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Α1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1.1 Τεχνική περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Το αντικείμενο της μελέτης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης» αφορά 
στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 με στόχο την οργάνωση και 
ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. Σαμοθράκης μέσω 
κατευθύνσεων και μέτρων.  Η στρατηγική χωρικής ανάπτυξης θα καθορίσει το πλαίσιο για τις 
κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης για τη Δημοτική 
Ενότητα Σαμοθράκης του ως άνω Δήμου τα μεγέθη ανάπτυξης και τη γενική πολεοδομική 
οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων. Τα Τ.Χ.Σ. διέπονται από την αρχή της βιώσιμης 
ανάπτυξης η οποία επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:  

1. Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής 
βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης  

2. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών  
3. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του 

τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων».  
 
Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των 
δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, η μελέτη Τ.Χ.Σ. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο 
σχεδιασμού για το Δήμο Σαμοθράκης για τα επόμενα χρόνια.   

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της σύμβασης αφορά:  

 Στη σύνταξη αρχικά των χαρτογραφικών υποβάθρων επί των οποίων θα συνταχθεί η 
χωροταξική μελέτη του Τ.Χ.Σ. του νόμου 4447/2016 βάσει των τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 (ΦΕΚ 
1975Β΄/7-6-2017) για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου Σαμοθράκης  
έκτασης  178.000  στρεμμάτων. Η κύρια αυτή μελέτη καθορίζει, μέσω κατευθύνσεων 
και μέτρων την στρατηγική χωρικής ανάπτυξης, κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης 
και όρων και περιορισμών δόμησης στις δημοτικές ενότητες, τα μεγέθη ανάπτυξης και 
τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων που αποτελούν τον 
ΟΤΑ είτε αυτοί σχεδιάζονται εξ’ αρχής είτε αναθεωρούνται. 

 Στη σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής 
Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης Τ.Χ.Σ. 
και για τις περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται από μελέτης της προηγούμενης 
περιόδου σχεδιασμού (Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97). Η μελέτη εκπονείται με 
βάση τις εγκεκριμένες με την υπ. Αριθμ. Οικ. 37691/12.9.2007/ΥΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 
1902Β΄ Απόφαση για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής καταλληλότητας που 
συντάσσονται στο πλαίσιο των μελετών ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ προδιαγραφές, με 
προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες 
κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του 
Ν4447/2016).   

 Στη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων 
από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων του Τ.Χ.Σ. Για την ΣΜΠΕ είναι σε ισχύ η 
ΚΥΑ 107017/2006 που ορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης της, ενώ η έγκρισή των 
κατευθύνσεων, όρων και μέτρων της ΣΜΠΕ σύμφωνα με το νόμο 4447/2016, που 
αφορά τα ΤΧΣ, γίνεται με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης του ΤΧΣ.  

Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες από τις προδιαγραφές, Μελέτες Οριοθέτησης των 
Υδατορεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τοπογραφικών υποβάθρων) των 
νέων προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών που μπορεί να προκύψουν μέσω του ΤΧΣ, 
δεν δύναται να περιλαμβάνονται στην παρούσα φάση διότι δεν είναι γνωστό αν υπάρξουν 
και θα εκπονηθούν μέσω συμπληρωματικής σύμβασης εφόσον προκύψει τέτοια 
αναγκαιότητα.   



Η κύρια χωροταξική μελέτη (Τ.Χ.Σ.) διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) και 
περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 Φάση Α΄: Διάγνωση των δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και 
οργάνωσης.  
Στην Ενότητα της Ανάλυσης γίνεται τεκμηριωμένη καταγραφή και επεξεργασία των 
μεγεθών και της εξέλιξης των βασικών χωρικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες 
για την πρόταση χωρικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται θέματα, όπως η 
διοικητική ταυτότητα, η γεωγραφική ταυτότητα και η ένταξη της περιοχής στον 
ευρύτερο περιφερειακό, διαπεριφερειακό χώρο, η ιστορία, το δημογραφικό προφίλ, η 
αναπτυξιακή φυσιογνωμία, η παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, η 
χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων, η κατάσταση και ο βαθμός προστασίας 
του περιβάλλοντος. Επίσης, μελετώνται η φυσιογνωμία, η πολεοδομική οργάνωση και 
θέματα προστασίας των πόλεων, των οικισμών και των λοιπών οικιστικών 
υποδοχέων του Δήμου.    
Στην Ενότητα της Αξιολόγησης των χωρικών δεδομένων καταγράφονται και 
αξιολογούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του Δήμου, καθώς και 
τα μειονεκτήματα, τα προβλήματα και οι συγκρούσεις. Σε εξωγενές επίπεδο, 
εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι μελλοντικές προοπτικές, καθώς και οι κυριότερες 
απειλές και μελλοντικοί κίνδυνοι, πάντα σε σχέση/συνάφεια με το υπερκείμενο 
σχεδιασμό και προγραμματισμό και τις χωρικές πολιτικές.   

 Φάση Β΄: Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης.  Στην πρώτη 
ενότητα γίνεται συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης 
συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων της προκαταρκτικής γεωλογικής μελέτης και 
της ΣΜΠΕ. Στην δεύτερη ενότητα διατυπώνονται εναλλακτικά σενάρια χωρικής 
ανάπτυξης και οργάνωσης για την επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων. Γίνεται 
αξιολόγηση των σεναρίων και επιλογή του προκριθέντος τελικού σεναρίου χωρικής 
οργάνωσης και ανάπτυξης.    

 Φάση Γ΄: Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.  
  Κατά τη τελευταία φάση της πρότασης, διατυπώνεται αναλυτικά η πρόταση του Τ.Χ.Σ., 

όπως αυτή απορρέει από το προκριθέν σενάριο χωρικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει το 
Δομικό Σχέδιο χωρικής οργάνωσης, προτάσεις αναθεώρησης – τροποποίησης 
εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τις προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης της περιοχής 
μελέτης και προστασίας του περιβάλλοντος, την πρόταση γενικής πολεοδομικής 
οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις για την 
υλοποίηση των προτάσεων του Τ.Χ.Σ., με τον χρονικό προγραμματισμό τους.   

 

1.2 Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες  

 
Κατά τη σύνταξη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Σαμοθράκης πρέπει να ληφθούν 
υπόψη όλες οι μελέτες και τα σχέδια υπέρτερων επιπέδων σχεδιασμού που έχουν εκπονηθεί 
ή εκπονούνται, αφορούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και έχουν στρατηγικό χαρακτήρα 
και συγκεκριμένα το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού κ.λπ.   

Θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Νόμων 1337/1983 και Ν.2508/97 

 Για τον Καποδιστριακό Δήμο Σαμοθράκης δεν έχει εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν.2508/97 “Περί οικιστικής Ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών 
της χώρας και άλλες διατάξεις”. 

 Για τον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης, ως έδρα του Δήμου, έχει εγκριθεί Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Ν. 1337/1983. Το Γ.Π.Σ. εγκρίθηκε με την αριθ. 
13094/413 Υ.Α. (ΦΕΚ 163 Δ΄ 1987) και προέβλεπε την πολεοδομική οργάνωση του 
οικισμού με πληθυσμιακό μέγεθος 950 κατοίκων για την επόμενη 5ετία, τη λήψη 
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την οργάνωση και ιεράρχηση του 
οδικού δικτύου, τα απαραίτητα έργα δικτύων υποδομών και τις προτάσεις για την 



αντιμετώπιση θεομηνιών.      

 
Ρυμοτομικά Σχέδια / Πολεοδομικές μελέτες 
 

 Για τον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτη με το από 08-
03-1990 Π.Δ. (ΦΕΚ 115 Δ΄), η οποία καθόρισε τους οικοδομήσιμους χώρους και τους 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, το δίκτυο οδών και πεζοδρόμων και τον 
πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής, του τμήματος που είναι οικισμός 
προϋφιστάμενος του 1923, έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός με το από 19-10-
1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 594 Δ΄) και ως πυκνοδομημένος με την αριθ. 71575/5352/1939 Υ.Α. 
και των τμημάτων της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προ του 1923 
αραιοδοημένων και αδόμητων.   

 Για τον οικισμό Καμαριώτισσα έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτη με την αριθ. Ι-1443 
απόφαση νομάρχη (ΦΕΚ 458 Δ΄ 1992), η οποία καθόρισε τους οικοδομήσιμους 
χώρους και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, του τμήματος εντός ορών 
του οικισμού που έχει χαρακτηριστεί ως συνεκτικό με την αριθ. Ι-3786/1987 απόφαση 
οριοθέτησης νομάρχη και του τμήματος που έχει χαρακτηριστεί αραιοδομημένο με 
την ανωτέρω απόφαση νομάρχη και είναι εντός ορίων οικισμού.  

 Για τον οικισμό Θέρμα έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτη με την αριθ. Ι-6189/91 
απόφαση νομάρχη (ΦΕΚ 465 Δ΄ 1992), η οποία καθόρισε τους οικοδομήσιμους 
χώρους και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, του τμήματος  εντός ορίων 
του οικισμού που έχει χαρακτηριστεί ως συνεκτικό με την Ι-3786/87 απόφαση 
οριοθέτησης νομάρχη και του τμήματος που έχει χαρακτηριστεί αραιοδομημένο με 
την ανωτέρω απόφαση νομάρχη και είναι εντός ορίων οικισμού.  

 
Πράξεις Εφαρμογής 
 

 Έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής αραιοδομημένων τμημάτων του οικισμού 
Καμαριώτισσας με απόφαση νομάρχη αριθ. 2/Ι-1651/26.09.95 

 Έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Χώρας με 
απόφαση νομάρχη αριθ. 1/2009/29.09.2009  

 Έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Θέρμων 
με απόφαση νομάρχη αριθ. 2/2009/29.09.2009 
 

Οριοθετήσεις οικισμών  
 

 Για τους οικισμούς Αλώνια, Άνω Καρυώτες, Δάφνες, Καστέλλι, Κ. Καρυώτες, 
Λάκκωμα, Μνημόρια, Ξηροπόταμος και Προφήτη Ηλία έχουν καθοριστεί όρια 
οικισμών και όροι και περιορισμοί δόμησης σε αυτούς με την αριθ. Οικ. Ι-4177 
απόφαση νομάρχη (ΦΕΚ 1283 Δ΄ 1986). 

 Για τον οικισμό Παλαιάπολη έχει καθοριστεί οριοθέτηση και όροι δόμησης οικισμού με 
την αριθ. Ι-5303 απόφαση νομάρχη (ΦΕΚ 763 Δ΄ 1989). 

 Για τον οικισμό Άνω Καρυώτες έχει εγκριθεί τροποποίηση ορίων οικισμού με την αριθ. 
Ι-3959/97 απόφαση νομάρχη (ΦΕΚ 697 Δ΄ 1998) 

 
Μη οριοθετημένοι οικισμοί 
 
Εκτός των οριοθετημένων οικισμών εμφανίζονται και οικιστικές συγκεντρώσεις χωρίς 
θεσμοθετημένα πολεοδομικά όρια. Οι συγκεντρώσεις αυτές συνιστούν ‘’άτυπους’’ οικισμούς 
και συμπεριλαμβάνονται στις απογραφές του πληθυσμού από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στο Δήμο 
Σαμοθράκης τέτοιοι οικισμοί είναι η Άνω Μεριά, ο Κατσαμπάς, οι Μακρυλιές και η Ποταμιά. 

 

1.3 Τοπικές συνθήκες – ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής   

Διοικητική οργάνωση και βασικά χαρακτηριστικά  

Διοικητική ταυτότητα, δομή και πληθυσμιακά μεγέθη του ΟΤΑ  

 Ο Δήμος Σαμοθράκης ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια της νήσου Σαμοθράκης 
και υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής 



Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)  Η Π.Ε. Έβρου αποτελεί μία από τις 6 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) 
βάσει του “Προγράμματος Καλλικράτης” (Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010).  

 Ο “Καλλικρατικός” Δήμος Σαμοθράκης προέκυψε από τον ομώνυμο Καποδιστριακό 
Δήμο που αποτελεί και την μοναδική Διοικητική Ενότητα.  

 Ο Δήμος Σαμοθράκης περιλαμβάνει συνολικά 15 οικισμούς.  
 

Πίνακας 1. Οικισμοί του Δήμου Σαμοθράκης 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΑΛΩΝΙΑ 

ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΑΙ 

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 

ΔΑΦΝΕΣ 

ΘΕΡΜΑ 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 

ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΑΙ 

ΛΑΚΚΩΜΑ 

ΜΑΚΡΥΛΙΕΣ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

ΠΑΛΑΙΑΠΟΛΙΣ 

ΠΟΤΑΜΙΑ 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

 
Διοικητικές Υπηρεσίες,  Διακυβέρνηση (Τοπικοί Φορείς κ.λπ.)   

 Έδρα του Δήμου Σαμοθράκης είναι ο ομώνυμος οικισμός. Η Σαμοθράκη ή κοινώς 
Χώρα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πευκόφυτες πλαγιές του όρους Σάος 
(Φεγγάρι) σε μέσο υψόμετρο 250μ. Αποτελεί παραδοσιακό οικισμό με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 6χλμ. από την παραλία και σε 
στρατηγική θέση με ορεινή μορφολογία εδάφους. 

 Το λιμάνι της Σαμοθράκης στο δυτικό άκρο του νησιού συνδέει ακτοπλοϊκά την 
Σαμοθράκη με την ηπειρωτική Ελλάδα. Βρίσκεται στον οικισμό Καμαριώτισσα τον 
μοναδικό καθαρά παραλιακό οικισμό. Η απόσταση του λιμανιού με την κοντινότερη 
σύνδεση του λιμένα Αλεξανδρούπολης και της ομώνυμης πόλης έδρα της Π.Ε. 
Έβρου είναι περίπου 25 ναυτικά μίλια.  

 Ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει Δημαρχείο, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, 
ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, Λαογραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Αστυνομικό Τμήμα, 
Λιμεναρχείο, πολιτιστικούς συλλόγους, πνευματικό κέντρο, υποκαταστήματα των 
τραπεζών Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας, Ταχυδρομείο, κλιμάκιο Πυροσβεστικής. 
 

Γεωγραφική ταυτότητα,  

Ο Δήμος Σαμοθράκης βρίσκεται μεταξύ του Αιγαίου Πελάγους και του Θρακικού Πελάγους 
και έχει χερσαία έκταση 178τ.χλμ. σε σχήμα ελλειψοειδές. Η θέση του Δήμου Σαμοθράκης 
βρίσκεται στον ευρύτερο νησιωτικό και ηπειρωτικό χώρο της βορειοανατολικής χώρας όπου 
γειτνιάζει με δύο ελληνικά νησιά, τη Θάσο και τη Λήμνο ενώ αποτελεί την μοναδική νησιωτική 
και την πλέον ορεινή περιοχή του Νομού Έβρου.       

Φυσικό Περιβάλλον  

Το σχήμα του νησιού είναι ελλειψοειδής με το μεγάλο άξονα σε κατέυθυνση Α-Δ μήκους 
21,5χλμ. ενώ ο μικρός έχει κατεύθυνση Β-Ν με μήκος 12,5χλμ. περίπου. Έχει έκταση 
178.000στρ. εκ των οποίων τα 95.500στρ. αποτελούν τον ορεινό όγκο και τα υπόλοιπα 
82.500στρ. την ημιορεινή, πεδινή και παράκτια ζώνη. Η ακτογραμμή της έχει μήκος 59,3χλμ.  



Το νησί περιβάλλεται περιμετρικά από μία συνεχή λωρίδα παραλίας με κροκάλες με 
εξαίρεση αφενός τις δυο μοναδικές αμμουδιές στο Νότιο τμήμα, την Παχιά Άμμο και 
τον Βάτο, και αφετέρου τους άβατους και πανύψηλους άγριους γκρεμούς στο ΝΑ 
τμήμα. Οι εικόνες που παρουσιάζουν τα τοπία της βόρειας-βορειοανατολικής και 
νότιας-νοτιοδυτικής Σαμοθράκης είναι πολύ διαφορετικές, σαν να πρόκειται για δύο 
νησιά. Στην πρώτη περίπτωση κυριαρχούν οι καταπράσινες πλαγιές του όρους Σάος, 
με δάση κι αιωνόβια δέντρα, καλλιέργειες οπωροφόρων, πυκνούς θαμνότοπους και 
τους εξαιρετικά εντυπωσιακούς καταρράκτες των ρεμάτων που δημιουργούν μικρές 
λίμνες τις “Βάθρες”, που καταλήγουν στη θάλασσα. Ενώ στη δεύτερη, το τοπίο είναι 
λοφώδες με αραιούς θαμνότοπους, χωράφια κι ελαιώνες, συνηθισμένη εικόνα νησιού 
του Βορείου Αιγαίου πελάγους. Εξαιτίας όλων αυτών η Σαμοθράκη χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη ποικιλία βιοτόπων με πολλά ενδημικά είδη φυτών και πολύ πλούσια 
πανίδα. 

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, η Σαμοθράκη είναι πλούσια σε νερά, 
πηγαία και επιφανειακά. Στις κορυφές του βουνού Σάος οι ορεινές πηγές και η 
φυσική συγκέντρωση όμβριων υδάτων δημιουργούν ένα σύστημα από ρυάκια και 
χείμαρρους που το χειμώνα ρέουν ορμητικά παρασύροντας ποσότητες φερτών 
υλικών που σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν σημαντικές καταστροφές. Το 
καλοκαίρι η ροή είναι πιο ήπια.  

Το Όρος Σάος και σημαντικό τμήμα της θαλάσσιας και χερσαίας παράκτιας ζώνης 
του νησιού έχει ενταθεί στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 με 
κωδικό GR1110012 SPA και ονομασία «Σαμοθράκη: όρος Φεγγάρι και παράκτια 
ζώνη», καθώς διαθέτει μοναδικά στοιχεία φυσικού πλούτου και αποτελεί σημαντικό 
σταθμό για τη στάθμευση μεταναστευτικών πουλιών και στην συνέχεια με κωδικό GR 
1110004 SCI έχει ενταχθεί ως προστατευόμενη περιοχή η περιοχή από Φεγγάρι 
Σαμοθράκης, Ανατολικές ακτές, βραχονησίδα Ζουράφα και θαλάσσια περιοχή. Οι 
δύο προστατευόμενες περιοχές έχουν κοινό τόπο το σύνολο του ορεινού όγκου και 
την ανατολική χερσαία και θαλάσσια παράκτια ζώνη.  

Δημογραφικά Δεδομένα  

 Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 2.859 κατοίκους, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  

 Ο πληθυσμός του Δήμου Σαμοθράκης παρουσίασε αύξηση κατά τη δεκαετία 2001 – 
2011. Έτσι, σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος, κατά την απογραφή του 2001, ο μόνιμος πληθυσμός ανερχόταν στους 
2.723 κατοίκους, ενώ το 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ο αντίστοιχος πληθυσμός αυξήθηκε στους 
2.859 κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%. 

 
Πίνακας 2. Πληθυσμός 2011 ανά οικισμό  

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Οικισμός 
Πληθυσμός 

2011 

ΑΛΩΝΙΑ 291 

ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΑΙ 22 

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 57 

ΔΑΦΝΕΣ  16 

ΘΕΡΜΑ 106 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 1069 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 15 

ΚΑΤΩ 
ΚΑΡΥΩΤΑΙ 41 

ΛΑΚΚΩΜΑ 317 

ΜΑΚΡΥΛΙΕΣ 12 



ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
Σ 29 

ΠΑΛΑΙΑΠΟΛΙΣ 36 

ΠΟΤΑΜΙΑ 6 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 189 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 653 
 
1.4 Υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κλπ) που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της μελέτης  
 
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241Α΄/23-12-
2016) και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που εκδόθηκαν για τις μελέτες Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017). Με βάση τις σχετικές προδιαγραφές, οι 
υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Τ.Χ.Σ. είναι η Ειδική 
Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών 
Περιοχών και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτάσεων του 
Τ.Χ.Σ.  
 
1.5. Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου  
Για την εκπόνηση της μελέτης θα εκπονηθούν τα εξής:   

 Χωροταξική μελέτη (Τ.Χ.Σ.).  

 Γεωλογική Μελέτη.  

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
 
Εξετάζοντας αναλυτικά τα διάφορα δεδομένα της μελέτης, γίνεται προεκτίμηση των 
ποσοτικών στοιχείων του φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 
επιμέρους εργασιών. 
Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η αμοιβή της μελέτης στα τιμολόγια του δημοσίου, γίνεται 
εκτίμηση με Ανθρωποημέρες.   
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Α/Τ  Ε/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Α.  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Χ.Σ.   Ν. 4447/2016 

1  Α’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

70 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

20 

2  Β’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

35 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

18 

3  Γ1’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

65 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

20 

4  

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (Γ’2)  

ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

8 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

3 

Β.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

1  

Α ΦΑΣΗ  
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-
2005 (ΦΕΚ 
1162/Β/2005)  

Km2 178,00 

2  

Β ΦΑΣΗ  
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-
2005 (ΦΕΚ 
1162/Β/2005)  

Km2 0,50 



Γ.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

1  Α ΦΑΣΗ   ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  15 

2  Β ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  15 

3  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ (Γ) ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  15 

  

Α2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 33 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου 
της σύμβασης δεν προσμετρούνται οι χρόνοι των καθυστερήσεων πέραν της ευθύνης του 
Αναδόχου. Επιπρόσθετος χρόνος ορίζεται ο χρόνος των καθυστερήσεων, πέραν της 
ευθύνης του Αναδόχου, όπως, οι χρόνοι ελέγχων, εγκρίσεων, αναρτήσεων κ.λπ.   
Εκτός από τη συνολική προθεσμία των 33 μηνών, ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες ως 
ακολούθως:  
 
Μελέτη Τ.Χ.Σ.  

 Για την υποβολή των εργασιών της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 9 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
Το περιεχόμενο της Α΄ Φάσης αφορά στην ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της 
υφιστάμενης κατάστασης. Εξετάζονται η διοικητική οργάνωση του Δήμου, η 
γεωγραφική του ταυτότητα, η θέση και ο ρόλος του στον ευρύτερο χώρο, η 
αναπτυξιακή φυσιογνωμία  (κάτοικοι, εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά νοικοκυριών, μορφωτικό επίπεδο, μετακινήσεις 
πληθυσμών και οικονομικά στοιχεία), η χωροταξική οργάνωση – προστασία 
περιβάλλοντος και η φυσιογνωμία των οικιστικών υποδοχέων (οικιστική δομή, 
πολεοδομική οργάνωση, βασικές τεχνικές υποδομές). Ακολουθεί SWOT ανάλυση 
όπου αξιολογούνται τα ευρήματα της ανάλυσης και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και 
προοπτικές του Δήμου.   

 Για την υποβολή της Β΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 4 μήνες από την οριστική 
παραλαβή της Α΄ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για τη Β΄ Φάση από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο.  
Η Β΄ Φάση αφορά στη διατύπωση των βασικών υποθέσεων προγραμματικών 
μεγεθών με προοπτική τη 15ετία. Γίνεται επαναξιολόγηση των δεδομένων της 
ανάλυσης με παράλληλη ενσωμάτωση των δεδομένων της Σ.Μ.Π.Ε. και της 
Γεωλογικής Μελέτης. Στην παρούσα φάση διατυπώνονται τα εναλλακτικά σενάρια 
χωρικής ανάπτυξης και προκρίνεται το τελικό σενάριο για τη χωρική ανάπτυξη και 
οργάνωση της περιοχής.   

 Για την υποβολή των εργασιών της Γ΄ Φάσης ορίζονται 8 μήνες από την οριστική 
παραλαβή της Β΄ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για τη Γ΄ Φάση από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο. Από αυτούς οι 6 μήνες αφορούν στην 
εκπόνηση και υποβολή της Γ1΄ Φάσης ενώ 2 μήνες αφορούν τις διορθώσεις της Γ1΄ 
Φάσης (Γ2 Φάση) μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.  
Η Γ1΄ Φάση αφορά στην παρουσίαση των κατευθύνσεων ανάπτυξης με βάση το 
επικρατέστερο σενάριο της προηγούμενης φάσης. Διατυπώνεται το Δομικό Σχέδιο της 
χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, γίνεται αναφορά στις αναθεωρήσεις – 
τροποποιήσεις προηγούμενων εγκεκριμένων σχεδίων και στην ανάδραση προς τα 
υπερκείμενα στάδια σχεδιασμού και δίνεται ένας βραχύ-μεσοπρόθεσμος 
προγραμματισμός αξόνων – μέτρων – δράσεων για την εφαρμογή του Τ.Χ.Σ. Τέλος, 
διατυπώνονται προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση και τις χρήσεις γης στην 
περιοχή του Δήμου και την πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, ενώ, 
γίνεται και ένας χρονικός προγραμματισμός των προτεινόμενων δράσεων και έργων. 
Η Γ1΄ Φάση ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες διαβούλευσης.  
Η Γ2΄ Φάση, διάρκειας 2 μηνών, αφορά στην προσαρμογή της μελέτης με εντολή του 
εργοδότη μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και στη διαβίβαση στο Δήμο των 
σχετικών κατευθύνσεων από το Υ.Π.ΕΝ.   



Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με χρήση λογισμικών της επιλογής του αναδόχου 
(CAD, GIS ή άλλο), ωστόσο τα τελικά παραδοτέα της Γ2 φάσης θα υποβληθούν και:  
σε .dwg (version 2004) για τα διαγράμματα, .xls (version 2003) για πίνακες και .doc 
(version 2003) για τα κείμενα.  
Επιπλέον, πρέπει να είναι συμβατά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), σε εφαρμογή του Ν.3882 (ΦΕΚ 166/Α/22-09-2010), όπως 
ισχύει σήμερα.   
Οι κλίμακες επεξεργασίας της κύριας μελέτης ΤΧΣ είναι οι εξής: 
α) Για τους "χωροταξικούς" χάρτες (π.χ. Α.3, Π.2) θα επιλεγεί ως κλίμακα η 1:50.000.  
β) Για τους "πολεοδομικούς" χάρτες (π.χ. Α.4, Π.3) θα επιλεγεί η κλίμακα 1:5.000, 
δεδομένου ότι ο Δήμος μας δεν περιέχει "αστικά συγκροτήματα" (που θα 
δικαιολογούσαν την επιλογή της κλίμακας 1:10.000). 
 
 
Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας  
Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται σε δύο στάδια ως ακολούθως:  

 Η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται παράλληλα με την 
Α΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. και το περιεχόμενό της ορίζεται στο Παράρτημα Ι των 
προδιαγραφών της Υπουργικής Απόφασης ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-
2007) και αφορά στην οριοθέτηση των καταρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών 
για οικιστική και άλλη συναφή με δόμηση χρήση περιοχών, σε συνάρτηση με 
περιορισμούς από γεωλογικούς κινδύνους, την προστασία του γεωπεριβάλλοντος και 
τη διατήρηση των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. Για την υποβολή των εργασιών 
της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 8 μήνες. 

 Η Β΄ Φάση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας των προτεινόμενων από την 
Κύρια Μελέτη νέων προς πολεοδόμηση περιοχών εκπονείται κατά τη Γ΄ Φάση της 
μελέτης Τ.Χ.Σ. Το περιεχόμενό της ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ των προδιαγραφών της 
Υπουργικής Απόφασης ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007) και αφορά στον 
καθορισμό των οριστικά Γεωλογικά κατάλληλων περιοχών. Για την υποβολή των 
εργασιών της Β΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 6 μήνες. 

Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με χρήση λογισμικών της επιλογής του αναδόχου (CAD, GIS 
ή άλλο) και τα τελικά παραδοτέα θα είναι ανάλογα με όσα αναφέρονται για τα παραδοτέα του 
ΤΧΣ. 
 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται σε δύο στάδια ως 
ακολούθως:  

 Η Α΄ Φάση της ΣΜΠΕ αφορά στην «Ανάλυση Κατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος – 
Πιέσεις/ρύπανση» της υπό ρύθμιση περιοχής του Κεφαλαίου ΣΤ των προδιαγραφών 
της Σ.Μ.Π.Ε. (Υ.Α. 107017/2006) και εκπονείται παράλληλα με την Α΄ Φάση της 
μελέτης Τ.Χ.Σ. Το παραδοτέο της Α΄ Φάσης της Σ.Μ.Π.Ε. δεν θα αποτελεί ξεχωριστό 
παραδοτέο, αλλά θα είναι ενσωματωμένο στο τεύχος Α΄ Φάσης της Κύριας Μελέτης 
Τ.Χ.Σ. Για την υποβολή των εργασιών της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 6 μήνες. 

 Η Β΄ Φάση της ΣΜΠΕ αφορά στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των 
διατυπωμένων από την κύρια μελέτη εναλλακτικών σεναρίων και εκπονείται 
παράλληλα με τη Β΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. Το παραδοτέο της Β΄ Φάσης της ΣΜΠΕ 
δεν θα αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο αλλά θα είναι ενσωματωμένο στο τεύχος Β΄ 
της Κύριας Μελέτης Τ.Χ.Σ. Για την υποβολή των εργασιών της Β΄ Φάσης της μελέτης, 
ορίζονται 3 μήνες. 

 Η οριστική Φάση της Σ.Μ.Π.Ε. αφορά στο σύνολο της μελέτης Σ.Μ.Π.Ε. βάσει της 
Υ.Α. 107017/2006, εκπονείται παράλληλα με τη Γ΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. και 
ακολουθεί τις διαδικασίες διαβούλευσης, όπως αυτές υπαγορεύονται στη σχετική 
νομοθεσία. Για την υποβολή των εργασιών της οριστικής Φάσης της μελέτης, 
ορίζονται 6 μήνες. 

Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με χρήση λογισμικών της επιλογής του αναδόχου (CAD, GIS 
ή άλλο) και τα τελικά παραδοτέα θα είναι ανάλογα με όσα αναφέρονται για τα παραδοτέα του 



ΤΧΣ. 

 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη εκπονείται σε  3 φάσεις.  
Η συνολική προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης από τον φορέα 
ανάθεσης, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες, ενώ μέχρι την έκδοση του Π.Δ. σε 
τριάντα τρεις (33) μήνες.  
Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε είκοσι ένα (21) μήνες, ο 
οποίος κατανέμεται ως εξής: 
Α΄ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (εκπονείται σε ένα στάδιο) 

 Εκπόνηση Κύριας μελέτης ΤΧΣ:  9 μήνες 
 Εκπόνηση ΣΜΠΕ: 6  μήνες 
 Εκπόνηση Προκαταρκτικής Γεωλογικής μελέτης: 8  μήνες 
Ακολουθεί εντός ενός (1) μήνα η έγκριση και προσωρινή παραλαβή της Α΄ Φάσης 
από τον ΟΤΑ καθώς και η αντίστοιχη εντολή συνέχισης της μελέτης.  

Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (εκπονείται σε ένα στάδιο) 
 Εκπόνηση Κύριας μελέτης ΤΧΣ:  4 μήνες 
 Εκπόνηση ΣΜΠΕ: 3 μήνας 
Ακολουθεί εντός ένα (1) μήνα η δημοσιοποίηση της μελέτης σε επίπεδο Δήμου 
και ακολούθως η έγκριση και προσωρινή παραλαβή της Β΄ Φάσης από τον ΟΤΑ 
καθώς και η αντίστοιχη εντολή συνέχισης της μελέτης με την επιλογή του 
επικρατέστερου σεναρίου για την ανάλυση αυτού στην επόμενη φάση.  

Γ΄ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (εκπονείται σε δύο στάδια: Γ1 και Γ2) 
Γ1 στάδιο μελέτης: 

 Εκπόνηση Kύριας μελέτης ΤΧΣ: 6 μήνες 
 Εκπόνηση Οριστικής ΣΜΠΕ: 6  μήνες  
 Εκπόνηση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας: 6 μήνες 
 Οριοθέτηση τυχόν υδατορεμάτων (δεν δύναται να εκτιμηθεί με την παρούσα 

αν υπάρξει τέτοια αναγκαιότητα) 
Στη συνέχεια γίνεται η ανάρτηση της μελέτης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η 
προβλεπόμενη  διαβούλευση αυτής μαζί με την ΣΜΠΕ, καθώς και η γνωμοδότηση 
του ΟΤΑ. (Συνολικός χρόνος ανάρτησης και διαβούλευσης 1 μήνας από την 
υποβολή του Γ1 σταδίου) 
Εντός του ίδιου παραπάνω μήνα πραγματοποιείται η έγκριση και προσωρινή 
παραλαβή του Γ1΄ σταδίου της Γ΄ Φάσης της μελέτης από τον ΟΤΑ, καθώς και η 
σχετική εντολή συνέχισης της μελέτης με την τελική προσαρμογή αυτής.  

Γ2 στάδιο μελέτης: 
 Γ2 Στάδιο κύριας μελέτης ΤΧΣ: 2 μήνες 
Ακολουθεί εντός ενός (1) μήνα η έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της 
μελέτης από τον ΟΤΑ.  

Ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης Π.Δ. 
 

Σαμοθράκη   20./02/2018  
  
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Συντάξασα…                   ……….. Πρ/μενη Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. 

Ρωμανίδου Παρθένα                 Παυλίδου Πασχαλίτσα 
   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ……. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α\α Εργασίες   Χρόνος σε Μήνες 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Α΄ ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                   

2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                   

3 Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΠΕ                                                   

4 ΕΓΚΡΙΣH-ΠΑΡΑΛΑΒΗ A΄ ΦΑΣΗΣ       

5 Β΄ ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                   

6 Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΠΕ                                                   

7 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΤΑ & ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ 
      

8 Γ1΄ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                   

9 Β΄ ΦΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                   

10 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ                                                   

11 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ (τίθεται 

δυνητικά - εφόσον υπάρξουν) 
                                                

  

12 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΣΜΠΕ 

      

13 ΕΓΚΡΙΣH-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Γ1΄ ΣΤΑΔΙΟΥ        

14 Γ2΄ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                   

15 
ΕΓΚΡΙΣH-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

  

16 Ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης ΠΔ εντός 8 μηνών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
  

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗi: 

 
 
Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 
2014-2020 – Ε.Τ.Π.Α. 
ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110035 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5027246 
CPV : 71410000, 71351910 
           90712100 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018 

Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης 

«Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης».  

Ειδικότερα: 

Συνοπτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου  

Ο Δήμος Σαμοθράκης είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από τον προϋπάρχοντα 
καποδιστριακό δήμο και νυν δημοτική ενότητα Σαμοθράκης.  Η έκταση του νέου Δήμου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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είναι 178,0 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 2.859 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 
2011. Περιλαμβάνει 15 οικισμούς (βλέπε Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων) Έδρα του νέου 
δήμου ορίστηκε η Σαμοθράκη (Χώρα). 
 

 
 

Ο Σαμοθράκη (Χώρα) αποτελεί έδρα του ομώνυμου Καλλικράτειου δήμου, εντάσσεται στο 

4ο ενισχυμένο επίπεδο, ορίζεται ως κέντρο ειδικού τουρισμού, έχοντας ως κατεύθυνση 

χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης την διαφύλαξη της φυσιογνωμίας και της τοπικής 

ταυτότητας με την αποκλειστική ανάπτυξη ήπιου/εναλλακτικού χαρακτήρα τουρισμού (με 

εξειδίκευση στον οικοτουρισμό και θεματικό τουρισμό). 

Το αντικείμενο του υποέργου «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης» αφορά 
στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 με στόχο την οργάνωση και 
ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., Σαμοθράκης 
μέσω κατευθύνσεων και μέτρων.  

Σύμφωνα με τον νόμο 4447 (ΦΕΚ Α’ 241 / 23 Δεκεμβρίου 2016): 

1.Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα 

οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι 

και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται 

για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου 

Ο.Τ.Α. 

2.Καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου. 

3. Με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα οι ακόλουθες 

κατηγορίες περιοχών: 

α) Οικιστικές Περιοχές β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

γ) Περιοχές Προστασίας δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης: 

 

 

Υπέρτερος Σχεδιασμός 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης ΦΕΚ 1471/Β’/9.10.2003,  και σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ΠΕΚΑ 

που αναθεωρεί το αντίστοιχο Πλαίσιο. 

 Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας 

α) Από την μελέτη: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης» πληρούνται και 

ενσωματώνονται όλες οι απαιτούμενες  οριζόντιες πολιτικές και ειδικότερα οι κάτωθι:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4.%CF%87%CE%BB%CE%BC.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
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 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Η σύνταξη του ΤΧΣ Σαμοθράκης θα διέπεται, εκ του νόμου, από την αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης, θα εξασφαλίζει την περιβαλλοντική προστασία και την 

προστασία της Βιοποικιλότητας καθορίζοντας Περιοχές Προστασίας ενισχύοντας 

οικοτουριστικές χρήσεις και ήπιες παρεμβάσεις και αποτρέποντας ρυπογόνες 

χρήσεις, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κατά τον νόμο στις 

περιοχές Προστασίας εντάσσονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά νομικά 

καθεστώτα προστασίας, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού 

ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλός και παραλία, ποταμοί-λίμνες-

ρέματα, καθώς και οι περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων 

περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60). Ως εκ τούτου το ΤΧΣ Σαμοθράκης θα 
προστατεύει Μνημεία, όπως το ναϊκό συγκρότημα έκτασης 50στρ. γνωστό ως Ιερό 
των Μεγάλων Θεών, η Αρχαία Πόλη (Παλαιόπολη), το οχυρωματικό σύμπλεγμα με 
τους 3 πύργους των Gattilusi, ο υστεροβυζαντινής αρχιτεκτονικής πύργος στην 
βόρεια πλευρά του νησιού, η παλαιοχριστιανική βασιλική στην Παλαιόπολη, τα 
ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Καμαριώτισσα, τα ερείπια των 
υστεροβυζαντινών ναών του Αγίου Κωνσταντίνου και της Παναγίας Γαλατιανής  και 
το ερειπωμένο μοναστήρι του Χριστού στην περιοχή των Θερμών.   

Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές περιοχές που έχουν ενταχθεί  στο δίκτυο 
προστατευμένων περιοχών NATURA 2000,  που είναι το Όρος Σάος με κωδικό 
GR1110012 SPA, καθώς διαθέτει μοναδικά στοιχεία φυσικού πλούτου και αποτελεί 
σημαντικό σταθμό για τη στάθμευση μεταναστευτικών πουλιών  και στην συνέχεια 
με κωδικό GR 1110004 SCI έχει ενταχθεί ως προστατευόμενη περιοχή η περιοχή 
από Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές ακτές, βραχονησίδα Ζουράφα και θαλάσσια 
περιοχή. 

Εντός της προστατευμένης περιοχής συναντώνται 15 οικότοποι της οδηγίας 92/43 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιωσιμότητας.  

Επιπλέον: 

1. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 

Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν στον έλεγχο χρήσεων γης, καθορισμό όρων και 

περιορισμών δόμησης, δυνατότητα πολεοδόμησης οικισμών, διαμόρφωση πρότυπου 

χωρικής οργάνωσης, κατευθύνσεις ισόρροπης ανάπτυξης, προστασία περιβάλλοντος, 

αποτροπή συγκρούσεων γης. Κατά συνέπεια θα αποσαφηνισθεί πλήρως το επενδυτικό 

και όχι μόνο πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί στην περιοχή του ΟΤΑ κάτι το οποίο 

αποτελεί την βάση κάθε για επενδυτική δραστηριότητας. 

Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 2.859 άτομα. 

Τα ΤΧΣ αποτελούν θεσμοθετημένα χωροταξικά εργαλεία με τα οποία καθορίζονται ως άνω 
το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την 
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. 
και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Σαμοθράκης».  Η σύνταξη τους διέπεται από 
την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει 
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κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:  

1. Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής 
παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης  

2. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών  

3. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του 

τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων». 

Η αξιοποίηση τους μετά την θεσμοθέτηση είναι άμεση καθώς, δεν επιτρέπεται πλέον η 

εγκατάσταση οιασδήποτε δραστηριότητας που δεν συμφωνεί με τις επιβαλλόμενες με το 

ΤΧΣ χρήσεις γης, καθορίζονται τα όρια όσων οικισμών δεν είναι οριοθετημένοι και οι 

περιοχές επέκτασης των ως άνω 15 Οικιστικών περιοχών και καθίσταται δυνατή η 

πολεοδόμηση τους, καθορίζονται ως άνω  Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και καθίσταται δυνατή η άμεση εγκατάσταση σχετικών μονάδων, ενώ με 

τις περιοχές προστασίας επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Τα ΤΧΣ είναι μεν αυτοτελείς Πράξεις, αλλά έχουν πολύ υψηλό βαθμό συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας με όλες τις άλλες πράξεις ως κατωτέρω που είναι είτε 

ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη, καθώς και όλες τις τομεακές πολιτικές και τα έργα 

υποδομών. Εξ άλλου σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν προϋπόθεση για την εκπόνηση 

σχετικών Πράξεων ή έργων στο μέλλον. 

 

 

Πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη 

Έργα οδοποιίας :  

 Απ’ ευθείας Οδική σύνδεση λιμένα Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο 

(προγραμματιζόμενο έργο) 

Έργα ύδρευσης : 

 Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από την Παλαιάπολη στην Καμαριώτισσσα 

(ολοκληρωμένο) 

 Βελτίωση δικτύων ύδρευσης οικισμών και τουριστικών περιοχών δήμου 

Σαμοθράκης (προς υλοποίηση) 

Έργα αποχέτευσης :  

 Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Καμαριώτισσα (ολοκληρωμένο) 

 Βιολογικοί καθαρισμοί : ΕΕΛ Καμαριώτισσας (προς υλοποίηση) 

Λοιπά προς υλοποίηση ή προγραμματιζόμενα βασικά αναπτυξιακά έργα υποδομών: 

 Μελέτη Πλαισίου Έργων ανάπτυξης Λιμένα Καμαριώισσας (υπό εκπόνηση) 

 Επέκταση λιμένα Καμαριώτισσας (προγραμματιζόμενο) 

 Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου (προς υλοποίηση) 

 Κατασκευή ΜΕΑ – ΧΥΤΥ Σαμοθράκης (προγραμματιζόμενο) 

Διανομές - αναδασμοί :  Δεν υπάρχουν  

 
Σαμοθράκη    20/02/2018  
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

        Συντάξασα…                                                 Πρ/νη….Α.Τ.Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.  
  Ρωμανίδου Παρθένα      Παυλίδου Πασχαλίτσα 
  
ΠΕ Αρχ.Μηχ.       ΠΕ Πολ.Μηχ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. …………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412 / 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

1.   

ΜΕΛΕΤΗ: 

 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii: 

 
 
Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη 2014-2020 – Ε.Τ.Π.Α. 
ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110035 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5027246 
CPV : 71410000, 71351910 
           90712100 
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
Άρθρο 1: Εισαγωγή 
Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 
Άρθρο 3: Προσωπικό του Συμβούλου Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 
Άρθρο 5: Εγγυήσεις 
Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 
Άρθρο 7: Ευθύνη 
Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 
Άρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 
Άρθρο 11:Λύση - Αναστολή - Λήξη Σύμβασης 
Άρθρο 12: Δικαστική Επίλυση Διαφορών 
Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας
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Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή :  ο Δήμος Σαμοθράκης 
Κύριος του έργου (ΚτΕ) : Δήμος Σαμοθράκης. 
Εργοδότης : Δήμος Σαμοθράκης. 
Ανάδοχος : Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή 
σύμβαση η μελέτη έργου. 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) : η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σαμοθράκης. 
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  (Δ.Υ.)  :   Τ ο  Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης : Η προβλεπόμενη από τη 
Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου. 
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των  αντισυμβαλλομένων,  δηλαδή  του  Εργοδότη  και  του  αναδόχου,  και 
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσματος και το σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο 
συμβαλλομένων μερών. 
Συμβατικά Τεύχη : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως 
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Τεύχη Διαδικασίας : Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται 
στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας: 
1. Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) μαζί με τα Παραρτήματά της 
3. Ο   Φάκελος   Έργου:   Τεύχος   Τεχνικών   Δεδομένων   –   Πρόγραμμα   Απαιτούμενων 

Μελετών,   Τεύχος   Τεκμηρίωσης   της   Σκοπιμότητας   της   Μελέτης   και   Τεύχος 
Απαιτούμενων Δαπανών (Προεκτίμηση Αμοιβής) 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από 
τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό: 
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΤΜΕΔΕ : Ταμείο Μηχανικών και εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων



2
0 

 

 

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Η  παρούσα  Σ.Υ.  προσδιορίζει  το  γενικό  πλαίσιο  και  τους  ειδικούς  όρους  για  την 
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που 
σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", 
ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος “ Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων”. 

 
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
1. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό 
2. Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
5. Ο   Φάκελος   Έργου   (Τεύχος  Τεχνικών  Δεδομένων   –   Πρόγραμμα   Απαιτούμενων 

Μελετών, Τεύχος Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας της Μελέτης και Τεύχος 
Απαιτούμενων Δαπανών (Προεκτίμηση Αμοιβής) 

6. Οι ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές. 
 

 
 

Άρθρο 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 Τόπος και χρόνος 
 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του 

έργου εφόσον τούτο απαιτείται. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από  έγκαιρη  πρόσκληση  των  υπηρεσιών  του 
εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ\νουσας Υπηρεσίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει 
σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 
υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει  σε  επισκέψεις  στην  περιοχή  που θα  εκπονηθεί  η  
μελέτη και  γενικά  να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο 
εργοδότης. 

 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση 
της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα 
σε  20  ημέρες.  Το  συμφωνητικό  θα  υπογράψει  για  λογαριασμό  του  εργοδότη  ο 
δήμαρχος του Δήμου Σαμοθράκης, ως νόμιμος εκπρόσωπός του. 

 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη 
του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, 
αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

 

2.1.4 Στο   «φάκελο   δημόσιας   σύμβασης»   παρέχεται   ενδεικτικό   χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του
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συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις 
καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

 

2.1.5 Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα 
αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 
μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί 
η συνολική προθεσμία. 

 
2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη 
του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 
147 του Ν.4412/2016. 

 
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

 

 
2.2.1 Το   συμφωνητικό   θα   υπογραφεί,   από   πλευράς   αναδόχου,   από   τον   ήδη 
εξουσιοδοτημένο  κατά  το  στάδιο  της  ανάθεσης  εκπρόσωπο  του  διαγωνιζομένου, ο 
οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 
αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 
εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον 
εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων 
του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταμένου της Δ\νουσας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας 
των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 
σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον 
γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

 

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 
εκπρόσωπό   του   με   συμβολαιογραφικό   πληρεξούσιο,   σύμφωνα   με  το   οποίο   τα 
πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν 
σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό 
του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, 
κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που 
θα  επιβλέψουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι  αρμοδιότητες  και 
ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρ. 136 του νόμου.
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2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή των μελετών αναγράφονται αναλυτικά 

στο φάκελο δημόσιας σύμβασης. 
 

Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του 
προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 
Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

 

 
 

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

4.1 Αμοιβή του αναδόχου 
 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η 

αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, 
με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται, β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, 
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της 
προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του. 

 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 
μελετών  και στάδια, όπως οι κατηγορίες και  τα στάδια αυτά προκύπτουν από την 
Οικονομική του Προσφορά. Η καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται 
από το άρθρο 187 του Νόμου 4412/16. 

 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, 
που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 -7 του 
άρθρου 187 του Νόμου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από 
την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι : 

 

 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής 
Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, 
ΤΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός 
θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασμού,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  έχουν  υποβληθεί  έγκαιρα  τα  ως  άνω
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δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν 
του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Νόμου. 

 

 
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής 
προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 
προσαύξησης της αμοιβής. 

 

4.2.3 Ο  εργοδότης  μπορεί  να  μειώσει  το  συμβατικό  αντικείμενο,  με  διάλυση  της 
σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 133 του Νόμου 4412/16. 
Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. 
Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά το άρθρο 
194 του Νόμου 4412/16. 

 
4.2.4 Εργοδότης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο μπορεί να τροποποιήσει τη σύμβαση, 
χωρίς απαραίτητα να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, αν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις των παρ. 1,2 του άρ. 132 σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ. 

 
4.3 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 

 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1 Εγγύηση Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης 
 

5.1.1 Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 
ίση με το 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής για τα στάδια της μελέτης. Η εγγύηση 
συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.   Αν   συντρέχουν   οι   λόγοι   που   αναφέρονται,   η   εγγύηση   συμμετοχής 
καταπίπτει (παρ. 1, άρ. 72,ν.4412/2016). 

 
5.1.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου 4412/16, ίση προς το 5% της αμοιβής της 
σύμβασης. 

 

5.1.3 Εάν  η  εγγυητική  Επιστολή  εκδοθεί  από  ξένη  Τράπεζα  τότε  μπορεί  να  είναι 
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την 
κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.
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5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους, χωρίς 
καμιά διάκριση, την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 
Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την 
εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς 
την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης 
εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του 
ποσού των εγγυήσεων. 

 

 
 

Άρθρο 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης 
των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 148 του 
Νόμου 4412/16. 

 

6.2 Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται 
αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της 
πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την 
Προϊσταμένη αρχή. 

 

 
 

Άρθρο 7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 
αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 
εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 8. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του,  όπως  αυτές 
προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που συνοδεύει την προκήρυξη και τις 
ευθύνες   που   απορρέουν   από   τη   Σύμβαση,   με   επιδεξιότητα,   επιμέλεια   και 
επαγγελματική κρίση. 

 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού 
(του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν
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από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη 
ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 

8.1.3 Με  τη  λήξη  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  επιστρέψει  στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 

8.1.4 Ο   ανάδοχος   υποχρεούται   να   προειδοποιεί   εγγράφως   τον   εργοδότη   για 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα 
σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός 
αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόμου 4412/16. Η υποκατάσταση 
στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του 
αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 

8.5 Εμπιστευτικότητα 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 
8.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

 

8.6.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο (και τους προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν 
στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων 
του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον 
χρόνο που προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

 

8.6.2 Αν  είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παραδώσει  αρχεία  με  στοιχεία  σε 
ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και 
με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
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8.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστεθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 

o τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

o την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη 
και του ιδιοκτήτη του, και 

 

o σε  περίπτωση  υπολογισμών,  την  περιγραφή  των  μεθόδων,  των  παραδοχών 
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 
προγράμματα. 

 

8.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 

8.8.1 Τα    προγράμματα    Ηλεκτρονικού    Υπολογιστή    (λογισμικό),    τα    οποία    θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών  του,  υποχρεούται  να  θέσει  στη  διάθεση  του  εργοδότη  όποτε  του 
ζητηθεί. 

 

8.8.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 
εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 
Σύμβασης. 

 

8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

8.9.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά: 

 

o την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 

o την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
 

o την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

 

8.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν 
αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον 
Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες 
ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

8.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση
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νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 

8.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 
ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 

8.12 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 
 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει 
να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με 
συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

 
 

Άρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα 
να τις παραδώσει. 

 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 

Ο  Εργοδότης  υποχρεούται  να  καταβάλλει  έγκαιρα  το  εργολαβικό  αντάλλαγμα  στον 

Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου 4412/16 και της παρούσας. 
 

 
 

Άρθρο 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 
διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε 
διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο 4412/16 (ιδίως άρθρο 41). 

 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 
 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα 
στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 

10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 
των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει
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μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 
διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 
 

10.3 Ανωτέρα βία 
 

10.3.1 Αν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  επισυμβούν  γεγονότα  ή  περιστατικά 
"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου 
και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται 
μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από 
τη νομοθεσία ή τη σύμβαση. 

 

10.3.2 Η   μη   εκπλήρωση   των   συμβατικών   υποχρεώσεων   κατά   τη   διάρκεια   της 
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συμβαλλομένων.   Δεν   αναστέλλεται   η   εκπλήρωση   υποχρεώσεων   ή   η   καταβολή 
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 
περιστατικών. 

 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και 
εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο 
ρητώς  προβλέπεται  από  το Νόμο  ή  την  σύμβαση.  Αν  παρότι  δεν  υφίσταται  τέτοιο 
δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

Άρθρο 11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου σύμφωνα με το αρ. 160, Ν.4412/2016 
 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και 
για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει μέσα 
σε έναν (1) μήνα την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Οι περιπτώσεις και 
οι προθεσμίες επίλυσης τυχόν διαφορών περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 11,12,13 
του αρ. 160. 

 
11.2 Διάλυση της σύμβασης σύμφωνα με το αρ. 161, Ν.4412/2016 

 

11.2.1 Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα 
για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται 
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή 
εργασίες.
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11.2.2   Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των 
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον 
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση 
της σύμβασης: 

 
α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών 
περισσότερο  από  τρεις  (3)  μήνες  με  υπαιτιότητα  του  ΚτΕ,  εκτός  αν  στη  σύμβαση 
ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών. 

 
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από 
υπαιτιότητα  του  ΚτΕ,  για  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριών  (3)  μηνών  από  την 
κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής 
δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. 

 
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του 
άρθρου 152,ν.4412/2016, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση 
διακοπής των εργασιών. 

 
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την 
οριακή προθεσμία. 
Οι προθεσμίες εξέτασης και έκδοσης απόφασης μετά την επίδοση ειδικής δήλωσης 
διακοπής εργασιών περιγράφονται στις παρ. 4-8 του άρ. 161. 

 

11.3 Υποκατάσταση – Πτώχευση 
 

Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία 
αποφασίζει  ύστερα  από  αίτηση  του  αναδόχου  και  πρόταση  της  Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Εφόσον   η   αναθέτουσα   αρχή   διαπιστώσει   ότι   έχει   χωρήσει   υποκατάσταση   του 
αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, με τη σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση, η εκ μέρους του 
αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. (άρ. 164, ν. 
4412/2016). 
Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ 
πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) συνεπάγεται 
όσα ορίζονται στην παρ.2 του άρ.167. 

 

11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
 

Η λήξη της Σύμβασης, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του 
Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός 
τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και την έκδοση 
βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η 
υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει 
όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την 
έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 189 του Νόμου 4412/16.
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 

της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 

υπηρεσιών του Αναδόχου. 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, 

μετά από αίτηση του αναδόχου. 
Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από αίτηση 
του αναδόχου και µε τους όρους του άρθρου 72 παρ. 7 του Νόµου 4412/2016. 

 

 
Άρθρο 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα  στο  Βιβλίο  IV  του  Νόμου  4412/16.  Η  διοικητική  και  η  δικαστική 
διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται 
διαφορετικά στο Νόμο. 

 

Άρθρο 13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

13.1 Νομοθεσία 
 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 
Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 
ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον 
Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει 
των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 

 
 

Σαμοθράκη,  20/02./2018 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Συντάξασα                                                                              Προ/νη              

Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. 

 

Ρωμανίδου Παρθένα                                          Παυλίδου Πασχαλίτσα 

ΠΕ Αρχ. Μηχ.                                                           Πολ.Μηχ. 

                                                ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ……….. απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗiii: 

 
 
Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη 2014-2020 – Ε.Τ.Π.Α. 
ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110035 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5027246 
CPV : 71410000, 71351910 
           90712100 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΑΜΟΙΒΩN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018
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Έργο:                                     «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου 

Σαμοθράκης»  

Προϋπολογισμός:                  195.783,35 ευρώ (συμπερ. του ΦΠΑ 24%) 

Πηγή χρηματοδότησης:   Ε.Τ.Π.Α 
 

Ποσό Χρηματοδότησης για το 2018: 195.783,35 ευρώ 
 

Κωδ. Προϋπολογισμού: 70/7413.20 
 
 
 
Προκειμένου ο Δήμος Σαμοθράκης να αναθέσει τη μελέτη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο 

(Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης», η Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών 

Υπηρεσιών  προχώρησε στην σύνταξη της παρούσας προεκτίμησης αμοιβής από την 

οποία προκύπτουν οι απαιτούμενες κατηγορίες μελετητικών πτυχίων των μελετητών που 

δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης. 

 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 138/2009 τα απαιτούμενα μελετητικά πτυχία είναι:  

κατηγορία 1 - Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες,  

κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες),  

κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες), 

κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)  

 
Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ Εργοδότη και 

Αναδόχου, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και με τον 

Ν.4447/2016 (ΦΕΚ241Α΄/23-12-2016) «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις», τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 όπως ισχύουν, 

και τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τ.Χ.Σ. της υπ’ αρ. 27016/6-6-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 

1975Β΄/7-6-2017).
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Για τον υπολογισμό των αμοιβών ελήφθη υπ' όψη η υπουργική απόφαση 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 («Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 

8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 2519Β΄/20-7-2017), καθώς και το γεγονός 

ότι υπάρχει μελέτη ΓΠΣ σε προχωρημένο στάδιο (παράδοση Β2) αλλά και προκαταρκτική 

γεωλογική μελέτη (κεφ. Α4 του ΓΠΣ).  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών ανέρχεται: 

 

 
- στο  ποσό  των  48.954,68 €  για  τη  Χωροταξική  Μελέτη (κατηγορία 01).   

- στο  ποσό  των  48.954,68 €  για  τη  Πολεοδομική   Μελέτη (κατηγορία 02).   

-   στο  ποσό  των  16.348,50 €  για  τη  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
 

 Επιπτώσεων (κατηγορία 27).  
 

- στο ποσό των 23.037,63 €  για τη Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία 20). 

 
Η συνολική προεκτιµώµενη αμοιβή των μελετών προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους 

προεκτιµώµενων αμοιβών και ανέρχεται  στα  137.295,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα µε την παράγραφο 8α του άρ. 53 του Ν.4412/2016 επιβάλλεται η 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό απρόβλεπτων δαπανών ίσων µε το 15% της προεκτιµώµενης 

αξίας της σύμβασης, ήτοι 20.594,32 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 
Το σύνολο των αμοιβών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε 195.783,35 €. 
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           Π  Ρ  Ο  Μ  Ε  Τ  Ρ  Η  Σ  Η     
 

Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου 

Για την εκπόνηση της μελέτης θα λάβουν χώρα τα εξής: 

 Χωροταξική – Πολεοδομική Μελέτη (Τ.Χ.Σ.). 

 Γεωλογική Μελέτη. 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Εξετάζοντας αναλυτικά τον στόχο/φύση και τα λοιπά δεδομένα της μελέτης και 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες, γίνεται προεκτίμηση 

των ποσοτικών στοιχείων του φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών. 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Α/Τ  Ε/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Α.  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Χ.Σ.   Ν. 4447/2016 

1  Α’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

70 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

20 

2  Β’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

35 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

18 

3  Γ1’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

65 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

20 

4  
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (Γ’2)  

ΓΕΝ.4  

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 0-10 έτη  

8 

Ανθρωποημέρες 
επιστ. 10-20 έτη  

3 

Β.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

1  

Α’ ΦΑΣΗ  
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-
2005 (ΦΕΚ 
1162/Β/2005)  

Km2 178,00 

2  

Β’ ΦΑΣΗ  
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-
2005 (ΦΕΚ 
1162/Β/2005)  

Km2 0,50 

Γ.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

1  Α’ ΦΑΣΗ   ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  15 

2  Β’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  15 

3  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ (Γ’) ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  15 
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                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Διατάξεις που ισχύουν: 

1.   Το Π.Δ. 696/74. 

2.   Η Υπ. Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 «Έγκριση      Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του 

άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 2519Β΄/20-7-2017). 

3.  Εγκύκλιος 4/ΔΝΣβ/ΟΙΚ21613/ΦΝ 439.6/16-3-2018 με θέμα «Αναπροσαρμογή 

τιμής συντελεστή   (τκ)   του   Κανονισμού   Προεκτιμώμενων   Αμοιβών   

Μελετών   και Υπηρεσιών για το έτος 2018». 

4.   Συντελεστής λ (Α΄ τριμήνου 2012): 0.23368 

5.   Συντελεστής τκ (2018): 1.211
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) Τκ (2018) ΑΜΟΙΒΗ 

A. ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ         

1 Α΄ Φάση Ανθρωπο 

ημέρες 
70 300   1.211 25431.00 € 

Ανθρωπο 

ημέρες 
20   450 1.211 10899.00 € 

2 Β΄ Φάση Ανθρωπο 

ημέρες 
35 300   1.211 12715.50 € 

Ανθρωπο 

ημέρες 
18   450 1.211 9809.10 € 

3 Γ1΄ Φάση Ανθρωπο 

ημέρες 
65 300   1.211 23614.50 € 

Ανθρωπο 

ημέρες 
20   450 1.211 10899.00 € 

4 Διορθώσεις μετά τις αναρτήσεις (Γ2΄) Ανθρωπο 

ημέρες 
8 300   1.211 2906.40 € 

Ανθρωπο 

ημέρες 
3   450 1.211 1634.85 € 

Συνολική Αμοιβή ΤΧΣ 97909.35 € 
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B. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

1 Α΄ Φάση Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

Ανθρωπο 

ημέρες 
15 300   1.211 5449.50 € 

2 Β΄ Φάση Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

Ανθρωπο 

ημέρες 
15 300   1.211 5449.50 € 

3 Οριστική  Φάση Στρατηγικής Μελέτης  

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

Ανθρωπο 

ημέρες 
15 300   1.211 5449.50 € 

Συνολική Αμοιβή ΣΜΠΕ 16348.50 € 

Γ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (Α'  ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΧΣ) 

(Φ.Ε.Κ  1902/Β/2007) & (Υπ.  Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΦΕΚ 1162/Β/2005) 

Α.1 Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και Πληροφόρησης         

  ΓΛΕ.4 και ΓΛΕ.1 κλίμακα κ1 
=Συντελεστής 

κλίμακας 

Ε=Επιφάνεια 

σε Km2 

συντελεστής 

χάρτη 

συντελεστής  

τκ 

Αμοιβή A.1 

  Α.1 =  κ1 * E 0,6 1:50000 1850 178.00 30% 1.211 15055.29 € 

Α.2 Χάρτης κατ' αρχήν γεωλογικής καταλληλότητας         

  ΓΛΕ.4 και ΓΛΕ.1 κλίμακα κ1 
=Συντελεστής 

κλίμακας 

Ε=Επιφάνεια 

σε Km2 

συντελεστής 

χάρτη 

συντελεστής  

τκ 
Αμοιβή A.2 

  Α.2 =  κ1 * E 0,6 1:50000 1850 178.00 30% 1.211 15055.29 € 

Α.3 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης         

  ΓΛΕ.23δ και ΓΛΕ.17           Αμοιβή A.3 

  Α.3 =  25% * (Α.1 + Α.2)           7527.65 € 

Αμοιβή Προκαταρκτικής Γεωλογικής Μελέτης 37638.23 € 
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (Β1'  ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΧΣ) 

(Φ.Ε.Κ  1902/Β/2007) & (Υπ.  Α. ∆14ε/1362/11-3-1993, Φ.Ε.Κ  223/Β/2-4-1993)  & (Υπ.  Α. 16374/3696/18/6/1998,  ΦΕΚ 723/Β/98) & (Υπ.  Α. 
∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΦΕΚ 1162/Β/2005) 

Β.1 Χάρτης   Γεωλογικών συνθηκών και 

Τεχνικογεωλογικών στοιχείων 

κλίμακα κ1 
=Συντελεστής 

κλίμακας 

Ε=Επιφάνεια 

σε Km2 

συντελεστής 

χάρτη 

συντελεστής  

τκ 

Αμοιβή Β.1 

  Β.1 =  κ1 * E 0,6 1:5000 5280 0.50 1 1.211 4218.52 € 

Β.2 Χάρτης  Πληροφόρησης           Αμοιβή Β.2 

  Β.2 = Β.1 * 0,30           1265.56 € 

Β.3 Χάρτης  Γεωλογικής Καταλληλότητας           Αμοιβή Β.3 

  Β.3 = Β.1 * 0,30           1265.56 € 

Β.4 Σύνταξη της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης           Αμοιβή Β.4 

  Β.4 = 25 % * Α, όπου Α= Β.1+Β.2+Β.3         1687.41 € 

      Αμοιβή Μελέτης  Γεωλογικής Καταλληλότητας 8437.04 € 

Συνολική Αμοιβή Γεωλογικής Μελέτης 46075.26 € 

Λόγω ύπαρξης προγενέστερης γεωλογικής μελέτης, η αμοιβή απομειώνεται κατά 50% σύμφωνα με το ΓΕΝ. 8, ήτοι: 46075.26 €*50%=  23037.63 € 

ΣΥΝΟΛΑ 137295.48 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

(15%) 
20594.32 € 

ΣΥΝΟΛΟ 157889.80 € 

ΦΠΑ (24%) 37893.55 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 195783.35 € 

 
Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου για γεωλογική μελέτη ………………../……/……/2018 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΧΣ 

Η αμοιβής της μελέτης ΤΧΣ κατανέμεται ανά φάση 

ως εξής: 

Α΄ Φάση 45% της συνολικής αμοιβής 

Β΄ Φάση 15% της συνολικής αμοιβής 

Γ1΄ Φάση 30% της συνολικής αμοιβής 

Γ2΄ Φάση 10% της συνολικής αμοιβής 

 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Η αμοιβής της γεωλογικής μελέτης κατανέμεται ανά 

φάση ως εξής: 

Α΄ Φάση 60% της συνολικής αμοιβής 

Β΄ Φάση 40% της συνολικής αμοιβής 

 

3. ΣΜΠΕ  

Η αμοιβής της ΣΜΠΕ κατανέμεται ανά φάση ως 

εξής: 

Α΄ Φάση 30% της συνολικής αμοιβής 

Β΄ Φάση 20% της συνολικής αμοιβής 

Γ΄ Φάση 50% της συνολικής αμοιβής 

 

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Συντάξασα                                                                       Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π&Π.Ζ. 

 
Ρωμανίδου Παρθένα                                                             Παυλϊδου Πασχαλίτσα  

ΠΕ Αρχ Μηχ                                                                           ΠΕ Πολ.Μηχ  
 
 
 

 



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 
Όπως προαναφέρθηκε, για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών θα προσκληθούν 

μελετητές με πτυχία στις κατηγορίες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του 

Ν.4412/2016: 

 Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (01) 

 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (02) 

 Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες (20) 

 Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) 

 

Ανά κατηγορία μελέτης οι συνολικές αμοιβές όπως προεκτιμήθηκαν με τον Κανονισμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών (όπως ισχύει σήμερα) φαίνονται παρακάτω: 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Κατηγορία μελέτης                 Αμοιβή 

1 Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (01)                   48.954,68  € 

2 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (02)                   48.954,68  € 
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Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και 
 

Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 

 
(20) 

 
                  23.037,63  € 

4 Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)                   16.348,50  € 

 Άθροισμα αμοιβών μελετών                      137.295,48 € 

 

 
Σαμοθράκη, 20/02/2018 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Συντάξασα                                    Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π&Π.Ζ 

Ρωμανίδου Παρθένα                                     Παυλίδου Πασχαλίτσα 

              ΠΕ Αρχ.Μηχ.                                                     ΠΕ  Πολ Μηχ. 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ…………… απόφαση της Ο.Ε. 

                                                 
i  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη 
η υπό ανάθεση μελέτη. 



 

                                                                                                                                                         
ii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη 
η υπό ανάθεση μελέτη. 
iii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη 
η υπό ανάθεση μελέτη. 


		2019-03-13T10:37:14+0200
	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




