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ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΠΡΙΝ ΣΘ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Η αρίκμθςθ και το περιεχόμενο των κεφαλαίων του παρόντοσ υποφακζλου ακολουκοφν τισ διατάξεισ του 

άρκρου 45 παρ. 8 του ν. 4412/2016. 

Α.1 Σεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Η υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ αφορά ςτθ ςφνταξθ μελζτθσ για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ για τθν 

υγρομόνωςθ των ςτεγάςτρων ελζγχου ςτο Σθμείο Ειςόδου - Εξόδου (Σ.Ε.Ε.) του Ορμενίου αλλά και τθ 

μελζτθ για τον εκ νζου θλεκτροφωτιςμό τουσ με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν. 

Το Ορμζνιο είναι θ βορειότερθ κατοικθμζνθ περιοχι τθσ Ελλάδασ. Ανικει ςτο Διμο Ορεςτιάδασ του 

Νομοφ Ζβρου τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ. Για το κλίμα τθσ περιοχισ και τισ 

επικρατοφςεσ τοπικζσ ςυνκικεσ ςτοιχεία παρατίκενται ςτο web portal του Διμου Ορεςτιάδασ 

(https://www.orestiada.gr/dimos/perivallon/klima-perioxis/). 

Με το από Ρ.Δ/γμα 2/13-1-1986 (ΦΕΚ 1 Α') κακορίςτθκε ο Μεκοριακόσ Στακμόσ Ορμενίου Νομοφ Ζβρου 

ςαν ςθμείο ειςόδου - εξόδου επιβατϊν εξωτερικοφ. Ακολοφκωσ, με τθν υπ’ αρικμ. Ι 737 οικ./17-2-1986 

(ΦΕΚ 301 Δ') Απόφαςθ Νομάρχθ Ζβρου κακορίςτθκαν - εκτόσ των άλλων χϊρων - οι εκτόσ ςχεδίου χϊροι 

του Συνοριακοφ Στακμοφ Ορμενίου και κεςπίςτθκαν όροι δόμθςθσ. Με το Ρ.Δ/γμα 198/12-12-2008 (ΦΕΚ 

266 Α') καταργικθκε - εκτόσ των άλλων - ο Χερςαίοσ Συνοριακόσ Στακμόσ Ορμενίου Νομοφ Ζβρου, λόγω 

προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Βουλγαρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και παρζμεινε ωσ ςθμείο 

ςυνοριακισ διζλευςθσ. 

Στο Σ.Ε.Ε. του Ορμενίου ζχει διαπιςτωκεί θ φπαρξθ εκτεταμζνων φκορϊν ςτα ςτζγαςτρα ελζγχου ειςόδου 

και εξόδου, ωσ απόρροια τθσ ζλλειψθσ ςυντιρθςισ τουσ. Λόγω αυτοφ, ειςρζουν φδατα ςτουσ 

ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ τουσ, όπου διενεργείται ο ζλεγχοσ των διερχόμενων οχθμάτων, και επιπλζον, το 

ςθμαντικότερο, διαβρϊνονται τα δομικά τουσ ςτοιχεία -και ειδικότερα ο οπλιςμόσ τουσ- με αποτζλεςμα 

τθν φπαρξθ επικινδυνότθτασ από τθν πτϊςθ των φκαρμζνων υλικϊν. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαμορφωκείςασ κατάςταςθσ, απαιτείται να προγραμματιςτεί ςειρά εργαςιϊν 

βάςει ςυγκεκριμζνθσ, αναλυτικισ και τεκμθριωμζνθσ μελζτθσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ και κεραπεία των προβλθμάτων που ζχουν ανακφψει, ανάγκθ που ζχει 

διατυπωκεί και πλιρωσ τεκμθριωκεί, ζπειτα από αυτοψίεσ τεχνικϊν κλιμακίων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικοφ 

Ελζγχου, ιδθ, από το 2018. 

https://www.orestiada.gr/dimos/perivallon/klima-perioxis/
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Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οριςτικά τα φαινόμενα διάβρωςθσ απαιτείται θ ςφνταξθ μελζτθσ 

υγρομόνωςθσ, όπωσ εκτενζςτερα περιγράφεται παρακάτω ςτο κεφάλαιο Α.2.1, που προεκτιμάται ςτο 

ποςό των 13.488,75 €. (πλζον απροβλζπτων και Φ.Ρ.Α.). 

Επιπλζον αυτισ, κρίνεται ςκόπιμθ θ ςφνταξθ μελζτθσ για τθν αντικατάςταςθ των παλιϊν φκαρμζνων 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων των ςτεγάςτρων με νζα φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED, για τθν 

εναρμόνιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ απόδοςθσ φωτιςμοφ, δθμιουργϊντασ πιο αςφαλείσ ςυνκικεσ 

μετακίνθςθσ. Η μελζτθ αυτι προεκτιμάται ςτο ποςό των 3.776,85 € (πλζον απροβλζπτων και Φ.Ρ.Α.). 

Στο πλαίςιο τθσ υπό ανάκεςθσ μελζτθσ, ςυνολικά, περιλαμβάνεται και θ ςφνταξθ μελετϊν ΣΑΥ - ΦΑΥ που 

προεκτιμάται ςτο ποςό των 414,03 € κακϊσ και θ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν ανάκεςθ 

των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ, του προεκτιμόμενου ποςοφ των 1.381,25 €. 

Επί αυτϊν των ποςϊν, πλζον απροβλζπτων (15%) και Φ.Ρ.Α. (24%) προχπολογίηεται θ ςυνολικι δαπάνθ 

του ποςοφ των 27.180,81 €, όπωσ ειδικότερα αναλφεται ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ τεφχουσ. 

Α.2 Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων 

Α.2.1 Σεχνικι Περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Η υπό ανάκεςθ μελζτθ αφορά, καταρχιν, ςτθν υγρομόνωςθ των ςτεγάςτρων του Σ.Ε.Ε. Ορμενίου και 

περιλαμβάνει, παρεμβάςεισ όπωσ: 

 Αποξιλωςθ τθσ προθγοφμενθσ μόνωςθσ, όπου αυτι εξακολουκεί και υφίςταται, κακϊσ και του 

ςυνόλου των υλικϊν που είχαν χρθςιμοποιθκεί για τθ διαμόρφωςθ των απαιτοφμενων ρφςεων του 

δϊματοσ, τα οποία ζχουν πλζον αποςακρωκεί. Τα ωσ άνω υλικά κα πρζπει να απομακρυνκοφν με 

χριςθ ςυλλζκτθ μπαηϊν βαρζωσ τφπου, κατάλλθλα τοποκετθμζνου και επαρκϊσ ςτερεωμζνου. Ο 

ενδελεχισ κακαριςμόσ του χϊρου (ςυμπεριλαμβανομζνων των οπϊν απαγωγισ των ομβρίων 

υδάτων) επιβάλλεται πριν τθν εκτζλεςθ οποιαδιποτε άλλθσ εργαςίασ αποκατάςταςθσ. 

 Απομάκρυνςθ ακραίων ςτοιχείων που διαμορφϊνουν τθ ςτζγθ του κτιρίου (κυματοειδισ 

λαμαρίνα ι πολυκαρβονικά φφλλα) προκειμζνου να διευκολυνκεί θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων 

εργαςιϊν. Τα ςτοιχεία αυτά κα επανατοποκετθκοφν και επαναςτερεωκοφν κατάλλθλα με το πζρασ 

των εργαςιϊν. 

 Αφαίρεςθ επιχριςμάτων και αποςακρωμζνων τμθμάτων ςκυροδζματοσ των ςτοιχείων του 

φζροντα οργανιςμοφ του κτιρίου. 

 Επιδιόρκωςθ περιοριςμζνων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ του κτιρίου κατόπιν αποκόλλθςθσ και 

αποκάλυψθσ - διάβρωςθσ οπλιςμοφ, με κατάλλθλθ μζκοδο και χριςθ πιςτοποιθμζνων υλικϊν (π.χ. 

αναςτολείσ διάβρωςθσ, επιςκευαςτικό κονίαμα, ρθτίνεσ κλπ.), ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ 

και τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αποκατάςταςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτάσ 

τουσ. 
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 τεγανοποίθςθ δϊματοσ, με τθν εφαρμογι κατάλλθλθσ μεκόδου που να ςυνάδει με τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του ςυγκεκριμζνου κτιρίου (κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, τρόποσ και 

θλικία καταςκευισ κλπ.) και τθ χριςθ πιςτοποιθμζνων υλικϊν. 

 Αποκατάςταςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ τθσ κάτω παρειάσ τθσ πλάκασ ςτεγάςτρου με ιδιαίτερθ 

μζριμνα ςτθν αποκατάςταςθ τθσ απαιτοφμενθσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ με ςφγχρονα κατάλλθλα 

υλικά με ςκοπό τθν άρςθ τθσ επικινδυνότθτασ από πτϊςθ κομματιϊν ςκυροδζματοσ ςτα 

διερχόμενα οχιματα, πεηοφσ και εργαηομζνουσ. 

Ιδιαίτερθ μζριμνα κα πρζπει να λθφκεί ςτα ςθμεία ςυναρμογισ διαφορετικϊν υλικϊν ι οριηόντιων 

και κατακόρυφων επιφανειϊν (αντεςτραμμζνοι δοκοί, ςτεγαςμζνα τμιματα, εςωτερικό κανάλι 

ςυλλογισ ομβρίων κλπ.). Για τα ςθμεία αυτά κα πρζπει να υπάρχει λεπτομερισ περιγραφι των 

ειδικϊν μζτρων που κα απαιτθκοφν (π.χ. ειδικά τεμάχια, ταρατςομόλυβα, τοποκζτθςθ 

ςτραντηαριςτισ λαμαρίνασ, διαμόρφωςθ καμπφλου τμιματοσ για τθν άμβλυνςθ τθσ γωνίασ ανόδου 

τθσ ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ κλπ.). 

Ομοίωσ, ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ κα πρζπει να υπάρξει ςτα ςθμεία που κα διακόπτεται θ ςτεγάνωςθ 

(π.χ. υδροροζσ, ςωλθνϊςεισ κλπ.). 

 Αφαίρεςθ, ενδελεχισ κακαριςμόσ και επανατοποκζτθςθ υφιςτάμενων ι αντικατάςταςθ κακϊσ 

και πικανι προςκικθ νζων κατακόρυφων και οριηόντιων υδρορροϊν. 

 Καταςκευι επιχριςμάτων με τθν εφαρμογι κατάλλθλου κονιάματοσ. 

 Καταςκευι μόνιμθσ και αςφαλοφσ πρόςβαςθσ ςτο δϊμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα 

επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ αυτοφ. 

Επιπρόςκετα, ςτθ μελζτθ υγρομόνωςθσ ενςωματϊνεται και τεχνικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ δομικισ 

ακεραιότθτασ του φζροντα οργανιςμοφ των ςτεγάςτρων με οποιαδιποτε πρόςφορο τρόπο τεκμθρίωςθσ 

κακϊσ και τα μζτρα εξυγίανςθσ των ιδθ φκαρμζνων δομικϊν τουσ ςτοιχείων. 

Η μελζτθ θλεκτροφωτιςμοφ κα περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ: 

 Αντικατάςταςθ του ςυνόλου των παλαιοφ τφπου, υφιςτάμενων φκαρμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων 
και λαμπτιρων των ςτεγάςτρων ειςόδου και εξόδου με νζα φωτιςτικά ςϊματα και λαμπτιρεσ, 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τφπου LED, για τθν επίτευξθ ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Ζρευνα για τθν εφρεςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων κατάλλθλων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
φωτοϊκανότθτασ (περιλαμβάνεται Φωτοτεχνικι Μελζτθ). Τα ανωτζρω φωτιςτικά κα κρικοφν για τα 
αιςκθτικά τουσ κριτιρια από τουσ επιβλζποντεσ τθσ μελζτθσ. 

 Εφρεςθ του τεχνικά ορκότερου τρόπου ςφνδεςθσ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων με τθν 
υφιςτάμενθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ του κυρίωσ κτιρίου, με τον απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό 
και εξαρτιματα, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ άρτιασ λειτουργίασ τουσ. 

Από τουσ μελετθτζσ κα ςυνταχκοφν επίςθσ: ςχζδια αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ) και οι αντίςτοιχοι φάκελοι 

αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΥ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 305/1996 και τισ κείμενεσ διατάξεισ και, 

επιπλζον, τα απαιτοφμενα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ για τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ, βάςει των 

εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων. 

Σθμειϊνεται επίςθσ πωσ οι ωσ άνω προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ παρατίκενται εδϊ ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά και ςε κάκε περίπτωςθ μποροφν από τον εκάςτοτε μελετθτι να προτακοφν, ζπειτα από τθν 
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περαιτζρω μελζτθ και επεξεργαςία των επικρατοφντων εκεί ειδικϊν ςυνκθκϊν, οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ για 

τθν οριςτικι αντιμετϊπιςθ των εντοπιηόμενων ηθτθμάτων που χριηουν επεμβατικϊν λφςεων. 

Α.2.2 Απαιτοφμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν και ποςοτικά ςτοιχεία φυςικοφ αντικειμζνου 

ςφμβαςθσ 

Το ςυμβατικό αντικείμενο τθσ υπό εκπόνθςθ μελζτθσ, περιλαμβάνει τισ παρακάτω επιμζρουσ μελζτεσ: 

1. Τθν εκπόνθςθ μελζτθσ υγρομόνωςθσ (Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ κτιριακϊν ζργων, κατθγορία 6). 

Στθ μελζτθ υγρομόνωςθσ περιλαμβάνεται και θ αποτφπωςθ του δϊματοσ των ςτεγάςτρων, τεχνικι 

ζκκεςθ ςτατικισ αξιολόγθςθσ και μεκόδου αποκατάςταςθσ των φκαρμζνων δομικϊν ςτοιχείων, διότι δε 

ςυνιςτοφν ανεξάρτθτεσ μελζτεσ αλλά αποτελοφν πρόδρομεσ εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ των απαιτοφμενων 

ςχεδίων τθσ μελζτθσ τθσ υγρομόνωςθσ. Στθν αμοιβι του ανωτζρω μελετθτι ενςωματϊνονται και οι 

ανκρωποϊρεσ ςυνζνωςθσ των ΣΑΥ – ΦΑΥ, προχπολογιςμοφ και περιγραφικοφ τιμολογίου κλπ. ςε ενιαία 

τεφχθ. 

2. Τθν εκπόνθςθ μελζτθσ θλεκτροφωτιςμοφ (Θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ, κατθγορία 9). 

Στθ μελζτθ θλεκτροφωτιςμοφ περιλαμβάνεται και θ αποτφπωςθ των ςτεγάςτρων, ςτο επίπεδο που 

απαιτείται για τθ δθμιουργία του μοντζλου τθσ φωτοτεχνικισ μελζτθσ, που δε ςυνιςτά ανεξάρτθτθ μελζτθ 

αλλά ςυνοδι εργαςία απαραίτθτθ για τθ ςφνταξι τθσ. 

Θα ςυνταχκοφν επίςθσ, ςχζδια αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ) και οι αντίςτοιχοι φάκελοι αςφάλειασ και 

υγείασ (ΦΑΥ), κακϊσ και τα αντίςτοιχα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ. 

Το ςφνολο των μελετϊν εκπονείται ςε ζνα ςτάδιο ενϊ θ διαδικαςία ζγκριςθσ μελετϊν και ζργων που 

αφοροφν ςε Συνοριακοφσ Στακμοφσ προςδιορίηεται ςτθν παρ. 11 του άρκρου 9 του ν. 2647/1998, ωσ 

ιςχφει. 

Τα εκτιμϊμενα ποςοτικά ςτοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου που απαιτοφνται για τθν εκπόνθςθ των 

υπόψθ μελετϊν περιγράφονται αναλυτικά ςτον υπολογιςμό των προεκτιμοφμενων αμοιβϊν, ςτο 

Παράρτθμα Ι του παρόντοσ τεφχουσ. 

Α.2.3 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Μελετϊν 

Το ςφνολο των απαιτοφμενων μελετϊν κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ 

εκπόνθςθσ μελετϊν και εργαςιϊν, και ειδικότερα ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ και κανονιςμοφσ, 

όπωσ ιςχφουν ςιμερα: 

 Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει και όλεσ τισ κανονιςτικζσ 
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πράξεισ που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και 

εγκυκλίουσ που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 

 Το ν. 3316/2005 και τα εκτελεςτικά του διατάγματα, κατά το μζροσ τουσ που διατθρικθκαν ςε ιςχφ 

με τθν περ. (40) τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 Το π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α') «Ρερί αμοιβϊν Μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν, 

παραλαβιν κ.λπ. Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Ζργων ωσ και Τοπογραφικϊν, 

Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν», 

μζροσ Βϋ (Ρροδιαγραφζσ). 

 Τθν Τπουργικι Απόφαςθ με αρικ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ 1047 Β') «Εξειδίκευςθ του 

είδουσ των παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ότι αφορά τα 

ςυγκοινωνιακά (οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα». 

 Τθν Εγκφκλιο 11 με αρικ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27.11.2018 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν 

του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν. 

4412/2016 (Βιβλίο Ι)». 

 Τθν Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519 Β'), Ζγκριςθ Κανονιςμοφ 

Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν & παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8δ 

του άρκρου 53 του ν.4412/2016. 

 Τθν Εγκφκλιο ΥΡ.ΥΡΟ.ΜΕ 20-12-2016 «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του 

Ν.4412/2016». 

 Τθν Τπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 Β') «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 

4 του ν. 4014/21.9.2011, ΦΕΚ Α’ 209/2011», 

 Τουσ ιςχφοντεσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ (Κανονιςμόσ Επεμβάςεων ΚΑΝ.ΕΡΕ, Αντιςειςμικόσ 

Κανονιςμόσ, Κανονιςμόσ Σκυροδζματοσ, Κανονιςμϊν Χαλφβων, Κ.Ε.Η.Ε., κλπ.) 

 Τουσ ιςχφοντεσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ (Ευρωκϊδικεσ). 

 Τισ ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), τισ Ρροςωρινζσ Εκνικζσ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΕΤΕΡ), κλπ. 

 Τα ιςχφοντα εγκεκριμζνα τιμολόγια εργαςιϊν (ΥπΥΜΕ/Γ.Γ. Υποδομϊν) που ιςχφουν για τθν ςφνταξθ 

του προχπολογιςμοφ των δθμοςίων ζργων. 
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 Τισ αναλφςεισ ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΡ που ιςχφουν για όςεσ εργαςίεσ δεν περιλαμβάνονται 

ςτα νζα ενιαία τιμολόγια. 

 Τθν Εγκφκλιο με Α.Ρ.: 89943/02-04-2021 με κζμα «Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του 

Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν καιΥπθρεςιϊν για το ζτοσ 2021» τθσ Διεφκυνςθσ 

Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν. 

 Κάκε άλλθ ειδικι ι γενικι διάταξθ ςχετικι με εκπόνθςθ μελετϊν παρόμοιων ζργων, θ οποία ιςχφει 

ςτθ χϊρα μασ και δεν ζχει αναφερκεί ςτα παραπάνω άρκρα, κακϊσ και κάκε τροποποίθςθ νόμου, 

διατάγματοσ κλπ. που κα εκδοκεί κατά το διάςτθμα ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ και κα αφορά το 

αντικείμενο τθσ μελζτθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Ππου οι παραπάνω κανονιςμοί ι προδιαγραφζσ είναι ανεπαρκείσ ι δεν υπάρχουν, κα ιςχφουν κατά 

περίπτωςθ οι αντίςτοιχοι άλλων χωρϊν διεκνϊσ παραδεκτοί που κα τφχουν όμωσ τθσ αποδοχισ τθσ 

επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 

Α.2.4 Διακζςιμα ςτοιχεία από προθγοφμενεσ Μελζτεσ 

Στο αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου υπάρχει διακζςιμο διάγραμμα κάλυψθσ μελζτθσ τθσ τότε 

Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Ν. Ζβρου, ζτουσ 1994, με ςκαριφιματα κατόψεων, όψεων και τομϊν του 

κυρίωσ κτιρίου ελζγχου και των υπόςτεγων ειςόδου και εξόδου, ςε κλίμακα 1:500, ςε αρχείο μορφισ 

JPEG. Θα πρζπει να ελεγχκεί και να επικαιροποιθκεί θ αναφερόμενθ ςε αυτά διαςταςιολόγθςθ των 

ςτεγάςτρων ελζγχου. 

 
Απόςπαςμα διαγράμματοσ κάλυψθσ κλίμακασ 1:500, μελζτθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Ν. Ζβρου, ζτουσ 1994. 
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Α.3 Πρόγραμμα εκπόνθςθσ απαιτοφμενων μελετϊν και Χρονοδιάγραμμα 

Α.3.1 Απαιτοφμενεσ μελζτεσ 

Α.3.1.1 Μελζτθ υγρομόνωςθσ 

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ υγρομόνωςθσ αποτελεί θ αναλυτικι καταγραφι των υφιςτάμενων προβλθμάτων 

που παρατθροφνται ςιμερα λόγω τθσ ανεπαρκοφσ ςτεγάνωςθσ των δωμάτων των ςτεγάςτρων ειςόδου 

και εξόδου του Σ.Ε.Ε. Ορμενίου κακϊσ και θ εξειδίκευςθ των παρεμβάςεων που κα απαιτθκοφν για τθν 

οριςτικι επίλυςθ των διαπιςτωκζντων ηθτθμάτων. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει κατακζςει μελζτθ επιπζδου εφαρμογισ με παραδοτζα: 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

1. Επικαιροποιθμζνεσ κατόψεισ δϊματοσ των ςτεγάςτρων ειςόδου και εξόδου (κλίμακα 1:50). 

2. Επικαιροποιθμζνα ςχζδια τομϊν των ςτεγάςτρων ειςόδου και εξόδου (κλίμακα 1:50). 

3. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ με καταγραφι των ηθτθμάτων που 

χριηουν άμεςθσ επζμβαςθσ. 

4. Τεχνικι ζκκεςθ ςτατικισ αξιολόγθςθσ τθσ δομικισ ακεραιότθτασ του φζροντα οργανιςμοφ των 

ςτεγάςτρων με οποιαδιποτε πρόςφορο τρόπο τεκμθρίωςθσ, κακϊσ και τα μζτρα εξυγίανςθσ των 

ιδθ φκαρμζνων δομικϊν τουσ ςτοιχείων. 

5. Τεφχοσ φωτογραφικισ τεκμθρίωςθσ με επιςιμανςθ των λιψεων ςε κατάλλθλο ςχεδιαςτικό 

υπόβακρο. 

Πρόταςθ 

1. Κατόψεισ δϊματοσ των ςτεγάςτρων ειςόδου και εξόδου με τισ προτεινόμενεσ λφςεισ (κλίμακα 

1:50). 

2. Σχζδια τομϊν προτεινόμενων επεμβάςεων των ςτεγάςτρων ειςόδου και εξόδου (κλίμακα 1:50). 

3. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των προσ εκτζλεςθ εργαςιϊν και των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν, 

με ςαφι επιςιμανςι τουσ ςτο υπόβακρο των ανωτζρω ςχεδίων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ επίβλεψθσ τθσ μελζτθσ. 

4. Καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ ςε χαρακτθριςτικά ςθμεία των προτεινόμενων παρεμβάςεων λ.χ. 

ςε ςθμεία ςυναρμογισ διαφορετικϊν υλικϊν ι οριηόντιων και κατακόρυφων επιφανειϊν και 

γενικότερα ςε ειδικά ςθμεία επζμβαςθσ (κλίμακα 1:10). 
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5. Σεφχοσ αναλυτικϊν προμετριςεων των ποςοτιτων των υλικϊν που κα αποψιλωκοφν, των 

απαιτοφμενων για αυτό εργαςιϊν κακϊσ των προτεινόμενων υλικϊν και των εργαςιϊν των εκ 

νζου παρεμβάςεων, με επιςιμανςι τουσ ςε ςχεδιαςτικό υπόβακρο. 

6. Κατόψεισ, τομζσ και όψεισ (κλίμακα 1:50) και αναλυτικι τεχνικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ 

λφςθσ για τθν πρόςβαςθ ςτα δϊματα των ςτεγάςτρων με επιςιμανςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτα γενικισ 

διάταξθσ ςχζδια (κατόψεισ - τομζσ). 

Α.3.1.2 Μελζτθ θλεκτροφωτιςμοφ 

Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ θλεκτροφωτιςμοφ είναι: 

1. Για τθν αξιολόγθςθ των προτεινόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων κα πρζπει να 

κατατεκεί τεφχοσ φωτοτεχνικισ μελζτθσ. Τα προτεινόμενα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει 

υποχρεωτικά να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ παραμζτρουσ αξιολόγθςθσ του Φωτοτεχνικοφ 

Μοντζλου. 

2. Σεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν των προτεινόμενων φωτιςτικϊν 

ςωμάτων και λαμπτιρων κακϊσ και των λοιπϊν ςυναφϊν Η/Μ υλικϊν και εργαςιϊν που 

απαιτοφνται για τθ ςφνδεςι τουσ με τθν υπάρχουςα εγκατάςταςθ και τθν άρτια λειτουργία τουσ. 

3. Σεφχοσ ανάλυςθσ τιμϊν. 

Α.3.1.3 Μελζτεσ ΑΤ - ΦΑΤ 

Το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) αφορά το 

μελετϊμενο ζργο και τα περιεχόμενα κακορίηονται από τισ οικίεσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ. 

1. Οι κανονιςμοί και οι προδιαγραφζσ που κα διζπουν τθ μελζτθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., ενδεικτικά, είναι οι 

εξισ: π.δ. 305/1996, Ν.3850/10. 

2. Ρεριλαμβάνει κατϋ ελάχιςτον τα εξισ παραδοτζα: 

 Το µθτρϊο του ζργου (ςχζδια και τεχνικι περιγραφι). 

 Οδθγίεσ και ςτοιχεία χριςιµα ςε κζµατα Αςφάλειασ και Υγείασ για µεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε 

όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου (ςυντιρθςθ, µετατροπι, κακαριςµόσ κλπ.). 

Ειδικότερα: 

α) Το ΣΑΥ αποτελεί τουσ κανόνεσ που κα εφαρµόηονται ςτο εργοτάξιο, και υποδεικνφει τα ειδικά µζτρα 

που πρζπει να λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ κινδφνων. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 
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 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για το ζργο. 

 Ρεριγραφι του ζργου. 

 Χρονικό Ρρογραμματιςμό τθσ μελζτθσ. 

 Χρονικό Ρρογραμματιςμό τθσ καταςκευισ. 

 Εκτίμθςθ κινδφνου. 

 Μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων. 

 Ιςχφουςα νομοκεςία για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ και τθν αντιμετϊπιςθ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου για κάκε εργαςία ι ομάδεσ εργαςιϊν που προγραμματίηονται για το ζργο. 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ. 

β) Το ΦΑΥ αποτελεί το μθτρϊο του ζργου και ςε αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται: 

 Τα Εγκεκριμζνα Σχζδια. 

 Η Εγκεκριμζνθ Τεχνικι Ρεριγραφι. 

 Τα «ωσ καταςκευάςτθκε» (as built) ςχζδια του κτιρίου (αποτελοφν υποχρζωςθ του καταςκευαςτι 
και ςυμπλθρϊνουν το ΦΑΥ). 

 Ρρόγραμμα και Ζντυπα Αναγκαίων Επικεωριςεων και Συντιρθςθσ. 

Α.3.1.4 Σεφχθ δθμοπράτθςθσ 

Θα ςυνταχκοφν τα απαιτοφμενα τεφχθ δθμοπράτθςθσ βάςει του π.δ. 696/74 και του ν. 4412/2016 τα 

οποία κα είναι ςφμφωνα με τον τρόπο δθμοπράτθςθσ που κα αποφαςιςκεί για το ζργο. 

Α.3.2 Παραδοτζα μελετϊν 

Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ, είναι το ςφνολο των απαιτοφμενων ςτοιχείων (ςχζδια, εκκζςεισ, τεφχθ κλπ.) 

που απαιτοφνται δυνάμει των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ προδιαγραφϊν μελετϊν, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφουν. Ενδεικτικά, και όχι εξαντλθτικά, ζχουν καταγραφεί ςτο κεφάλαιο Α.3.1 του παρόντοσ. 

Το ςφνολο των προσ υποβολι ςτοιχείων, κα παραδοκεί ςε ζντυπθ μορφι ενυπόγραφα ςε πζντε (5) 

αντίγραφα, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι (ςε CD ι άλλο αντίςτοιχο θλεκτρονικό μζςω αποκικευςθσ) 

κατάλλθλθ για επεξεργαςία, αναπαραγωγι ι ανάγνωςθ (αρχεία κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, αρχεία 

εικόνασ κειμζνου, ςχζδια ςυνταγμζνα με ςχεδιαςτικά προγράμματα). 

Α.3.3 Χρονοδιάγραμμα 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κατά το άρκρο 184 του 

ν.4412/2016, ορίηεται ςτο χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ: 

• Ο κακαρόσ χρόνοσ μζςα ςτον οποίο ολοκλθρϊνεται το ςφνολο του αμιγϊσ μελετθτικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δφο (2) μινεσ. 

• O επιπρόςκετοσ χρόνοσ που απαιτείται για τισ διαδικαςίεσ ελζγχου και εγκρίςεωσ τμθμάτων ι του 

ςυνόλου τθσ μελζτθσ, είναι ζνασ (1) μινασ. 
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Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των μελετϊν. 

Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχοσ δεςμεφεται όςον αφορά α) τουσ κακαροφσ χρόνουσ ςφνταξθσ των 

μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ και β) τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ 

δράςθσ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ 

μελετθτικισ δράςθσ ςταδίου ι κατθγορίασ μελζτθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, δικαιοφται αντίςτοιχθ 

παράταςθ προκεςμίασ. 

Αν θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ηθτιςει τθν επανυποβολι μελζτθσ ι ςταδίου αυτισ λόγω αλλαγϊν ι 

διορκϊςεων, που δεν είχαν προθγουμζνωσ ηθτθκεί, τότε με το ίδιο ζγγραφο ορίηεται και εφλογθ 

προκεςμία για τθν επανυποβολι, κατά τθν οποία δφναται να παρατείνεται θ αρχικι προκεςμία. 

Οι προκεςμίεσ μποροφν να παρατείνονται με απόφαςθ τθσ Ρ.Α., φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν τθ λιξθ τουσ, ι και με πρωτοβουλία τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, εφόςον οι 

κακυςτεριςεισ περί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν οφείλονται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του 

αναδόχου. 

Ραρακάτω παρατίκεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ: 

 

Μελζτθ/Μινεσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ 

Χρόνοσ εγκατάςταςθσ    

ΜΕΛΕΣΘ ΤΓΡΟΜΟΝΩΘ ΣΕΓΑΣΡΩΝ .Ε.Ε. 
ΟΡΜΕΝΙΟΤ 25 θμζρεσ 

 Μελζτθ οδοποιίασ ςε επίπεδο προμελζτθσ και 
πρόταςθσ ςιμανςθσ  7 θμζρεσ  

Απαιτοφμενοσ Χρόνοσ για γνωμοδότθςθ 
ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν/απαραίτθτεσ 
διορκϊςεισ   30 θμζρεσ 

 

Α.4 Προεκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ - Σεκμθρίωςθ 

Αναλυτικι προεκτίμθςθ αμοιβισ όλων των κατθγοριϊν μελετϊν περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα Ι. 

Α.5 Εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Η εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κα χρθματοδοτθκεί από τα ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρ. 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237 Α'). 

Α.6 Σεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ τθσ προτεινόμενθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

Ρροτεινόμενθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ απευκείασ ανάκεςθ του άρκ. 118 του ν. 

4412/2016, ωσ ιςχφει, με μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ το κόςτοσ τθσ μελζτθσ. 
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Η ςυνολικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ μελζτθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (21.920,01€) δεν υπερβαίνει το όριο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 118 του ν. 4412/2016. 

Α.7 Σεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ των κριτθρίων ανάκεςθσ 

Για τθ ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ τθσ εν λόγω μελζτθσ δεν απαιτοφνται τεχνικά ςτοιχεία 

άλλα, πζραν των ιδθ περιεχομζνων ςτον παρόντα φάκελο δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επομζνωσ πλθρείται θ 

προχπόκεςθ α) τθσ παρ. 6 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016, και είναι δυνατι, μετά από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου τθσ ανακζτουςασ Αρχισ, θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ με μοναδικό κριτιριο 

ανάκεςθσ το κόςτοσ τθσ μελζτθσ. 

Το Τεχνικό Συμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ γνωμοδότθςε 

κετικά για τθν άνω διαδικαςία με τθν πράξθ ...2 Συνεδρία 8  θ, τθν 2/09/2021 γνωμοδότθςθ. 

Α.8 υγγραφι Τποχρεϊςεων 

Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρατίκεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ. 

Α.9 Τποχρεϊςεισ ςχετικά με τθ φορολογία, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ & τισ ςυνκικεσ 
εργαςίασ 

Δεν τίκενται πρόςκετεσ ειδικζσ υποχρεϊςεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, πζραν αυτϊν τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ. 

Α.10 Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ όλων των μζτρων προσ αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

Η Ανακζτουςα Αρχι, όςον αφορά ςτα ςτελζχθ και ςτο προςωπικό τθσ, κα λάβει ςτο μζτρο του εφικτοφ 

όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προκειμζνου να αποφευχκεί τυχόν κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 24 του ν. 4412/2016. Αν ωςτόςο, διαπιςτωκεί ότι για κάποια μζλθ των 

αποφαινομζνων ι γνωμοδοτικϊν οργάνων υφίςταται κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, κα 

εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ των παραγράφων 5 ζωσ 8 του άρκρου 24 του ν. 4412/2016. 

Α.11 Δθμοςιοποίθςθ διαγωνιςμοφ 

Σφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ που ιςχφουν για τθν παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ, θ 

δθμοςιοποίθςθ κα γίνει ωσ ακολοφκωσ: 

 Η πρόςκλθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ (παρ.3 άρκρου 38 ν. 4412/2016) και 

ςτθν ιςτοςελίδα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (παρ. 3γ άρκρου 120 ν. 4412/2016). 

 Δθμοςιοποίθςθ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν ςτον 

ιςτότοπο τθσ ΑΔΜ-Θ ςτθ κζςθ https://www.m-t.gov.gr/category/announcements/ 

https://www.m-t.gov.gr/category/announcements/
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Θεςςαλονίκθ 17 09 2021 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

 
 

Άννα Πουγαρίδου 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ με Α' Βακμό 

 
 

Κωνςταντίνοσ Ηιϊγασ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ με Α' Βακμό 

 
 

Γρθγόριοσ Ηουλοφμθσ 
Αγρ. Τοπογράφοσ Μθχανικόσ με 

Α' Βακμό 

 Για τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία: 
Με εντολι Συντονιςτι ΑΔΜ-Θ 

Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ του 
Τμιματοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Κ.Μ. 

 
 

Αντϊνιοσ αμαράσ 
ΡΕ Μθχανικϊν με Α' Βακμό 

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ  

Με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.  207672/16-09-2021 Απόφαςθ τθσ ∆/νςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου τθσ Α∆Μ-Θ  

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ.Μ. 

 
 

Μ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Γ Ρ Ο Μ Ο Ν Ω  Η   Κ Α Ι  
Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Φ Ω Σ Ι  Μ Ο Τ  

 Σ Ε Γ Α  Σ Ρ Ω Ν   . Ε . Ε .  Ο Ρ Μ Ε Ν Ι Ο Τ  
 
 

ΦΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ 
ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

(ςυντάςςεται ςφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 8 και λοιπζσ διατάξεισ του ν. 4412/2016) 

 

Π α ρ ά ρ τ η μ α  I  
Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   Π Ρ Ο Ε Κ Σ Ι Μ Η  Η   

Α Μ Ο Ι Β Η   Κ Α Σ Η Γ Ο Ρ Ι Α   Κ Α Ι  Σ Α Ξ Η   
Π Σ Τ Χ Ι Ω Ν  Μ Ε Λ Ε Σ Ω Ν  

 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:    Ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρ. 9 του ν. 2647/1998 
   (ΦΕΚ 237 Α') 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:  27.180,81 €, (με Φ.Π.Α.) 
   (επικαιροποιθμζνθ με τκ ζτουσ 2021=1,199) 

 

CPV 
71320000-7 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν 

71335000-5 Σεχνικζσ μελζτεσ 

 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
Ιοφλιοσ 2021  
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Ζχοντασ υπόψθ: 

α) Σισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», υπολογίςτθκε θ 

προεκτίμθςθ αμοιβισ τθσ μελζτθσ. 

β) Σθν υπ’ αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519 Β') Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ 

διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)». 

γ) Σθν υπϋ αρικμ. ΔΝγ/οικ.56023/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2724 Β') Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ με αρικ. ΔΝγ/32129 ΦΝ466/ 16-5-

2017 (Βϋ2519) απόφαςθσ ζγκριςθσ του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και 

παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν». 

δ) Σθν εγκφκλιο με Α.Π.: 89943/2-4-21 με κζμα «Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του 

Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2021» τθσ 

Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

Για τθν προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ και ζχοντασ υπόψθ το αναφερόμενο πρόγραμμα μελετϊν, 

χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω άρκρα του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν, 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: 

α. Για όλα τα άλλα παραδοτζα τησ μελζτησ χρηςιμοποιήθηκαν τα εξήσ άρθρα: 

1. Άρκρο ΓΕΝ.1 - Αντικείμενο (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 

2519 Βϋ/22-07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα 

«Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και 

λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 

53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)»). 

2. Άρκρο ΓΕΝ.2 - Τπολογιςμόσ Αμοιβισ Μελετϊν (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 

ΔΝγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519 Βϋ/22-07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν 

και Μεταφορϊν με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και 

παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ 

παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ147)»). 
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3. Άρκρο ΓΕΝ.3 - υντελεςτισ (τκ) Σθν εγκφκλιο με Α.Π.: 89943/2-4-21 με κζμα 

«Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2021» τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ υντονιςμοφ του 

Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

Σονίηεται ότι για τθν προεκτίμθςθ αμοιβισ μελζτθσ που δεν προβλζπεται από τα ειδικά 

άρκρα του ιςχφοντοσ κανονιςμοφ θ αμοιβι υπολογίηεται βάςει του άρκρου 53 του ν. 

4412/2016 και τθσ παρ. 14 του άρκρου ΟΙΚ.5. του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν. 

4. Άρκρο ΓΕΝ.4 - Αμοιβι μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με τον χρόνο 

απαςχόλθςθσ (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΝγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519 Βϋ/22-

07-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 

ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του 

ν. 4412/2016 (Αϋ147)»). 

Πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με το πρόγραμμα μελετϊν: 

ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΣΕΓΑΣΡΩΝ .Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΤ 
Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ κτιριακϊν ζργων, κατηγορία 6 

ζχοντασ υπόψη την παρ. 
8 του άρθρου 53 του 

Ν.4412/16 το άρθρο οικ. 
5 του κανονιςμοφ 

εκτίμηςησ αμοιβήσ, το 
ΓΕΝ.4 και για επιςτήμονα 

με από 10 μζχρι 20 
χρόνια εμπειρία 

Άρθρο ΓΕΝ 
4 

Επιςτήμων 
εμπειρίασ 

από 10 
ζωσ 20 ζτη 

τκ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

450τκ 1,199 25 θμζρεσ 13.488,75 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΕΓΑΣΡΩΝ .Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΤ 
Ηλεκτρομηχανολογική μελζτη, κατηγορία 9 

ζχοντασ υπόψη την παρ. 
8 του άρθρου 53 του 

Ν.4412/16 το άρθρο οικ. 
5 του κανονιςμοφ 

εκτίμηςησ αμοιβήσ, το 
ΓΕΝ.4 και για επιςτήμονα 

με από 10 μζχρι 20 
χρόνια εμπειρία 

Άρθρο ΓΕΝ 
4 

Επιςτήμων 
εμπειρίασ 

από 10 
ζωσ 20 ζτη 

τκ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (€) 

450τκ 1,199 7 θμζρεσ 3.776,85 
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Προεκτίμηςη αμοιβήσ ΑΤ - ΦΑΤ (ΓΕΝ.6) του ϊριμου τμήματοσ του 

ζργου 

Άθροιςμα Μελετϊν που απαιτοφν ΑΤ - ΦΑΤ 
17.265,60 

κ 
0,40 

μ 
8,00 

β 
0,020 

φνολο Δαπάνησ 
414,03€ 

Σο ανωτζρω ποςό επιμερίηεται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ το φψοσ αμοιβϊν των πτυχίων 

μελετϊν που απαιτοφν ΑΤ - ΦΑΤ. 

Προεκτίμηςη αμοιβήσ φνταξησ Σευχϊν Δημοπράτηςησ (ΓΕΝ.7) 

φνολο μελετϊν που απαιτοφν τεφχη δημοπράτηςησ 17.265,60€ 

φνολο Δαπάνησ 1.381,25 € 

Ανάλυςη 

Σεχνική Περιγραφή 0.10 
138,13€ 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 0.30 
414,38€ 

Ανάλυςη τιμϊν 0.25 345,31€ 

Σιμολόγιο Μελζτησ 0.13 
179,56€ 

Σιμολόγιο Προςφοράσ  0.01 
13,81€ 

υγγραφή Τποχρεϊςεων 0.10 
138,13€ 

Προυπολογιςμόσ μελζτησ 0.05 
69,06€ 

Προχπολογιςμόσ προςφοράσ 0.01 
13,81€ 

Διακήρυξη Δημοπραςίασ 0.05 
69,06€ 

Σο ανωτζρω ποςό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των μελετϊν επιμερίηεται με ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ το φψοσ αμοιβϊν των πτυχίων μελετϊν που απαιτοφν τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

Η δαπάνθ ανά πτυχίο μετά τθν άκροιςθ των επιμεριςμζνων ποςϊν των ΑΤ - ΦΑΤ και τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ εμφανίηεται ςτο πίνακα που ακολουκεί: 
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Πίνακασ Επιμεριςμοφ 

κατηγορία μελζτησ 6 9 

ςυντελεςτήσ βαρφτητασ % 78.13 21.87 

Επιμεριςμόσ δαπάνησ ΑΤ ΦΑΤ+ 

ΣΕΤΧΩΝ  1402,65€ 392,63€ 

Η τελικι δαπάνθ ανά κατθγορία μελζτθσ προςαυξάνεται με απρόβλεπτα 15% ςφμφωνα με τα 

άρκρα 53, 183-186 του Ν.4412/2016 από τθν οποία προκφπτει και θ τάξθ ανά κατθγορία 

μελζτθσ. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΑΞΗ ΠΣΤΧΙΟΤ 

Κατηγορία μελζτησ 6 9 

Δαπάνη 
14.891,40€ 4169,48€ 

Απρόβλεπτα 15% 
2233,71€ 625,42€ 

υνολική δαπάνη 
17.125,11€ 4.794,90€ 

Σαξη πτυχίου μελζτησ A A 

Ζτςι ςτο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν εταιρίεσ ι ςυμπράτοντα γραφεία με τισ 

ανωτζρω τάξθσ και κατθγορίεσ πτυχίων μελετϊν.  

Σο γενικό ςφνολο των απαιτοφμενων μελετϊν αναλφεται ωσ εξισ 

ΣΕΛΙΚΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 6 14.891,40 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 9 4.169,48 

φνολο Μελετϊν 19.060,88 

Απρόβλεπτα 15% 2.859,13 

φνολο Μελετϊν 21.920,01 

Φ.Π.Α. 5.260,80 

Γενικό φνολο 27.180,81 
 

Θεςςαλονίκη 17-09- 2021 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Άννα Πουγαρίδου 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ με Α' Βακμό 

 

 Για τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία: 
Με εντολι υντονιςτι ΑΔΜ-Θ 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ του 
Σμιματοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Κ.Μ. 
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Κωνςταντίνοσ Ζιϊγασ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ με Α' Βακμό 
 
 

Γρηγόριοσ Ζουλοφμησ 
Αγρ. Σοπογράφοσ Μθχανικόσ με 

Α' Βακμό 

Αντϊνιοσ αμαράσ 

ΠΕ Μθχανικϊν με Α' Βακμό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.  207672/16-09-2021 Απόφαςθ τθσ ∆/νςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ Α∆Μ-Θ  

 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΘ 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ Κ.Μ. 

 
 

Μ Ε Λ Ε Σ Θ  Τ Γ Ρ Ο Μ Ο Ν Ω  Θ   Κ Α Ι  
Θ Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Φ Ω Σ Ι  Μ Ο Τ   Σ Ε Γ Α  Σ Ρ Ω Ν  

 . Ε . Ε .  Ο Ρ Μ Ε Ν Ι Ο Τ  
 
 

ΦΑΚΕΛΟ ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΒΑΘ ΜΕΛΕΣΘ 
ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ςυντάςςεται ςφμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 8 και λοιπζσ διατάξεισ του ν. 4412/2016) 

 

Π α ρ ά ρ τ θ μ α  Ι Ι  
 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Θ  Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  Μ Ε Λ Ε Σ Θ   

 
 
 
 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ:    Ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρ. 9 του ν. 2647/1998 
   (ΦΕΚ 237 Α') 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΜΟΙΒΘ:  27.180,81 €, (με Φ.Ρ.Α.) 
   (επικαιροποιθμζνθ με τκ ζτουσ 2021=1,199) 

 

CPV 
71320000-7 Υπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν 

71335000-5 Τεχνικζσ μελζτεσ 

 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
Ιοφλιοσ 2021  
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ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ 

Η υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ αφορά ςτθ ςφνταξθ μελζτθσ για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ για τθν 

υγρομόνωςθ των ςτεγάςτρων ελζγχου ςτο Σθμείο Ειςόδου - Εξόδου (Σ.Ε.Ε.) του Ορμενίου αλλά και τθ 

μελζτθ για τον εκ νζου θλεκτροφωτιςμό τουσ με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν. 

Το Ορμζνιο είναι θ βορειότερθ κατοικθμζνθ περιοχι τθσ Ελλάδασ. Ανικει ςτο Διμο Ορεςτιάδασ του 

Νομοφ Ζβρου τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ. Για το κλίμα τθσ περιοχισ και τισ 

επικρατοφςεσ τοπικζσ ςυνκικεσ ςτοιχεία παρατίκενται ςτο web portal του Διμου Ορεςτιάδασ 

(https://www.orestiada.gr/dimos/perivallon/klima-perioxis/). 

Με το από Ρ.Δ/γμα 2/13-1-1986 (ΦΕΚ 1 Α') κακορίςτθκε ο Μεκοριακόσ Στακμόσ Ορμενίου Νομοφ Ζβρου 

ςαν ςθμείο ειςόδου - εξόδου επιβατϊν εξωτερικοφ. Ακολοφκωσ, με τθν υπ’ αρικμ. Ι 737 οικ./17-2-1986 

(ΦΕΚ 301 Δ') Απόφαςθ Νομάρχθ Ζβρου κακορίςτθκαν - εκτόσ των άλλων χϊρων - οι εκτόσ ςχεδίου χϊροι 

του Συνοριακοφ Στακμοφ Ορμενίου και κεςπίςτθκαν όροι δόμθςθσ. Με το Ρ.Δ/γμα 198/12-12-2008 (ΦΕΚ 

266 Α') καταργικθκε - εκτόσ των άλλων - ο Χερςαίοσ Συνοριακόσ Στακμόσ Ορμενίου Νομοφ Ζβρου, λόγω 

προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Βουλγαρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και παρζμεινε ωσ ςθμείο 

ςυνοριακισ διζλευςθσ. 

Στο Σ.Ε.Ε. του Ορμενίου ζχει διαπιςτωκεί θ φπαρξθ εκτεταμζνων φκορϊν ςτα ςτζγαςτρα ελζγχου ειςόδου 

και εξόδου, ωσ απόρροια τθσ ζλλειψθσ ςυντιρθςισ τουσ. Λόγω αυτοφ, ειςρζουν φδατα ςτουσ 

ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ τουσ, όπου διενεργείται ο ζλεγχοσ των διερχόμενων οχθμάτων, και επιπλζον, το 

ςθμαντικότερο, διαβρϊνονται τα δομικά τουσ ςτοιχεία -και ειδικότερα ο οπλιςμόσ τουσ- με αποτζλεςμα 

τθν φπαρξθ επικινδυνότθτασ από τθν πτϊςθ των φκαρμζνων υλικϊν. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαμορφωκείςασ κατάςταςθσ, απαιτείται να προγραμματιςτεί ςειρά εργαςιϊν 

βάςει ςυγκεκριμζνθσ, αναλυτικισ και τεκμθριωμζνθσ μελζτθσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ και κεραπεία των προβλθμάτων που ζχουν ανακφψει, ανάγκθ που ζχει 

διατυπωκεί και πλιρωσ τεκμθριωκεί, ζπειτα από αυτοψίεσ τεχνικϊν κλιμακίων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικοφ 

Ελζγχου, ιδθ, από το 2018. 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οριςτικά τα φαινόμενα διάβρωςθσ απαιτείται θ ςφνταξθ μελζτθσ 

υγρομόνωςθσ, όπωσ εκτενζςτερα περιγράφεται παρακάτω ςτο κεφάλαιο Α.2.1, που προεκτιμάται ςτο 

ποςό των 13.488,75 €. (πλζον απροβλζπτων και Φ.Ρ.Α.). 

Επιπλζον αυτισ, κρίνεται ςκόπιμθ θ ςφνταξθ μελζτθσ για τθν αντικατάςταςθ των παλιϊν φκαρμζνων 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων των ςτεγάςτρων με νζα φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED, για τθν 

https://www.orestiada.gr/dimos/perivallon/klima-perioxis/
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εναρμόνιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ απόδοςθσ φωτιςμοφ, δθμιουργϊντασ πιο αςφαλείσ ςυνκικεσ 

μετακίνθςθσ. Η μελζτθ αυτι προεκτιμάται ςτο ποςό των 3.776,85 € (πλζον απροβλζπτων και Φ.Ρ.Α.). 

Στο πλαίςιο τθσ υπό ανάκεςθσ μελζτθσ, ςυνολικά, περιλαμβάνεται και θ ςφνταξθ μελετϊν ΣΑΥ - ΦΑΥ που 

προεκτιμάται ςτο ποςό των 414,03 € κακϊσ και θ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν ανάκεςθ 

των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ, του προεκτιμόμενου ποςοφ των 1.381,25 €. 

Επί αυτϊν των ποςϊν, πλζον απροβλζπτων (15%) και Φ.Ρ.Α. (24%) προχπολογίηεται θ ςυνολικι δαπάνθ 

του ποςοφ των 27.180,81 €, όπωσ ειδικότερα αναλφεται ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ τεφχουσ. 
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Πίνακασ περιεχομζνων υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Τ) 
 
Άρκρο 1: Ειςαγωγι 
 
 
Άρκρο 2: Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 
 
 
Άρκρο 3: Ρροςωπικό του αναδόχου 
 
 
Άρκρο 4: Αμοιβι - Κρατιςεισ 
 
 
Άρκρο 5: Εγγυιςεισ 
 
 
Άρκρο 6: Ροινικζσ ριτρεσ 
 
 
Άρκρο 7: Ευκφνθ του αναδόχου 
 
 
Άρκρο 8: Γενικά κακικοντα, Ευκφνεσ και Υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
 
 
Άρκρο 9: Υποχρεϊςεισ του εργοδότθ 
 
 
Άρκρο 10: Διαφορζσ - Διαφωνίεσ - Ανωτζρα βία 
 
 
Άρκρο 11: Ζκπτωςθ Αναδόχου - Διάλυςθ Σφμβαςθσ 
 
 
Άρκρο 12: Διοικθτικι και Δικαςτικι Επίλυςθ Διαφορϊν 
 
 
Άρκρο 13: Ιςχφουςα Νομοκεςία και Γλϊςςα Επικοινωνίασ 
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Άρκρο 1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

1.1 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

 

 Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ - 

Θράκθσ (ΑΔΜ-Θ). 

 Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ): ΑΔΜ-Θ. 

 Εργοδότθσ: ΑΔΜ-Θ. 

 Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία ι ςφμπραξθ που ςυνάπτει με τον 

εργοδότθ ςφμβαςθ των διατάξεων του Ν.4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ρροϊςταμζνθ Αρχι (Ρ.Α.): Διεφκυνςθ Τεχνικοφ Ελζγχου (ΔΤΕ) τθσ ΑΔΜ-Θ. 

 Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.): Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

(ΤΤΥΚΜ) τθσ ΔΤΕ. 

 Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι αξία τθσ Σφμβαςθσ: Η προβλεπόμενθ από τθ 

Σφμβαςθ Αμοιβι του αναδόχου. 

 Σφμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

των αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του εργοδότθ και του αναδόχου και περιλαμβάνονται 

ςτα τεφχθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και 

το ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων 

μερϊν. 

 Συμβατικά Τεφχθ: Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ του εργοδότθ και 

του αναδόχου μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ 

αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ Σ.Υ. 

 Τεφχθ Διαδικαςίασ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον εργοδότθ και αποςτζλλεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ. 

 

1.2 υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.) 

 

Η παροφςα Σ.Υ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. 
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1.3 ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 

 

Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς’ αυτά ι τα 

ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και 

ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 

 Διακιρυξθ και ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ θ πρόςκλθςθ και ο φάκελοσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ που τθ ςυνοδεφει. 

 Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

 Η προεκτίμθςθ κόςτουσ τθσ υπθρεςίασ. 

 Το ζντυπο Ρροςφοράσ. 

 

Άρκρο 2 ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ του αναδόχου ορίηεται θ θμερομθνία 

υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) 

μινεσ. Η προκεςμία αναλφεται ςτισ παρακάτω επί μζρουσ προκεςμίεσ: 

 Ο κακαρόσ χρόνοσ μζςα ςτον οποίο ολοκλθρϊνεται το ςφνολο του αμιγϊσ μελετθτικοφ 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι δφο (2) μινεσ. 

• O επιπρόςκετοσ χρόνοσ που απαιτείται για τισ διαδικαςίεσ ελζγχου και εγκρίςεωσ 

τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ μελζτθσ, είναι ζνασ (1) μινασ. 

 

2.1 Σόποσ και χρόνοσ 

 

2.1.1 Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι θ περιοχι τθσ μελζτθσ ςτο Σ.Ε.Ε Ορμενίου Ν. Ζβρου και 

το γραφείο του. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν του 

εργοδότθ (Ρ.Α., Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει  γραπτζσ ι 

προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, να ςυμμετζχει ςε  επιςκζψεισ ςτθν 

περιοχι που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν τα ζργα και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι 

υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 
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2.1.2 Σε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, αν 

δεν ορίηεται διαφορετικά ς’ αυτό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα 

(γραμμικό κατ’ ελάχιςτο) ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

Στο νζο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε 

ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ και τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ δράςθσ, ζτςι ϊςτε 

να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. 

 

2.1.3 Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του 

αναδόχου, δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 

 

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

 

2.2.1 Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ 

εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ 

μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. 

 

2.2.2 Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει και 

αναπλθρωτι εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω 

εκπροςϊπων του αναδόχου γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο 

οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν 

του ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ. Η αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του 

αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ 

διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. 

Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ 

κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

 

2.2.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι 

εκπρόςωπό του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα αυτά 

εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ’ εντολι του και να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά 

προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων του 

εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.3 Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ 

 

Ο εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα 

επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.4 Τποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο 

 

Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ υποβολι εκκζςεων προόδου τθσ μελζτθσ κατ’ 

ελάχιςτον κάκε μινα. 

 

Άρκρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

3.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ του. Η εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ 

τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. Τεκμαίρεται ότι θ Δ.Υ. αποδζχεται τα 

πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν αντιλζγει γραπτά. 

 

3.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που 

διλωςε κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ 

οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ. 

Η Δ.Υ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με 

αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου 

και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ. 

 

Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 

 

4.1 Αμοιβι του αναδόχου 

 

Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ Ρροεκτίμθςθσ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ 

ζκπτωςθσ τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ. Η αμοιβι αυτι δεν μπορεί να αυξθκεί. 
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4.2 Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

 

4.2.1 Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ, ςε κατθγορίεσ μελετϊν και 

ςτάδια, όπωσ οι κατθγορίεσ και τα ςτάδια αυτά προκφπτουν από τθν Ρροεκτίμθςθ αμοιβισ. 

Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Ρλθρωμισ, που 

ςυντάςςονται, ελζγχονται και εγκρίνονται από τθν επίβλεψθ. Μετά τθν ζγκριςθ του 

Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν 

είςπραξι του: 

I. Τιμολόγιο/α κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

II. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ. 

III. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν  πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι 

ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των 

μελϊν τουσ. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ των κρατιςεων που ιςχφουν κατά τθν περίοδο τθσ 

πλθρωμισ, αν οι κρατιςεισ δεν γίνονται από τθν υπθρεςία εκκακάριςθσ. 

V. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και 

οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν 

πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

a. Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, 

τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ 

και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

b. Η ςυμβατικι αμοιβι δεν  περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο  φόροσ αυτόσ κα 

καταβάλλεται επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

c. Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 

Λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω 

δικαιολογθτικά. 

 

4.2.2 Η ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα 



Φ άκε λ ος  Δημ όσ ιας  ύ μβασ η ς  
«ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΕΓΑΣΡΩΝ .Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΤ» 

Παράρτ η μα  I I  
 

Σελίδα 10 από 18 

μετακινιςεων, ειδικά και γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. 

 

4.2.3 Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα 

απομζνοντα ςτάδια μελζτθσ, κατά το άρκρο 133 του Νόμου. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ 

αυτοφ απευκφνει γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ 

διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 34 - 36 του Νόμου. Επίςθσ μπορεί ο 

εργοδότθσ να διαλφςει τθ ςφμβαςθ και κατά τθν εκπόνθςθ ςταδίου μελζτθσ, ευκυνόμενοσ  ςε 

πλθρωμι αποηθμίωςθσ. 

 

Άρκρο 5 ΕΓΓΤΘΕΙ 

 

5.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

5.1.1 Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που 

εκδίδεται κατά το άρκρο 72 του Νόμου, ίςθ προσ το 5% τθσ ςφμβαςθσ που ανατίκενται. 

 

5.1.2 Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν παραλαβι του ςυνόλου 

του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται 

ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. 

 

Άρκρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

 

6.1. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

a) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50%  τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν 

/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% 
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επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

b)  για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

c) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 

ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 

αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ 

διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 

ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ και 

d) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων, εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν 

ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

 

6.3. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

 

6.4. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 

τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

Άρκρο 7 ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι αξιϊςεισ 

του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

8.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

 

8.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτθν ςφμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ. 
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8.1.2 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον εργοδότθ όλα τα 

ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ 

και ότι άλλο ανικει ς’ αυτόν. 

 

8.1.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ 

οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

 

8.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον ανάδοχο 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ αντίςτοιχα 

τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ 

ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι 

εςκεμμζνθ ενζργεια του εργοδότθ. 

 

8.3 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 

 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και 

των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

 

8.4 Εμπιςτευτικότθτα 

 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και 

οι προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 

κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ. 
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8.5 Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 

 

8.5 1 Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και 

τουσ προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του 

εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτο Νόμο και ςτθ 

ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

8.5.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, 

υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / 

διαχείριςι τουσ. 

 

8.6 Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Θλεκτρονικό Τπολογιςτι 

 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε 

Ηλεκτρονικό  Υπολογιςτι, από τον ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του 

εργοδότθ με τθ βοικεια /κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει: 

a) τον τφπο του Η/Υ που χρθςιμοποιικθκε, 

b) τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και τον 

ιδιοκτιτθ του και 

c) ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων και των παραδοχϊν του 

υπολογιςμοφ, του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι 

υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα 

προγράμματα. 

 

8.7 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του αναδόχου 

 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο 

ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, 

υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί. 
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8.7.2 Η κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το 

δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα 

που ςχετίηονται με το Τεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

 

8.8 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

 

8.8.1 Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

a) υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α., κλπ. 

b) υποχρεϊςεϊν του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του.  

 

8.8.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει  να προςκομίςει ςτον εργοδότθ όλα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

8.9 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου για το προςωπικό του 

 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε 

ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

8.10 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι 

τον εργοδότθ. 

 

8.11 Αλλθλογραφία του αναδόχου με τον εργοδότθ 

 

Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του αναδόχου και του εργοδότθ κα πρζπει να 

αποςτζλλονται κατ’ αρχιν με θλεκτρονικό μζιλ, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με 

ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με courier ι να τα κατακζτει αυτοπροςϊποσ ςτθν γραμματεία τθσ Δ.Υ. 
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και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 9 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

 

9.1 Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

 

Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

 

9.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του αναδόχου 

 

Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον ανάδοχο, 

κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2. 

 

Άρκρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΘ ΒΙΑ 

 

10.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με 

πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Η λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα 

λοιπά, κατά το Νόμο. 

 

10.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του αναδόχου 

 

10.2.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν 

αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο 

ιςχυρότερο κάκε φορά, όπωσ ορίηεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 

10.2.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων 

και ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που 
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ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 

Άρκρο 11 ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΔΙΑΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 

 

11.1 Ζκπτωςθ αναδόχου 

 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ τθσ Ρ.Α. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του 

εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ροινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ 

τμθματικϊν προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για 

υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ. 

 

11.2 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

11.2.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάποιου ςταδίου 

τθσ μελζτθσ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

 

11.2.2 Ο εργοδότθσ δικαιοφται να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκεια 

εκπόνθςθσ κάποιου ςταδίου τθσ μελζτθσ και να προβεί ςτθ διάλυςι τθσ, με καταβολι 

αποηθμίωςθσ όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 192 και 194 του Νόμου. 

 

11.2.3 Ο εργοδότθσ διατθρεί υπζρ αυτοφ το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ 

για διάςτθμα μζχρι και τρεισ (3) μινεσ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον ανάδοχο, ςτθν οποία 

κα προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν διακοπι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 

διακοπισ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια αυτισ. Ο ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να απαιτιςει 

αποηθμίωςθ για κετικζσ ηθμιζσ, κατά το άρκρο 190 του Νόμου. 

 

11.2.4 Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διακοπισ ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ 

εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που αφορά θ αναςτολι και οφείλει να λάβει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μζτρα για τον περιοριςμό των δαπανϊν αυτοφ και του εργοδότθ. Αμζςωσ μετά 

τθν άρςθ των λόγων που επζβαλαν τθν διακοπι, ο εργοδότθσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τον 
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ανάδοχο εγγράφωσ. 

 

11.3 Λιξθ τθσ φμβαςθσ - Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

 

Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ, εφ’ όςον δεν ςυντρζχουν λόγοι πρόωρθσ λφςθσ (ζκπτωςθ του αναδόχου ι 

διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ), πιςτοποιείται με τθν παραλαβι των εργαςιϊν του αναδόχου και τθν 

ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Ρ.Α. Η παραλαβι γίνεται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ 

και με τιρθςθ των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 189 του Νόμου. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 5.1 τθσ 

παροφςασ Σ.Υ., μετά τθν ζκδοςθ από τον εργοδότθ (Δ.Υ.) βεβαίωςθσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν 

του αναδόχου. Μπορεί να γίνει τμθματικι παραλαβι μελζτθσ αυτοτελοφσ ζργου, ι ςταδίου 

μελζτθσ, μετά από αίτθςθ του αναδόχου. 

 

Άρκρο 12 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα ιςχφοντα ςτα άρκρα 

174, 175 και 176 του Νόμου. Η διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 

 

Άρκρο 13 ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

13.1 Νομοκεςία 

 

Η Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 

13.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

 

13.2.1 Η Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

13.2.2 Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του αναδόχου και του εργοδότθ ι 

άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 

οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / 



Φ άκε λ ος  Δημ όσ ιας  ύ μβασ η ς  
«ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΕΓΑΣΡΩΝ .Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΤ» 

Παράρτ η μα  I I  
 

Σελίδα 18 από 18 

και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει 

τον ίδιο. 

 

13.2.3 Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των 

εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 

 

Θεςςαλονίκθ 17--09 2021 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

 
 

Άννα Πουγαρίδου 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ με Α' Βακμό 

 
 

Κωνςταντίνοσ Ηιϊγασ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ με Α' Βακμό 

 
 

Γρθγόριοσ Ηουλοφμθσ 
Αγρ. Τοπογράφοσ Μθχανικόσ με 

Α' Βακμό 

 Για τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία: 
Με εντολι Συντονιςτι ΑΔΜ-Θ 

Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ του 
Τμιματοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Κ.Μ. 

 
 

Αντϊνιοσ αμαράσ 

ΡΕ Μθχανικϊν με Α' Βακμό 

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ  

Με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.  207672/16-09-2021 Απόφαςθ τθσ ∆/νςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου τθσ Α∆Μ-Θ  
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