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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

  

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της εργασίας για την 
εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιµένων Χίου, Μεστών, Ληµνιών 
Ψαρών και Οινουσσών. Στόχος του παραπάνω σχεδίου θα είναι: 

• Η ανάπτυξη των λιµένων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και φορτίων.  

• Να αναβαθµιστεί το κύρος και να αυξηθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες του 
∆ΛΤ Χίου  

• Να εκσυγχρονιστούν οι λιµενικές και κτιριακές υποδοµές 

• Να ενισχυθεί η θέση του ∆ΛΤ Χίου στην λιµενική αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται. 
 
Για την εκπόνηση του Γενικού Στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης θα 

χρησιµοποιηθεί ως οδηγός οι Προδιαγραφές για την εκπόνηση Γενικών 

Προγραµµατικών Σχεδίων Λιµένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρ. 
Πρωτ. 8210/15/13/30-4-2013.  
 

Το αντικείµενο των υπηρεσιών χωρίζεται σε δύο στάδια. Οι εργασίες που θα 
πρέπει να γίνουν για κάθε στάδιο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

Σύµφωνα µε το Ν. 3450/2006, άρθρο 21 (ΦΕΚ Α’ 64/2006 - Αναβάθµιση και 
αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις) και την αριθ. 
8315.2/02/07/02-02-2007 Απόφαση κ. Υ.Ε.Ν. (ΦΕΚ Β’ 202/2007), οι λιµένες της 
χώρας (µε εξαίρεση τους τουριστικούς λιµένες του ν.2160/1993) κατατάσσονται σε 4 
κατηγορίες, ήτοι σε λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος (σύνολο 16) , σε λιµένες εθνικής 
σηµασίας (σύνολο 16), σε λιµένες µείζονος ενδιαφέροντος (σύνολο 25) και σε λιµένες 
τοπικής σηµασίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4150/2013, (ΦΕΚ Α’ 102/2013 - 
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις), οι 
Φορείς ∆ιοίκησης και Εκµετάλλευσης λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής 
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σηµασίας, υποχρεούνται να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την 
επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού  Προγράµµατος και Μελέτης ∆ιαχείρισης (Master 
Plan ή για συντοµία: Αναπτυξιακό Πρόγραµµα) για τους λιµένες ευθύνης τους, που 
ανήκουν στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες. 

Οι Φορείς ∆ιοίκησης και Εκµετάλλευσης θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε τα 
Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Master Plan) για τους λιµένες διεθνούς σηµασίας και 
εθνικού ενδιαφέροντος, να διαµορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τελικώς να 
βρίσκονται σε συνάφεια µε τις Προδιαγραφές των Προγραµµατικών Σχεδίων Λιµένων 
(Master Plan) της αντίστοιχης κατηγορίας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο 
της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής. Οι εν λόγω προδιαγραφές 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κατηγορία του λιµένα, και αποτελούν την 
περιβάλλουσα των απαιτήσεων για την εκπόνηση ενός Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υπό εξέταση 
λιµένα, ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα δύναται αιτιολογηµένα να 
µην απαιτήσει κατά το διαγωνισµό για την εκπόνηση του Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος το σύνολο των περιεχοµένων που αναφέρονται στις εν λόγω 
προδιαγραφές. 

Το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα θα αφορά υποχρεωτικά στη συνολική έκταση 
της χερσαίας ζώνης εκάστου λιµένα, συµπεριλαµβανοµένων και αποσπασµένων 
τµηµάτων ή και τµηµάτων στα οποία δεν υπάρχουν λιµενικές εγκαταστάσεις. Μετά 
την εκπόνηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος κάθε λιµένα, και προ της υποβολής 
του προς έγκριση στην Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.), θα 
πρέπει να συνυποβάλλεται, µέσω σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
γνώµη του ∆ήµου στον οποίο υπάγεται ο λιµένας. Σε περίπτωση που λιµένας 
υπάγεται σε περισσότερους του ενός δήµους, θα πρέπει να  συνυποβάλλονται οι 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων όλων των ∆ήµων, για το τµήµα που εµπίπτει 
στα όρια τους. 

Κατά τη διάρκεια σύνταξης του Αναπτυξιακού Προγράµµατος και προ της 
οριστικοποίησής του θα πρέπει να υπάρχει διαρκής συνεννόηση / συνεργασία µε την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής. 

Με το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα θα καθορίζονται τα µέγιστα επιτρεπόµενα 
όρια της ζώνης του λιµένα, οι επιτρεπόµενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και 
περιορισµοί δόµησης, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την 
εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιµένα. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα του Αναπτυξιακού Προγράµµατος αποτελεί η 
λεπτοµερής αποτύπωση της πραγµατικής υφιστάµενης κατάστασης, δεδοµένου ότι 
βάση του Ν. 4150/2013, παρέχεται η δυνατότητα νοµιµοποίησης µη νοµίµως 
εκτελεσθέντων έργων, εντός της ζώνης λιµένα, από φορείς του ∆ηµοσίου. 
 

Α ΣΤΑΔΙΟ 

Στο πρώτο Στάδιο του Γενικού Στρατηγικού σχεδίου Ανάπτυξης θα 
περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Θα περιλαµβάνει γενικά στοιχεία, όπως τίτλο, τον φορέα υλοποίησης, τα µέλη 

της οµάδας εργασίας, τον γεωγραφικό προσδιορισµό υλοποίησης του master plan 
και τον χρονικό ορίζοντα ανάλυσης 

• ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

• ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Master Plan 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
Θα περιλαµβάνει στοιχεία λιµενικής δραστηριότητας της τελευταίας δεκαετίας 

(εµπορευµατική και επιβατική κίνηση, στοιχεία πλοίων, συγκριτική αξιολόγηση 
µεταφορικού έργου στη βάση των τρεχουσών εξελίξεων κ.α.). Επίσης θα 
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περιλαµβάνει ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε ότι έχει να κάνει µε τις 
λιµενικές υποδοµές, τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, την σύνδεση του λιµένα µε 
τα χερσαία δίκτυα µεταφοράς και το εσωτερικό δίκτυο των λιµένων. Στο παρόν τµήµα 
θα αναλυθούν και οι χερσαίες υποδοµές των λιµένων (κτιριακές υποδοµές, δίκτυα 
υποδοµή ενώ θα εξεταστεί η πολεοδοµική και χωροταξική οργάνωση εντός και εκτός 
ζώνης λιµένα. Θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί το υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό 
του φορέα ανάθεσης καθώς και η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τέλος θα γίνει οικονοµική αποτίµηση των λιµένων 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ-

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Στο συγκεκριµένο τµήµα της έρευνας θα διενεργηθεί δηµογραφική και 

κοινωνικοοικονοµική ανάλυση για την αποτύπωση της υφιστάµενης εικόνας. 
Επιπρόσθετα θα γίνει αναφορά σε στοιχεία χωροταξικού σχεδιασµού σε εθνικό, 
περιφερειακό και δηµοτικό επίπεδο, ενώ θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν 
την Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική θαλασσίων µεταφορών. Στο τµήµα αυτό της 
µελέτης θα αποτυπωθούν και τα αιτήµατα των τοπικών φορέων και παραγόντων της 
αγοράς, ενώ θα παρουσιαστεί και το σύστηµα θαλάσσιων µεταφορών της ευρύτερης 
περιοχής των υπό εξέταση λιµένων. Θα αξιολογηθεί ο ανταγωνισµός και θα γίνουν 
προβλέψεις ροών σε βάθος 25ετίας µε την χρήση σεναρίων. Επίσης θα 
αξιολογηθούν οι οικονοµικές συνθήκες αλλά και οι υποδοµές και ο εξοπλισµός των 
λιµένων σε σχέση µε τις προβλέψεις διακίνησης. 

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΙΜΕΝΑ 
Θα διατυπωθούν οι παραδοχές για το στρατηγικό σχεδιασµό και τη 

συµπληρωµατική λειτουργία των λιµένων, µε άλλους λιµένες.  

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α ΣΤΑΔΙΟΥ 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (µε τα περιεχόµενα των παραπάνω.) 
2. Παράρτηµα µε φακέλους απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, 

καταγραφή, των στοιχείων, ταξινοµηµένων κατά ηµεροµηνία και µε 
περιεχόµενα και όλων των υποβληθέντων αιτηµάτων, ταξινοµηµένων κατά 
ηµεροµηνία και µε περιεχόµενα. 

3. Χάρτες και Σχέδια (πλέον των ως άνω) 
o Χάρτες υπό κλίµακα 1: 50.000 ή µικρότερη µε σηµειωµένη τη θέση του 

λιµένα και τη σχετική θέση του µε άλλους λιµένες της ευρύτερης 
περιοχής καθώς και το δίκτυο των λιµένων µε τους οποίους συνδέεται 
ή αποσκοπεί να συνδεθεί ή συνδέεται. 

o Σχέδιο υπό κλίµακα 1:2.000 που θα συνοδεύει το τεύχος λήψεως 
φωτογραφιών και στο οποίο θα παρουσιάζονται οι θέσεις λήψεως 
αυτών. 

o Σχέδια κατ’ ελάχιστον υπό κλίµακα 1:2.000 της υφισταµένης 
καταστάσεως 

o Σχέδια υπό κλίµακα 1:2.000, όπου θα παρουσιάζονται έργα που 
ενδεχοµένως έχουν προταθεί σε παλαιότερες µελέτες. 

o Σχέδιο υπό κλίµακα 1:2.000, όπου θα παρουσιάζονται τα όρια του 
λιµένα. 

 

Β ΣΤΑΔΙΟ 

• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
Στο συγκεκριµένο τµήµα θα διαµορφωθούν οι αρχές σχεδιασµού ανάλογα µε 

την χρήση κάθε λιµένα και κάθε τµήµατος λιµένα. Στην φάση αυτή θα επιλεγούν 
πλοία σχεδιασµού ανάλογα µε τον χαρακτήρα του λιµένα και θα διατυπωθούν οι 
παράµετροι σχεδιασµού και οι παραδοχές µελλοντικής εξέλιξης κίνησης. 



 6

Επιπρόσθετα θα διερευνηθούν οι περιορισµοί που τίθενται από περιβαλλοντικές, 
αρχαιολογικές και θεσµικές δεσµεύσεις για την περιοχή των έργων, ενώ θα γίνει 
αναφορά σε παραµέτρους σχεδιασµού καθώς και σε υποστηρικτικά ή/και 
συµπληρωµατικά έργα ή παρεµβάσεις για την υλοποίηση του master plan. Θα 
εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις τόσο ως προς την γεωγραφική θέση όσο και ως 
προς την οργάνωση των χερσαίων χώρων σε σχέση µε εναλλακτικά σενάρια 
δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση SWOT (∆υνάµεις, 
Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απειλές)  

• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ-

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο σχεδιασµός των χερσαίων υποδοµών θα γίνει σε προκαταρκτικό επίπεδο 

και θα περιλαµβάνει µόνο τους αναγκαίους χερσαίους χώρους για την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων που έχουν αµιγώς σχέση µε την εξυπηρέτηση κάθε τύπου 
εξυπηρετούµενων πλοίων. Στο συγκεκριµένο τµήµα της µελέτης περιλαµβάνονται 
µεταξύ άλλων, η κυκλοφοριακή οργάνωση των λιµένων, η τεκµηρίωση και σύνταξη 
κτιριολογικών προγραµµάτων, η προγραµµατική διαµόρφωση των ελεύθερων 
χώρων, τα δίκτυα κοινής ωφελείας και δίκτυα κτιρίων και η πολεοδοµική οργάνωση 
του χερσαίου χώρου. 

• ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 
Περιλαµβάνει την εξέταση των υφιστάµενων και των νέων, αναπτυσσόµενων 

χρήσεων και δραστηριοτήτων τόσο στην περιοχή των λιµένων όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή τους. Επίσης θα εξεταστεί η χωρική συµβατότητα της προτεινόµενης και των 
εναλλακτικών λύσεων του master plan, µε την χωροταξική πολιτική (εθνικό και 
περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο) και την πολεοδοµική πολιτική. 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, συµπεράσµατα, επιλογή 

πρότασης, αντισταθµιστικά έργα, δαπάνη υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα κατασκευής, 
τεκµηρίωση της κάλυψης των στόχων από το προτεινόµενο master plan, προτάσεις 
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (µε κατάλογο προτεινόµενων χερσαίων χώρων 
προς εκµετάλλευση µε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, συγκριτική αξιολόγηση 
προτάσεων και συµπεράσµατα). 

• ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
Περιλαµβάνει ανάλυση κόστους οφέλους έργων master plan και τις πιθανές 

πηγές χρηµατοδότησης των έργων. 

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ (BUSINESSPLAN) 
Αφορά τον πενταετή προγραµµατισµό δράσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Χίου καθώς και τον οικονοµικό προγραµµατισµό του φορέα. 
 

Σηµειώνεται ότι όλα τα παραδοτέα και των δύο σταδίων θα πρέπει να 
παραδοθούν ΚΑΙ σε ηλεκτρονική µορφή. 
 

 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

...................... 
 
 
 
 
 
 

Χίος, 29/4/2015 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 

………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ∆ΗΜΟΣ : Χίου 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

   

 Παροχή Υπηρεσίας : 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, 
ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  

 

 

 

 

Aριθµ. Μελέτης:  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τιµολόγιο µελέτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ∆ΗΜΟΣ : Χίου 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

   

 Παροχή Υπηρεσίας : 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, 

ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  

 

 

 
 

Aριθµ. Μελέτης:  

 
 

ΕΝ∆ Ε Ι Κ Τ Ι ΚΟ  Τ Ι Μ ΟΛΟ Γ Ι Ο  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

 Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης Λιµένων Χίου, 

Μεστών, Ληµνιών, Ψαρών και 
Οινουσσών 

 

Κατ’ 
αποκ. 

1 47.413,79 47.413,79 

                                                                                                    Σύνολο        47.413,79 

                                                                                                Φ.Π.Α 16%         7.586,21    

                                                                          Γενικό σύνολο δαπάνης        55.000,00  

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές 
εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.  
Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 47.413,79 ευρώ συν Φ.Π.Α. 16% 
(7.586,21 ευρώ)  δηλαδή συνολικά 55.000,00 ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
Χίος, 29/4/2015 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

........... 

........... 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 

………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ∆ΗΜΟΣ : Χίου 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

   

 Παροχή Υπηρεσίας : 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, 

ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  

 

 

 
 

Aριθµ. Μελέτης:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ∆ΗΜΟΣ : Χίου 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

   

 Παροχή Υπηρεσίας : 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, 

ΜΕΣΤΩΝ, ΛΗΜΝΙΩΝ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  

 

 

 
 

Aριθµ. Μελέτης:  

 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπεται η εκπόνηση γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Λιµένων 
Χίου, Μεστών, Ληµνιών, Ψαρών και Οινουσσών.  
 
 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

• του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 

• της παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

• του άρθρου 133 του N.4270/2014 

• του Π∆ 28/80  
 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιµολόγιο µελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  
 

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο συνολικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών, είναι πέντε (5) µήνες, µε έναρξη από την 
επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής της Σύµβασης. 
Στο χρόνο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρονικές περίοδοι που απαιτούνται για τον 
έλεγχο και την έγκριση των παραδοτέων από τις Αρµόδιες Υπηρεσίες. Οι χρόνοι αυτοί 
δύναται να παραταθούν µετά από αιτιολογηµένη τεκµηρίωση και έγγραφη συµφωνία των δύο 
συµβαλλοµένων µερών.  

 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται 
για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

    Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  
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Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.α. 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 προσαρµοζόµενος 
ανάλογα. 

 
 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  
    Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες .   

 
         

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

55.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 

ποσού αυτού, για το διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 

ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε 

την παράδοση των εργασιών. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει 

σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
 

Άρθρο 10ο :     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 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 
Χίος, 29/4/2015 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

........... 

........... 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 

………………… 

 


