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Α. TΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Α.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πετρούπολης, επί της οδού Βαλτετσίου 11 

στο Ο.Τ. 221, συνολικού εμβαδού 298,14 τ.μ., πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφο κτίριο με 

υπόγειο. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων που προσμετρούνται στη δόμηση είναι 435,00 

μ². 

Ο πληθυσμός της Πετρούπολης με στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 

2011 ήταν 58.979 κάτοικοι. Σήμερα υπολογίζεται από στοιχεία της ΔΕΗ ότι ο πληθυσμός της 

Πετρούπολης αγγίζει τους 80.000 χιλιάδες κατοίκους. Οι ανάγκες για κοινωνικές υποδομές 

κυρίως για τις μικρές ηλικιακά ομάδες, όπως τα βρέφη και τα νήπια κάτω των 5 ετών είναι 

μεγάλες και έχουν αυξηθεί από την πληθυσμιακή έκρηξη της τελευταίας 20-ετίας. 

Το κτίριο προορίζεται να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές ανάγκες στέγασης παιδιών 

βρεφικής ηλικίας του Δήμου Πετρούπολης. Σήμερα στο Δήμο υπάρχουν δύο 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι οποίοι στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια που δεν πληρούν 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Εντοπίζονται προβλήματα στη διαρρύθμιση και 

συσχετισμό των χώρων με την ύπαρξη πολλών διαδρόμων, σκαλοπατιών, ανεπάρκειας 

υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ κ.α. Στην πλειονότητά τους, οι χώροι που ενοικιάζονται 

στεγάζονται σε παλιές οικοδομές (τουλάχιστον 20ετίας), με προβλήματα υγρασίας, 

έλλειψη κεντρικής θέρμανσης, φυσικού εξαερισμού ή φωτισμού. Οι αύλειοι χώροι είναι 

υποτυπώδεις, συνήθως διαμορφωμένες πρασιές, που δεν μπορούν να θεωρηθούν 

κατάλληλοι για την εκτόνωση των παιδιών και δεν μπορούν να παρέχουν προσχολική 

αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να βοηθούν τα 

παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά και συναισθηματικά.. Σε αντίθεση 

με την έλλειψη χώρων, η ζήτηση θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς είναι αυξανόμενη και 

συνεχής, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για 

εγγραφή στους υφιστάμενους σταθμούς.  

Το νέο κτίριο θα αποτελέσει μία ποιοτικά αρχιτεκτονική πρόταση στον ιστό της 

πόλης, στεγάζοντας βρέφη σε χώρο που πληρούνται όλες τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές, όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν με σεβασμό και αξιώσεις οι παιδικές 

δεξιότητες, ώστε συναισθηματικά, νοητικά και κινητικά να φθάσουν τα βρέφη στο βαθμό 

ωρίμανσης που απαιτείται για την ομαλή ένταξή τους στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό 

αργότερα.  

Το συνολικό δυναμικό του βρεφικού σταθμού θα είναι 40 βρέφη, σε δύο τμήματα 

των 20 βρεφών έκαστο. 

 

 



 

 

Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Α.2.1. Αντικείμενο της μελέτης είναι: 

 η εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης του έργου 

 η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου (το στάδιο μελέτης εφαρμογής) 

 η εκπόνηση της στατικής και Η/Μ μελέτης του έργου (το στάδιο οριστικής μελέτης)  

 η εκπόνηση ενεργειακής μελέτης (ΚΕΝΑΚ)  

 η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 

 καθώς και η έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από διαφόρους 

φορείς και τυχόν άλλα σχετικά θέματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση 

των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του βρεφονηπιακού όπως 

ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται: 

Απαλλαγή από εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή 

και λειτουργία του κτιρίου 

Έγκριση της Β’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – Σχεδίων κάτοψης 

Έγκριση της ΔΕΗ/ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής/ Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου 

για δέσμευση χώρου για υποσταθμό ΔΕΗ (εφόσον απαιτείται) 

Έγκριση δόμησης – Άδεια Δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης  

Έγκριση από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

Γενικοί και ειδικοί περιορισμοί 

Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

Ο μελετητής θα πρέπει να ζητήσει ενημέρωση για τα δίκτυα ΟΚΩ από τους αρμόδιους 

οργανισμούς. Κατά τον σχεδιασμό των δικτύων ο μελετητής θα λάβει υπ όψιν την 

υφιστάμενη θέση των κοινόχρηστων δικτύων κοινής ωφελείας. 

 

Α.2.2  Περιοχή της μελέτης 

Το οικόπεδο, ιδιοκτησίας του Δήμου Πετρούπολης με ΚΑΕΚ 051211617005, όπου 

θα κατασκευαστεί το νέο κτίριο του βρεφικού σταθμού, βρίσκεται στο ΟΤ 221, εντός των 

ορίων του δήμου Πετρούπολης και περικλείεται από τις οδούς Βαλτετσίου, Σμύρνης, 

Κανάρη και Αναγνωσταρά. Πρόκειται για μεσαίο αδόμητο οικόπεδο που βρίσκεται στο 

βόρειο άκρο των ορίων του Δήμου, στις παρυφές του Ποικίλου Όρους και πολύ κοντά με το 

Άλσος Αγίου Δημητρίου. 



 

 

Το οικόπεδο, με πρόσωπο στην οδό Βαλτετσίου και συγκεκριμένα στον αριθμό 11 

έχει, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το παρόν τεύχος τεχνικών 

δεδομένων: 

 Εμβαδόν: 298,14 τ.μ. 

 Σχήμα ορθογώνιο με πλευρές περίπου 25Χ12μ. 

 Πρόσοψη (Α-Β) στην οδό Βαλτετσίου μήκους 11,56. με βορειοδυτικό 

προσανατολισμό που αποτελεί και την πρόσβαση σε αυτό. 

 Πλάγια όρια που συνορεύουν εν μέρει με δομημένα κτίρια και εν μέρει με τους 

ακάλυπτούς τους. 

 Πίσω όριο που συνορεύει με ακάλυπτο πολυκατοικίας. 

Η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 08.01.1955 (ΦΕΚ 10Δ/55) διάταγμα. 

Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ο συντελεστής δόμησης είναι 1,60 ενώ η 

κάλυψη είναι 60%. Το ακίνητο ανήκει στο Δήμο Πετρούπολης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

4534/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  

 

 

ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

 
Το Ο.Τ. 221 βρίσκεται στην γειτονιά 10 με χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως φαίνεται 

στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πετρούπολης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

14/Δ/1995. Στην αμιγή κατοικία, όπως προκύπτει από το από  23.02.1987 Προεδρικό 

Διάταγμα «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

166Δ/87, επιτρέπονται κτίρια κοινωνικής πρόνοιας όπως είναι οι Βρεφικοί Σταθμοί. Στον 



 

 

πίνακα κοινωνικού εξοπλισμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 

Πετρούπολης, που μελετήθηκε για πληθυσμό 36.896, δεν προβλέπεται κανένας Βρεφικός ή 

Παιδικός Σταθμός.  

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
Ο Δήμος Πετρούπολης με την υπ’ αριθμ. 96/2019 πράξη του Δημοτικού  του 

Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω45ΗΩΞΣ-2Υ6) αποφάσισε την τροποποίηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού για τη χωροθέτηση Βρεφικού Σταθμού στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του επί της 

οδού Βαλτετσίου 11, ΟΤ 221, όπως φαίνεται στο παρακάτω Απόσπασμα Τοπογραφικού 

Διαγράμματος. 



 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης, εκπόνησε οριστική μελέτη 

αρχιτεκτονικών για το νέο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό διάγραμμα του 

οικοπέδου και τους όρους δόμησης του εν λόγω οικοπέδου του Δήμου Πετρούπολης, όπως 

προκύπτουν από το ΦΕΚ ένταξης στο σχέδιο πόλης 10/Α/1955 και αφορούν κάλυψη 0,60% 

και δόμηση 1,6 καθώς και τα στοιχεία και τις προδιαγραφές του Κτιριολογικού 

προγράμματος για βρεφικό σταθμό, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του Π.Δ. 99/2017, 

ΦΕΚ 141/Α/28.09.2017. 

 

 

Α.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι: 298,14 τ.μ. και το συνολικό εμβαδόν κάλυψης 

του κτιρίου είναι: 170,00 μ². 

Το εμβαδόν του υπόγειου χώρου (που είναι κάτω από την τεχνητά διαμορφωμένη 

στάθμη εδάφους) και δεν προσμετράτε στη δόμηση, είναι 250,00 μ². 



 

 

Το συνολικό εμβαδόν των χώρων που προσμετρούνται στη δόμηση είναι: 435,00 

μ² , εκ των οποίων 170,00 μ² στο ισόγειο, 170,00 μ² στον α΄ όροφο και 95,00 μ² στον β΄ 

όροφο. 

Το εμβαδόν του υπό διαμόρφωση υπαιθρίου χώρου εκτόνωσης των βρεφών είναι: 

76,00 μ² στο ισόγειο και 70,00 μ² στο διαμορφωμένο δώμα του β΄ ορόφου. 

 

 

Α.4 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το κτίριο αποτελείται από δύο διακριτές λειτουργικά ενότητες:  

 την ενότητα των χώρων δραστηριότητας και ύπνου των βρεφών  

 την ενότητα των γραφειακών και βοηθητικών χώρων για τους εργαζόμενους 

Επίσης το κτιριολογικό πρόγραμμα σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017, συμπληρώνουν οι 

χώροι: 

 υγιεινής των βρεφών και του κοινού 

 χώρος παρασκευής γάλατος  

 είσοδος και θέση για καροτσάκια 

 κουζίνα και αποθήκη τροφίμων 

 Η/Μ και βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται στο υπόγειο του 

κτιρίου. 

Ο περιβάλλων χώρος, λόγω μεγέθους του οικοπέδου, είναι μικρός σε έκταση, αλλά 

μπορεί να καλύψει κατ’ ελάχιστο τις ανάγκες εξωτερικών δραστηριοτήτων των παιδιών 

ενός Βρεφικού σταθμού χωρητικότητας 40 βρεφών.  

Στο κτίριο λαμβάνονται μέτρα για την κυκλοφορία και την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ, 

όπως :  

Ο ανελκυστήρας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, WC ΑΜΕΑ με κατάλληλες διαστάσεις και 

διάταξη των ειδών υγιεινής, αλλά και εξοπλισμό όπως χειρολαβές στήριξης και καθρέπτη 

μεταβλητής γωνίας στο νιπτήρα.  

Η προτεινόμενη διάταξη των χώρων στο κτίριο περιλαμβάνει όλους τους 

απαιτούμενους χώρους του Π.Δ.. 99/2017, που χωροθετούνται ως εξής :  

Ο χώρος εισόδου – αναμονής βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κύριας όψης του 

κτιρίου, στο επίπεδο του ισογείου και οδηγεί, μέσω ενός χώρου αναμονής, στο βασικό 



 

 

διάδρομο κυκλοφορίας, στο κεντρικό κλιμακοστάσιο, το ASC καθώς και το WC κοινού 

(ΑΜΕΑ).  

Οι χώροι απασχόλησης των βρεφών αναπτύσσονται σε διακριτό από πλευράς 

κυκλοφορίας τμήμα του κτιρίου, με εισόδους- εξόδους προς το κεντρικό διάδρομο και το 

κεντρικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου σε τρεις στάθμες : ισόγειο, α΄ όροφο και β΄ όροφο 

όπου υπάρχει ο χώρος ελευθέρων δραστηριοτήτων.  

Οι αίθουσες ύπνου των βρεφών χωροθετούνται στο ισόγειο και στον α΄όροφο, 

χωρητικότητας 20 βρεφών και 20 αντίστοιχα. Οι εν λόγω χώροι, έχουν τις βέλτιστες 

συνθήκες αερισμού και φωτισμού, μέσω επαρκών ανοιγμάτων. 

Οι χώροι υγιεινής των βρεφών και παρασκευής γάλακτος, διατάσσονται σε 

διακριτό χώρο, μεταξύ της αίθουσας ύπνου και της αίθουσας απασχόλησης, τόσο στο 

ισόγειο όσο και στον α΄ όροφο. Επιτυγχάνονται για αυτούς, όσο και για το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο, βέλτιστες συνθήκες αερισμού και φωτισμού, μέσω επαρκών ανοιγμάτων.  

Σε άμεση σχέση με την κεντρική είσοδο χωροθετείται WC κοινού, κατάλληλων 

διαστάσεων και διάταξης για ΑΜΕΑ.  

Ο χώρος μόνωσης και ο γραφειακός χώρος της διεύθυνσης, διατάσσεται στον α΄ 

όροφο σε διακριτούς χώρους, εκατέρωθεν του κεντρικού κλιμακοστασίου και του ASC.  

Οι χώροι γραφείων και εργασίας των υπαλλήλων, όπως και ο χώρος 

αποδυτηρίων τους, αναπτύσσονται στο τμήμα του β΄ ορόφου του κτηρίου που βρίσκεται 

σε άμεση επαφή με το χώρο απασχόλησης βρεφών.  

Στον β΄ όροφο, διατάσσονται η αποθήκη τροφίμων και η κουζίνα. Ένα μικρό 

αναβατόριο έξω από το χώρο εξυπηρετεί στην μεταφορά των τροφίμων και των πετσετών 

από και προς το χώρο της κουζίνας. 

Ο αύλειος χώρος χωροθετείται στο πίσω μέρος του οικοπέδου και είναι απόλυτα 

προφυλαγμένος από τα βλέμματα των περαστικών. Βρίσκεται σε άμεση λειτουργική 

συνέχεια με τους χώρους διημέρευσης των βρεφών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

ενοποίηση του «μέσα» με το «έξω». Λόγω μεγέθους του οικοπέδου, είναι σχετικά μικρός 

σε έκταση και εξυπηρετεί το ένα τμήμα βρεφών. Για το δεύτερο τμήμα βρεφών, 

διαμορφώνεται το δώμα του β΄ ορόφου ως ταρατσόκηπος, με την κατάλληλη φύτευση και 

εξοπλισμό, ώστε να καλύψει τις ανάγκες εξωτερικών δραστηριοτήτων των βρεφών στον 

οποίο εξέρχονται μέσω ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων. 

Η/Μ και βοηθητικοί χώροι υπογείου: Στην κατηγορία των βοηθητικών 

αποθηκευτικών χώρων του υπογείου περιλαμβάνονται το πλυντήριο-σιδερωτήριο και 



 

 

λινοθήκη (με επαρκή φυσικό φωτισμό αερισμό), η αποθήκη υλικού και η αποθήκη ειδών 

καθαριότητας. Στους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, που κρίθηκαν απαραίτητοι 

σύμφωνα με την μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, περιλαμβάνονται το μηχανοστάσιο ASC, το 

λεβητοστάσιο και η αποθήκη καυσίμων, το αντλιοστάσιο και η δεξαμενή νερού (εφόσον 

δεν έχει το κτίριο σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης παροχής 3 ιντσών, ώστε να λειτουργεί 

το σύστημα πυρόσβεσης).  

Οι προβλεπόμενες 2 θέσεις στάθμευσης, τοποθετούνται σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο ισόγειο χώρο στάθμευσης στην πρασιά, με πρόσβαση από την οδό 

Βαλτετσίου. 

 

Α.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στο αρχείο της Υπηρεσίας βρίσκονται τα αρχεία του ακόλουθου πίνακα τα οποία 

διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Α01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚ. 2018  1:200 

Α02 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕΚ. 2018  1:200 

Α03 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΕΚ. 2018  1:100 

Α04 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΕΚ. 2018  1:100  

Α05 ΚΑΤΟΨΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΕΚ. 2018  1:100  

Α06 ΚΑΤΟΨΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΕΚ. 2018  1:100  

Α07 ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΕΚ. 2018  1:100 

Α08 ΤΟΜΗ Α-Α ΔΕΚ. 2018  1:100 

Α09 ΤΟΜΗ Β-Β ΔΕΚ. 2018  1:100  

Α10 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ (ΟΨΗ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ) ΔΕΚ. 2018  1:100  

Α11 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ (ΟΨΗ ΑΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ) ΔΕΚ. 2018  1:100  

Ε01 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΔΕΚ. 2018  1:200  

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (σε 

όλα τα επίπεδα (στάθμες) του κτιρίου. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (με αιτιολόγηση της 

επιφάνειας που καταλαμβάνουν) 



 

 

Α.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετών με τίτλο: «Μελέτη 

βρεφικού σταθμού στο Ο.Τ. 221 του Δήμου Πετρούπολης». 

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της σύμβασης για την υλοποίηση του αντικειμένου πρόκειται να 

εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες: 

 Γεωτεχνική Μελέτη 

  Αρχιτεκτονική Μελέτη (μελέτη εφαρμογής) 

 Ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) αρχιτεκτονικών  

 Στατική Μελέτη κτιριακών έργων (οριστική μελέτη) 

 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κτιριακών έργων (οριστική μελέτη). 

Περιλαμβάνονται οι εξής υποκατηγορίες μελετών: 

- Εγκαταστάσεις ύδρευσης 

- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

- Πυρόσβεση 

- Πυρανίχνευση 

- Κλιματισμός - Αερισμός 

- Ηλεκτρικά Ισχυρά Ρεύματα 

- Τηλέφωνα – Data 

-T.V. 

- Ανελκυστήρες 

- Αλεξικέραυνο – Γειώσεις 

- Λοιπά Ασθενή Ρεύματα 

- Ενεργητική Πυροπροστασία 

- Μελέτη Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου 

- Ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) μηχανολογικών 

 Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης  

 

Οι ανωτέρω μελέτες θα εκπονηθούν σε 3 στάδια ως εξής: 

Στο 1ο στάδιο εκπονούνται και υποβάλλονται οι εξής μελέτες: 

 Γεωτεχνική μελέτη 

 Οριστική Στατική μελέτη 

 Οριστική Η/Μ μελέτη 

Στο 2ο στάδιο εκπονούνται και υποβάλλονται:  

 Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής κτιριακών έργων 



 

 

Στο 3ο στάδιο εκπονούνται και υποβάλλονται:  

 τα Τεύχη δημοπράτησης  

Οι χρόνοι κάθε σταδίου αναφέρονται αναλυτικά στο Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 

του αντικειμένου. 

 

Α.7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου μελετητή συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία, 

υποβολή των φακέλων και η παρακολούθηση της διαδικασίας για: 

- την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης, 

- την λήψη των εγκρίσεων των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην αδειοδότηση του 

έργου (π.χ. συμβούλιο αρχιτεκτονικής, αρχαιολογία, αναγκαιότητα διάθεσης χώρου για 

υποσταθμό ΔΕΗ, έγκριση μελετών πυροπροστασίας από την πυροσβεστική, έγκριση 

μελετών αερίου από ΕΠΑ, περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ) όπου και εφόσον απαιτηθεί, 

καθώς και η προσαρμογή των αντίστοιχων μελετών στις υποδείξεις τους, με την 

ενσωμάτωση σε αυτές των παρατηρήσεων τους. 

 

 

Α.8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Στην σύμβαση, θα ορίζονται οι εξής τμηματικές προθεσμίες:  

 40 ημερολογιακές ημέρες, για εκπόνηση του 1ου σταδίου που αφορά την σύνταξη 

της Γεωτεχνικής Μελέτης, της Οριστικής Στατικής και Οριστικής 

Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης. 

 30 ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση των ανωτέρω μελετών, για την 

εκπόνηση του 2ου σταδίου που αφορά την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής 

Αρχιτεκτονικών.  

 20 ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής 

Αρχιτεκτονικών για την εκπόνηση του 3ου σταδίου που αφορά τη σύνταξη των 

Τευχών Δημοπράτησης  

 
 

Α.9 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο ΦΕΚ 

1047/29.03.2019 τεύχος Β΄ πιο συγκεκριμένα για την: 

 Γεωτεχνική Μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 3.3.1 

  Αρχιτεκτονική Μελέτη (μελέτη εφαρμογής) σύμφωνα με το άρθρο 4.1.α 



 

 

 Ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 

 Στατική Μελέτη κτιριακών έργων (οριστική μελέτη) σύμφωνα με το άρθρο 3.1.β 

 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κτιριακών έργων (οριστική μελέτη) σύμφωνα με το 

άρθρο 3.1.γ. 

 Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με το άρθρο 3.7 

 
 
Α.10 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Οι μελέτες, που αναφέρονται παραπάνω θα εκπονηθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 

696/74 (ΦΕΚ 301Α’) «Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, 

παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και 

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών», όπως ισχύει σήμερα και θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 

αναφέρονται σε αυτό.  

Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο ΦΕΚ 

1047/29.03.2019 τεύχος Β΄. 

Ο μελετητής έχει υποχρέωση να εφαρμόζει πλήρως και με πιστότητα κατά τον 

σχεδιασμό των έργων, τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα (Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. με αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/2731/17.07.2012, ΦΕΚ 2221 β’/30.07.2012) 

Οι μελέτες θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική και 

κτιριοδομική νομοθεσία και Κανονισμούς για κτιριακά έργα, καθώς και με τις Οδηγίες 

Εκπόνησης Μελετών και προτάσεις του Εργοδότη, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του 

ειδικού χαρακτήρα του έργου. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί και 

Πρότυπα -Προδιαγραφές: 

Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές 

Έρευνες, Υπουργείο Δημοσίων Έργων / Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), (ΦΕΚ 363Β/24-

6-1983).  

Προδιαγραφές Επιτόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε106-86), Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε/ 

Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ 1), (Φ.Ε.Κ. 955Β/31-12- 1986). 

Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86), 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε/Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ 1), (Φ.Ε.Κ. 955Β/31-12- 1986). 

Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84), Υπουργείο 

Δημοσίων Έργων /Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), (Φ.ΕΚ. 70Β/8-2-1958). 



 

 

Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.1577/85-ΦΕΚ 210Α΄/18-12-1985) με τις 

τροποποιήσεις του. 

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/12-ΦΕΚ 79Α’/2012) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα. 

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/4-2-88 - ΦΕΚ 32Α/17.2.88) όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

Ο Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις Ν. 4030/21-11-2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25-11-2011) και η υπ’ αριθ. Οικ. 7533/13-02-

2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’251/13-02-2012) περί διαδικασίας έντυπης υποβολής 

Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης. 

Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».  

Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου (ΦΕΚ1528Β/2013).  

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 

χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (ΦΕΚ 2621Β/2009). 

Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000 ΦΕΚ 2184Β/20-12-1999 και 

τροποποιήσεις). 

Ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 

Σκυρόδεμα (Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18.10/6.11.2000 ΦΕΚ 239β). 

Ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

Ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων. 

Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων δομικών έργων (Διατ.10/13.12.45- ΦΕΚ 325Α) 

σε συνδυασμό με DIN 1055 Bl 1 και όποιες μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

EC1 : Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές.  

DIN 1055 : Ανεμοφορτίσεις EC3 : Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα. 

Οι αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές καταστάσεις σε εγκρίσεις σιδηρού 

οπλισμού. 

Οι πρότυπες ελληνικές προδιαγραφές για έργα οδοποιίας (θα ισχύσουν και για τις 

επιχώσεις). 

Οι κανονισμοί ασφαλείας. 



 

 

Τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύουν 

για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων. 

Οι αναλύσεις Α.Τ.Ε.Ο, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν 

περιλαμβάνονται στα νέα ενιαία τιμολόγια. 

Οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). 

Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπονήσεως Μελετών Η-Μ 

εγκαταστάσεων. 

Οι Κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία Η-Μ 

έργων. 

Οι Κανονισμοί Πυροπροστασίας Ειδικών Κατασκευών. 

Τα Πρότυπα Κατασκευής Η-Μ Εγκαταστάσεων και τυχόν πρόσθετες οδηγίες που 

θα δοθούν. 

Οι όροι των επίσημων Κανονισμών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως των 

μηχανημάτων, συσκευών οργάνων, για όσα από αυτά είναι προελεύσεως εξωτερικού και 

δεν υπάρχουν επίσημοι Κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους. 

Τα ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ (απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Δ17α/08/136ΦΝ/437/23-12-04 ΦΕΚ 1939 Β΄/29-12-04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

μέχρι σήμερα). 

Για όλους τους ανωτέρους κανονισμούς, θα ληφθούν υπόψη οι τελευταίες 

ισχύουσες εκδόσεις κατά την χρονική περίοδο εκπόνησης των μελετών, καθώς και οι 

εγκύκλιοι και αποφάσεις που τους συμπληρώνουν. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη στους ανωτέρω Ελληνικούς Κανονισμούς, θα ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί 

Κανονισμοί. 

 

 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 01 /07/2019 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   01 /07/2019 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. TΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Β.1 ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στo παρόν Τεύχος υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους 

κατηγορία μελέτης, με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών σύμφωνα με: 

 την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. 

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 

2519/ Β /20.07.2017 και  

 την Εγκύκλιο 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. 

ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του 

άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 

παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» και έχει τιμή (τκ) = 1,218 (έναντι 1,211 

που ίσχυε το 2018). 

 

Β.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συνολικό εμβαδόν των χώρων που προσμετρούνται στη δόμηση είναι: 435,00 μ² , εκ 

των οποίων 170,00 μ² στο ισόγειο, 170,00 μ² στον α΄ όροφο και 95,00 μ² στον β΄ όροφο. Το 

εμβαδόν του υπόγειου χώρου (που είναι κάτω από την τεχνητά διαμορφωμένη στάθμη 

εδάφους) και δεν προσμετράτε στη δόμηση, είναι 250,00 μ². 

Για το έργο έχουν εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης η 

αρχιτεκτονική μελέτη σε στάδιο οριστικής μελέτης.  

 

Β.1.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 Όσον αφορά το ποσό αμοιβής για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης αυτό 

ανέρχεται σε : 

 

Όσον αφορά το ποσό αμοιβής για την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης αυτό ανέρχεται σε : 
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https://segm.gr/wp-content/uploads/2017/11/2519-2017.pdf
https://segm.gr/wp-content/uploads/2017/11/2519-2017.pdf
https://segm.gr/wp-content/uploads/2019/04/Egkyklios_3_anaprosarmogi_timis_syntelesti_Kan_Proekt_Amoiv_Meleton_Ypiresion_2019.pdf


 

 

 
 
 

 
 

 
 Όσον αφορά το ποσό αμοιβής για την εκπόνηση της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης 

αυτό ανέρχεται σε : 

 

 
Εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία έχει συντάξει το στάδιο της προμελέτης και οριστικής 

μελέτης των αρχιτεκτονικών, το προεκτιμώμενο ποσό που αναλογεί στο στάδιο της 

μελέτης εφαρμογής των αρχιτεκτονικών, ανέρχεται στο 40% της συνολικής αμοιβής 

δηλαδή 19.102,10€. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

υπολογίζεται βάσει του ΚΕΝΑΚ άρθρου 12 πίνακα Δ1 του ΦΕΚ 407Β΄/9-4-2010 και για 

κτίρια εμβαδού <5000μ2 είναι το 20% της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης άρα 

3.820,42€. Επομένως συνολικά 22.922,52€. 

για την οριστική στατική μελέτη το προεκτιμώμενο ποσό που αναλογεί στο στάδιο 

αυτό ανέρχεται στο 25% της συνολικής αμοιβής δηλαδή 4.398,07€ το οποίο θα 
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προσαυξηθεί κατά 80% λόγω απαίτησης υπολογισμών σε δυναμικές ενέργειες όπως 

αντισεισμικών και άλλων άρα κατά 3.518,46€ δηλαδή συνολικά 7.916,53€. 

και για την οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη το προεκτιμώμενο ποσό που 

αναλογεί στο στάδιο αυτό ανέρχεται στο 25% της συνολικής αμοιβής δηλαδή 3.331,45€. Η 

προεκτιμόμενη αμοιβή για την μελέτη ενεργειακής απόδοσης μηχανολογικών 

υπολογίζεται βάσει του ΚΕΝΑΚ άρθρου 12 πίνακα Δ1 του ΦΕΚ 407Β΄/9-4-2010 και για 

κτίρια εμβαδού <5000μ2 είναι το 20% της αμοιβής της μηχανολογικής μελέτης άρα 

666,29€. Επομένως συνολικά 3.997,74€. 

 

 Επίσης για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται 

σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις 

οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης δηλαδή 2.786,94€.  

 

 Όσον αφορά το ποσό αμοιβής για την εκπόνηση της Γεωτεχνικής μελέτης υπολογίζεται 

βάσει ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ και 

του ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ δηλαδή: 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ   

1. Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος (για αποστ. Τ=10χλμ), τεμ 1 
1 (1300+7,5*10)τκ= 1.674,75  

2.Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων 
σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS 

κλπ. (για βάθος 0-20 μ.), μμ 6 
6 (180*τκ) =1.315,44 

3.Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους 
κατακερματισμένους με RQD < 25% (για βάθος 0-20 μ), μμ 4 
4 (306*τκ) =1.490,83 

4 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις (για βάθος 0-20 μ), τεμ 6  
6(54*τκ) = 394,63 

5. Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer), μμ 12  
12 (33*τκ) = 482,33 

6. Λήψη μετρήσεων πιεζόμετρων μετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου, (σημεία 2)  
 2 (35*τκ) = 85,26 

7. Κεφαλή πιεζόμετρου, αποκλισιομέτρου ,τεμ. 2  
    2 (175*τκ) = 426,30 
8. Επιτόπου Δοκιμές Πρότυπη δοκιμή διείσδυσης (STANDARD PENETRATION TEST) τεμ. 2  
     2 (44*τκ) = 107,18 
Άθροισμα Α: 5.976,72 
 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ  

1. Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές,   
τεμ 3  

  3 (13*τκ) = 47,50 
2. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους, τεμ 3 
    3 (10*τκ) = 36,54 
3.  Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών, τεμ 2 



 

 

 2 (26*τκ) = 63,34 
4.  Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών, τεμ 2  
     2 (32*τκ) = 77,95 
5. Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας 

Προσδιορισμός ορίων  Atterberg, τεμ 4  
    4 (39*τκ) = 190,00 
6.  Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών 

υλικών Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινο, τεμ 4  
      4 (39*τκ) = 190,00 
7. Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων, τεμ 5  
     5 (55*τκ) = 334,95 
8.  Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη ΓΤΕ.2.30 τεμ 3  
     3 (41*τκ) = 149,81 
9.  Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση ΓΤΕ.2.32 τεμ 2  
     2 (30*τκ) = 73,08 
Άθροισμα Β:.1.163,17 

 
Γ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Γεωτεχνική μελέτη θεμελιώσεων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων Ε=170,00τμ,       
Β= 1,0 Δ = 1,0 Θ = 1,0 Σ(Φ) =τκ*120*Β*Δ*Θ*Ε0,55 , τεμ 1,00 
τκ*120*Β*Δ*Θ*Ε0,55   =2.542,31 
Άθροισμα Γ: 2.463,63 

Επομένως συνολικά 9.603,52€.  

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή του συνόλου των απαιτούμενων μελετών θα ανέλθει: 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ € 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 22.922,52 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 7.916,53 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3.997,74 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.786,94  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 9.603,52 

ΣΥΝΟΛΟ 47.227,26 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.084,09 

ΣΥΝΟΛΟ 54.311,35 

Φ.Π.Α. 24% 13.034,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.346,07 

 
Η έργο (μελέτη) έχει ενταχθεί στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον 
Προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης ως πολυετές. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί 
μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-
2020, από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους (ΜΙS: 5038231/ΣΑ: ΕΠ0851 και από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Πετρούπολης. Έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α.Ε 64-7411.0001 i και διαθέσιμη πίστωση για το εν 
λόγω έτος 30.000€. 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 01 /07/2019 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   01 /07/2019 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Γ1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αναφορικά με τη σύμβαση για την 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ». 

Άρθρο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

 Αναθέτουσα αρχή της σύμβασης: Ο Δήμος Πετρούπολης. 

 Κύριος του έργου (ΚτΕ): Ο Δήμος Πετρούπολης. 

 Εργοδότης: Ο Δήμος Πετρούπολης. 

 Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί μελέτη με δημόσια 

σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 9, της παραγ. 1, του 

άρθρου 2, του Ν.4412/2016. 

 Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης. 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πετρούπολης. 

 Συμβατική αμοιβή:  Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

 Δημόσια Σύμβαση Μελέτης: Η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται 

γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και του Δήμου 

Πετρούπολης με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, όταν οι μελέτες δεν 

εκπονούνται από το προσωπικό του Δήμου. 

 Συμφωνητικό: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Δήμου Πετρούπολης και του 

αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της 

σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις 

της συμφωνίας αυτής. 

 Έγγραφο της Σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει η στο οποίο παραπέμπει ο 

Δήμος Πετρούπολης με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της 

σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 

σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των τευχών 



 

 

του παρόντος φακέλου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των 

υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψήφιους και του 

προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις 

και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η 

διακήρυξη, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει ο Δήμος Πετρούπολης, 

το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

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 τη διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στον παρόντα Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης. 

 

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. Η σχετική σύμβαση (συμφωνητικό) 

2. Η Προκήρυξη και Διακήρυξη ' 

3. Η Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

4. Η Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 

5. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (με όλα τα τεύχη αυτού). 

 

 

Άρθρο 2 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1 Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τόσο το γραφείο του, όσο και η περιοχή του 

Δήμου Πετρούπολης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 

εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να 

παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να 



 

 

συμμετέχει σε επισκέψεις στις προβλεπόμενες στη μελέτη γεωγραφικές θέσεις και γενικά 

να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.  

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 

περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.  

Στον παρόντα φάκελο ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της 

μελέτης.  

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά 

την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα 

αναγράφονται ο καθαρός χρόνος σύνταξης των μελετών για κάθε γεωγραφικό σημείο, τα 

ακριβή σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων 

και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη 

του αναδόχου, ο τελευταίος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις 

προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 184 του Ν.4412/2016.  

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου  

Η σύμβαση ανάθεσης θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (άρθρο 96, 

Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει τον 

αντίκλητό του (άρθρο 182, Ν.4412/2016). Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό 

πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Δ.Υ. και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που 

περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. 

Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί 

στην έδρα της Δ.Υ.. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις 

των εγγράφων της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, 

μέχρι όμως την υποβολής της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι 

κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον αντίκλητο. Η Δ.Υ. δικαιούται να απαιτήσει από τον 

ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα 



 

 

έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί 

αμέσως στην απαίτηση της Δ.Υ.. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον αντίκλητό του με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο το πρόσωπο αυτό εξουσιοδοτείται να ενεργεί κατ’ 

εντολή του, να τον εκπροσωπεί σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να 

διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 

Σύμβαση. Επίσης, να συμμετέχει, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε 

συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.  

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης  

Η Δ.Υ. θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016.  

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο  

Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης υποχρεούται, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, στην υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο του μελετητικού του αντικειμένου.  

 

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.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την 

ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την 

αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και 

μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον 

εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, 

επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν. 4412/2016).  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από 

το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και τις 



 

 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν.4412/2016.  

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,  

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της 

αμοιβής του, εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο λόγοι και προϋποθέσεις (άρθρο 186 του 

Ν.4412/2016).  

Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης γίνεται μόνο αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 

του άρθρου 186 του Ν.4412/2016. 

4.2 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου  

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του σε στάδια, όπως 

τα στάδια αυτά προκύπτουν από το “Πρόγραμμα Εκπόνησης της Μελέτης – 

Χρονοδιάγραμμα” του τεύχους “Τεχνικών Δεδομένων” του παρόντος Φακέλου και πάντα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 187 του Ν.4412/2016. 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς 

Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παρ. 5-7 του 

παραπάνω άρθρου.  Ειδικότερα, στους λογαριασμούς αναγράφονται: 

1) Το είδος των εργασιών. 

2) Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

3) Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν. τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού 

της αμοιβής στα μέλη της. ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή 

εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

4) Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τµηµατικής πληρωμής, που 

ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 



 

 

5) Το πληρωτέο ποσό. 

6) Ο αναλογών Φ.Π.Α.. 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:  

1) Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..  

2) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  

3) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των 

μελών τους.  

4) Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την 

πληρωμή της απαίτησης.  

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν 

του ενός μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 

107/Α/2013). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον 

ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να 

προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο 

ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή 

της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των 

εργασιών, προς τη Δ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση.  

Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε 

περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία 

του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του.  

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.  

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 ΙΚΑ, 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κτλ.  

(β)  Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.  

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 του μελετητικού αντικειμένου. Οι λόγοι προσαύξησης της 

αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 

προσαύξησης της αμοιβής.  

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης 

για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το 

άρθρο 192 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει 

γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης 

αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν.4412/2016.  

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το 

κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η 

άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 

του Ν. 4412/2016.  

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική 

Σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 

ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/2016).  

4.3 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου  

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 Καλής Εκτέλεσης 

 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης. 



 

 

 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. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Εφόσον 

υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωση της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 

 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για 

τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016. Εξ 

αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 187 θα επιστρέφονται 

με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση 

της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 

 Μετά από αίτηση του αναδόχου και µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 72 

και 187, του Ν.4412/2016, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών 

περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Οι 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 

1. Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης 

των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του 

Ν.4412/2016, ως ακολούθως: 



 

 

 Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης μέχρι του 20% αυτού, ποινική 

ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας αξίας της 

σύμβασης η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό 

χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

 Για υπέρβαση της καθαρού χρόνου πέραν του 20% και μέχρι του 30% αυτού, 

ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αξίας της 

σύμβασης υπολογιζόμενης ως ανωτέρω. 

 Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 30% της συνολικής προθεσμίας ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 191 του 

ανωτέρω νόμου. 

2. Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 6% (έξι τοις εκατό) του ποσού της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και 

επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα 

στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

3. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Δ.Υ. 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  

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη 

ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.  

 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. 



 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο 

εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή 

γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 

σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και 

χωρίς καθυστέρηση τον εργοδότη.  

 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 από 

τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του. απευθύνεται στον εργοδότη 

ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 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. 

 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. 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 

αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 

παντοειδείς ζημιές, εξαιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός 

αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

7.2 Ελαττώματα ή ελλείψεις της παραδιδόμενης Μελέτης  

Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την 

παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του 

δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη εφαρμογής της, η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να 

συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον 

ανάδοχο πρόσκληση στην οποία:  

α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,  

β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης,  

γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση,  

δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της 

Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία.  



 

 

Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην 

πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των 

ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην 

ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε 

βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε 

μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.  

7.3 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 195 του Ν.4412/2016. Η υποκατάσταση στις 

περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου 

Τεχνικού Συμβουλίου. 

7.4 Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη η λύση αυτής, ο 

ανάδοχος (και οι συνεργάτες 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. 

7.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 

ανάδοχο (και τους συνεργάτες 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 στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

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. 

7.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους συνεργάτες του) ή από 



 

 

τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:  

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,  

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 

του ιδιοκτήτη του, και  

 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.  

7.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου  

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.  

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.  

7.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 Την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. κτλ. 

 Την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, την πληρωμή 

φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.  

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.  

 

 



 

 

7.9 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 νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

7.10 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.  

7.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη  

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα 

πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με 

courier. 

Η γλώσσα σύνταξης όλων των εγγράφων θα είναι η Ελληνική. 

Άρθρο 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

8.1 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. 

8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 

Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στο παρών τεύχος, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού. 

Άρθρο 9  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία 

(Βιβλίο IV του Ν.4412/2016) και στο παρών τεύχος (άρθρο 11). 

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

 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως η ισχύς τους ορίζεται στη σχετική 

Διακήρυξη. 

 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 

μονομερώς τους όρους που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση 

της προσφοράς τους. 

9.3 Ανωτέρα βία 

 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 σχετική σύµβαση. 

 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλομένων. Επίσης, 

δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που 

κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

9.4 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 στη νομοθεσία ή στη σχετική 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 10 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

1) Η εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, 

πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών 

που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική 

της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει 

υποχρεώσεις του. Αν κατά τη νομοθεσία απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η 

γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, το παραπάνω όργανο υποχρεούνται να την 

υποβάλει μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης 

προς αυτό, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η 

παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.  

2) Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται 

υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των 

στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία 

αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει 

συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων στοιχείων. Αν η συμπλήρωση ή 

διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει 

τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.  

3) Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η 

οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης 

Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και 

την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών 

της σύμβασης.  

4) Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες 

από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες 

της αρχικής και των συμπληρωματικών/τροποποιητικών συμβάσεων 

παραλαμβάνονται ενιαία.  

5) Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, εφόσον 

παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του 

αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, μετά την πάροδο της 

προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου (παραγ. 4).  

6) Επιτρέπεται να παραληφθεί, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς 

τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.  



 

 

Άρθρο 11 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 

νόμιμων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές 

ζημίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, 

έως την άρση της υπερημερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και 

προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν 

την αιτία της υπερημερίας και την αιτία της ζημίας και στο μέτρο του δυνατού, την κατά 

προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ημέρα υπερημερίας.  

 

 

 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 01 /07/2019 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   01 /07/2019 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i  Εφόσον πρόκειται για σύμβαση συγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια της Ε.Ε.) 

πρέπει να αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηματοδοτείται. Πρέπει να 
αναφέρεται η εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης (αρ 45 παρ 8 σημείο Α5 
του ν. 4412/2016). 


