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). Ο οικονομικόσ φορζασ 

αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ 

υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον το Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και 

όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 

και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει 

τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 



3) Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: (α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που 

προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 

τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ και (β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί 

ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 

εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

4) Ο προςφζρων αποκλείεται ςε περίπτωςθ μθ ορκισ υποβολισ ι ζλλειψθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ. 

5) Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 

του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία αυτι, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

 

5. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά  

Ρριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ / μελετθτισ κα πρζπει να προςκομίςει: 

1. Μελετθτικό πτυχίο (ατομικό ι εταιρικό) του Μθτρϊου Μελετθτϊν ι Εταιρειϊν Μελετϊν του 

Ρ.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185Α/24-09-2009) ι του Μθτρϊου Μελετθτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων 

Ζργων του Ρ.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/2019) προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των προςφερόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν κατθγορία 

μελετϊν 2 (Υπ. Απόφαςθ ΡΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000 (ΦΕΚ 329Β/15-3-2000) ςε ςυνδυαςμό 

με το άρ.10 και το Ρροςάρτθμα Γ’ του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Αϋ 241/23.12.2016)) ι/και ςτθν 

κατθγορία μελετϊν 16 (βάςει του υπ’ αρ. ΥΡΕΝ/ΔΤΟΡΕΦ/6310/65/04.03.2020 τθσ Δ/νςθσ 

Τοπογραφικϊν Εφαρμογϊν του Υ.Ρ.ΕΝ. και του υπ’ αρ. πρ. ΔΤΕ/β/οικ.11713/261/22-3-2010 

εγγράφου τθσ Δ/νςθσ Τοπογραφικϊν Εφαρμογϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & 

Κλιμ. Αλλαγισ). 

2. Ζγγραφο που αποδεικνφει τθν επαγγελματικι ιδιότθτα του ενδιαφερόμενου (πιςτοποιθτικό ΤΕΕ) 

και τθν επαγγελματικι του ζδρα. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 



α) Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ του ςυνόλου των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και ιδίωσ εκείνων που 

αφοροφν ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ και τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα 

β) Τα δικαιολογθτικά που ζχει κατακζςει είναι ακριβι 

γ) Η επιχείρθςι του δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ 

δ) Δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμό 

ε) Δεν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ 

ςτ) Η επιχείρθςι του είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων 

όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ, εν γζνει, προσ το δθμόςιο τομζα. 

η) Δεν ζχει κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται 

από τθν εργαςία 

θ) Δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ του από τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

Τεχνικισ Ζκκεςθσ,  

κ) Η ςυμμετοχι του δεν δθμιουργεί κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

4. Οικονομικι προςφορά, που κα περιλαμβάνει το ποςό τθσ προςφοράσ (ολογράφωσ και 

αρικμθτικά), τθν θμερομθνία που ςυντάχκθκε, τθ ςφραγίδα και τθν υπογραφι του 

προςφζροντα. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανϊτατθ 

προςφερόμενθ τιμι.  

5. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του οικονομικοφ φορζα από τα οποία να προκφπτουν 

αφενόσ θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του οικονομικοφ φορζα κι αφετζρου οι νόμιμοι 

εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ (Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Ρ.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Ε 

κ.τ.λ.). Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ, νομιμοποιθτικό ζγγραφο 

είναι θ βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ ι θ βεβαίωςθ μεταβολισ 

εργαςιϊν του φυςικοφ προςϊπου – επιτθδευματία για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα από τθν 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν, ωςτόςο, ο οικονομικόσ φορζασ / μελετθτισ δεν ζχει ςτθν κατοχι του κάποιο 

από τα παραπάνω ζγγραφα μπορεί να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 

του Ν. 1599/1986 (Α   75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ ςχετικά με 

το χρόνο ζναρξθσ των εργαςιϊν του και το αντικείμενο αυτϊν, ςτθν οποία κα επιςυνάπτεται 

απλι εκτφπωςθ των ςτοιχείων που παράγει το Taxisnet. 

6. Συνοπτικι Ραρουςίαςθ του οικονομικοφ φορζα (παρουςίαςθ εταιρείασ ι βιογραφικό ςθμείωμα 

φυςικοφ προςϊπου) με πλιρθ αναφορά των ςτοιχείων επικοινωνίασ. 

7. Υποβολι καταλόγου ςυναφϊν με  τθν  παροφςα  πρόςκλθςθ  μελετϊν  που  ζχει  αναλάβει  ο 

προςφζρων, προκειμζνου να αποδεικνφεται ελάχιςτο επίπεδο ικανότθτασ και επάρκειασ, 

αναφζροντασ κατ’  



ελάχιςτον το ζτοσ εκπόνθςισ τουσ και τθν ανακζτουςα Αρχι, ςυνοδευόμενoσ από το κατά 

περίπτωςθ ςχετικό πιςτοποιθτικό παραλαβισ/ζγκριςθσ/καλισ εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ ι 

ολοκλθρωμζνου ςταδίου ι ελζγχου και κεϊρθςθσ αυτισ. 

 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ μελζτθσ ορίηεται εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυναφκθςόμενθσ ςφμβαςθσ 

ποςοςτοφ 5% επί τθσ οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρ. 72 ν. 

4412/2016, θ οποία κα προςκομιςτεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

6. Σεκμηρίωςη ςκοπιμότητασ:  

Η ςκοπιμότθτα ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ απορρζει από το γεγονόσ τθσ μεγάλθσ κακυςτζρθςθσ που ζχει 

προκφψει ςτθν πολεοδόμθςθ των δφο πολεοδομικϊν ενοτιτων (Τραγάνα και Ρλατάνια) και τθσ 

επιτακτικισ ανάγκθσ για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ. 

Τα παραπάνω ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθ ςυςςϊρευςθ οικιςτικϊν πιζςεων ςτισ δφο περιοχζσ. 

Ταυτόχρονα, θ μθ ενεργοποίθςθ, πολεοδομικά, των δφο περιοχϊν, αποτελεί τροχοπζδθ για κάκε  ορκι 

αναπτυξιακι διαδικαςία, δεδομζνου και του χαρακτιρα τουσ, ευριςκόμενων πλθςίον του κζντρου τθσ 

πόλθσ του Κιάτου. 

 

7. Χρόνοσ εκπόνηςησ μελζτησ: 

Α) Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ τθσ Ρ.Ε. «Τραγάνα» (πλθν των Ο.Τ. 474-477,460-461-466, 

Κ.Χ. 463 Κ.Φ.462, για τα οποία απαιτείται προθγουμζνωσ τροποποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πολεοδομικισ 

μελζτθσ): ο χρόνοσ εκπόνθςθσ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν που απαιτοφνται μζχρι τθν κφρωςθ τθσ 

Ρράξθσ Εφαρμογισ, ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ προσ τον Ανάδοχο 

και τθν παράδοςθ του ςχετικοφ υλικοφ. Στον χρόνο αυτό δεν ςυμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκριςθσ 

εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν ι αναρτιςεων ι άλλων διαδικαςιϊν που δεν άπτονται μελετθτικοφ 

αντικειμζνου και περιπτϊςεισ εκτάκτου ανάγκθσ. Για τθ διακοπι του χρόνου εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ κα 

πρζπει να προθγθκεί ςχετικό αίτθμα του αναδόχου προσ τθν διευκφνουςα υπθρεςία, θ οποία οφείλει να 

αποκρικεί ςε αυτό εγγράφωσ, εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ διακοπισ 

του ςυμβατικοφ χρόνου, θ διακοπι άρχεται από τθν θμερομθνία αίτθςθσ του αναδόχου. Η επανζναρξθ 

του ςυμβατικοφ χρόνου κα γίνεται με νζα εντολι τθσ υπθρεςίασ, που κα κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. 

Γ) Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ τθσ Ρ.Ε. «Ρλατάνια»: ο χρόνοσ εκπόνθςθσ για τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν που απαιτοφνται μζχρι τθν κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Εφαρμογισ, ορίηεται ςε ζξι 

(6) μινεσ από τθν ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ προσ τον Ανάδοχο και τθν παράδοςθ του ςχετικοφ 

υλικοφ. Στον χρόνο αυτό δεν ςυμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκριςθσ εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν ι 

αναρτιςεων ι άλλων διαδικαςιϊν που δεν άπτονται μελετθτικοφ αντικειμζνου και περιπτϊςεισ 



εκτάκτου ανάγκθσ. Για τθ διακοπι του χρόνου εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ κα πρζπει να προθγθκεί ςχετικό 

αίτθμα του αναδόχου προσ τθν διευκφνουςα υπθρεςία, θ οποία οφείλει να αποκρικεί ςε αυτό 

εγγράφωσ, εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ διακοπισ του ςυμβατικοφ 

χρόνου, θ διακοπι άρχεται από τθν θμερομθνία αίτθςθσ του αναδόχου. Η επανζναρξθ του ςυμβατικοφ 

χρόνου κα γίνεται με νζα εντολι τθσ υπθρεςίασ, που κα κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεχίςει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και μετά τθ λιξθ του 

χρόνου εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ περιοδικά και για όςο χρόνο απαιτείται, ζωσ τθν κφρωςθ τθσ Ρράξθσ 

Εφαρμογισ. 

 

8. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ:  

1. Ο Ν.1337/83 «Επζκταςθ των Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, Οικιςτικι Ανάπτυξθ και Σχετικζσ 

υκμίςεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

2. Το ΡΔ 16-8-85 (ΦΕΚ 416/Δ/30-8-85) όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

3. Τθν 71934/9734/89 (ΦΕΚ691/Δϋ/89) Απόφαςθ περί «Τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τιμολογίου που εγκρίκθκαν με τθν αποφ. 47037/7767/16-6-86 για 

τισ μελζτεσ εφαρμογισ των πολεοδομικϊν μελετϊν ΕΡΑ». 

4. Ο Ν.2503/97 «Διοίκθςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ τθσ Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ», ωσ ιςχφει ςιμερα. 

5. Ο Ν.2508/1997 «Βιϊςιμθ Οικιςτικι Ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ (Α’ 124)» όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

6. Ο κϊδικασ βαςικισ πολεοδομικισ νομοκεςίασ Ρ.Δ. 14- 07-1999 (ΦΕΚ 580/99) 

7. Η 5731/1146/00 (ΦΕΚ 329/Β/15-3-00) «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ πολεοδομικϊν 

μελετϊν και αμοιβζσ μθχανικϊν για τθν εκπόνθςθ αυτϊν», όπωσ διορκϊκθκε με τθν 

16806/3656/23-02-00 (ΦΕΚ 803/Β/00) απόφαςθ Υπουργοφ. 

8. Το ΡΔ 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α/24-9-2009) «Ρερί Μθτρϊων Μελετθτϊν και Εταιρειϊν μελετϊν» ςε 

ςυνδυαςμό με το ΡΔ 133/2011 (ΦΕΚ 263/Α/16-12-11). 

9. Ο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

10. Ο ΝΟΚ  Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12) όπωσ ιςχφει. 

11. Ο Ν. 4412/16  περί «Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

12. Ο Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241Α/23-12-16) περί «χωρικοφ ςχεδιαςμοφ –και Βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ» 

(άρκρο 144 κτλ) 

13. Ο Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167Α/3-11-17) «Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και 

άλλεσ διατάξεισ.» 



14. Το Ρ.Δ. 59/21-6-18 (ΦΕΚ 114Α/29-6-18) με κζμα: «κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ»  

15. Ο Ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245Α/9-4-2020) με κζμα: «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Χωροταξικισ και 

Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ.» 

16. Κάκε άλλθ διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υπουργικι απόφαςθ κ.λ.π) που ιςχφει και διζπει τθν ανάκεςθ 

και εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. 

17. Τθν λοιπι νομοκεςία που αφορά τον τομζα του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ.  

 

9. Παραδοτζα:  

Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ που κα δοκοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Σικυωνίων, κα είναι 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.  

Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ κφρωςθσ των πράξεων εφαρμογισ ενδζχεται να προκφψουν αλλαγζσ – 

μεταβολζσ – βελτιϊςεισ που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο και να ςυμπεριλθφκοφν 

ςτθν παροφςα μελζτθ μζχρι τθν κφρωςθ των πράξεων.  

Οι μελζτεσ δφναται να παραδοκοφν και τμθματικά, ανά κεφάλαιο, όπωσ τα κεφάλαια αυτά «Α’, Β’και Γ’ 

αναφζρκθκαν ςτο ςθμείο «2. Αντικείμενο τθσ μελζτθσ» τθσ παροφςθσ.  

Τα παραδοτζα υποβάλλονται ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι. Η παρακολοφκθςθ, 

πιςτοποίθςθ και παραλαβι των παραδοτζων του Αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρ. 189 του ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

 

10. Σρόποσ Πληρωμήσ: 

Ρροχπόκεςθ για τθν πλθρωμι του αναδόχου είναι θ πιςτοποίθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρ. 189 του ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Σε κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

κάκε φορά Νόμουσ.  

Η προβλεπόμενθ αμοιβι νοείται για τθν εκπόνθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν που περιγράφθκαν 

παραπάνω και δφναται να καταβάλλεται τμθματικά, φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ κάκε κεφαλαίου 

(όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παρ. 2 τθσ παροφςθσ), κατόπιν πιςτοποίθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 

αντικειμζνου από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Σικυωνίων. 

 

 

 

 

 

 

              Κιάτο   …. - …. -2021 
υντάχθηκε 

Ο αν. Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ 
Ρολεοδομίασ  

 
 

Τιμολζων Χαςιϊτθσ 
Ρολιτικόσ Μθχ. ΤΕ3 

 

Κιάτο   …. - …. -2021 
Ελζγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν & Ρολεοδομίασ 

 
 

Βαςίλειοσ Ραπαβαςιλείου  
Ρολιτικόσ Μθχ. ΡΕ3 
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