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Α1. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

O Δόμοσ Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ ςυνϋταξε πρόταςη τρατηγικόσ Βιώςιμησ Αςτικόσ 

Ανϊπτυξησ για την πόλη τησ Νϊουςασ, ςτo πλαύςιo τησ πρόςκληςησ με τύτλο «Ολοκληρωμϋνεσ 

Φωρικϋσ Επενδύςεισ (ΟΦΕ) Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ (ΒΑΑ) ςτα αςτικϊ κϋντρα τησ 

Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ πλην Θεςςαλονύκησ» που χρηματοδοτεύται από το ΠΕΠ 

Κεντρικόσ Μακεδονύασ (2014-2020) η οπούα και εγκρύθηκε. 

ε ςυνϋχεια του εγκεκριμϋνου ςχεδύου τρατηγικόσ Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ, η υπ΄  αριθ.  

557/06-02-2018  πρόςκληςη τησ Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ καλεύ τον Δόμο 

Νϊουςασ για την υποβολό πρόταςησ ςτο Eπιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικό Μακεδονύα», 

ςτον Άξονα Προτεραιότητασ 06 «Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και προώθηςη τησ 

αποδοτικότητασ των πόρων» , με τύτλο «Αςτικό αναζωογόνηςη και βελτύωςη τησ 

ποιότητασ του αϋρα ςτην περιοχό παρϋμβαςησ τησ τρατηγικόσ Βιώςιμησ Αςτικόσ 

Ανϊπτυξησ (ΒΑΑ) τησ πόλησ τησ Νϊουςασ». 

Η δρϊςη τησ παραπϊνω πρόςκληςησ περιλαμβϊνει παρεμβϊςεισ που αντιμετωπύζουν τισ 

επιπτώςεισ του φαινομϋνου τησ «αςτικόσ νόςου θερμότητασ», που προκαλεύται από τισ 

υποβαθμιςμϋνεσ ατμοςφαιρικϋσ ςυνθόκεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ελλεύψεισ ςε πρϊςινεσ 

επιφϊνειεσ εντόσ του αςτικού ιςτού. τόχοσ αυτών των παρεμβϊςεων πρόληψησ και 

αποκατϊςταςησ εύναι η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων μϋςω τησ αναβϊθμιςησ 

τησ λειτουργύασ, τησ εικόνασ και τησ ελκυςτικότητασ τησ πόλησ τησ Νϊουςασ. Ενδεικτικϊ 

περιλαμβϊνονται: 

• Αειφορικό ανϊπλαςη και διαχεύριςη του Δημοτικού Πϊρκου και ςύνδεςη του με τον αςτικό 

ιςτό, 

• Περιβαλλοντικό αναβϊθμιςη και ανϊδειξη ωσ πρότυπου δημόςιου χώρου πραςύνου και 

αναψυχόσ τησ παρόχθιασ περιοχόσ του ποταμού Αρϊπιτςασ, 

• Πεζοδρομόςεισ εντόσ του εμπορικού κϋντρου, νηςύδεσ πραςύνου και ανϊπλαςη πλατεύασ, 

• ύςτημα διαχεύριςησ μετακύνηςησ και ςτϊθμευςησ. 

Ο Δόμοσ Νϊουςασ ξεκινώντασ τη διαδικαςύα υποβολόσ πρόταςησ ςτην παραπϊνω πρόςκληςη , 

θα προκηρύξει  μελϋτη με τύτλο «Μελϋτη Ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό 

τησ πόλησ τησ Νϊουςασ». 

 

1.2 ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΑΟΤΑ 
(ΒΑΑ) - ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Σο ςχϋδιο Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ αντιμετωπύζει ςυνολικϊ τισ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ, 

και περιβαλλοντικϋσ προκλόςεισ καθώσ και αυτϋσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ για την πόλη τησ 

Νϊουςασ ςε ϋνα πλαύςιο μεςοπρόθεςμησ/μακροπρόθεςμησ προοπτικόσ τουλϊχιςτον μϋχρι το 

2023. υνδυϊζει κϊθετεσ/τομεακϋσ πολιτικϋσ με οριζόντιεσ/αςτικϋσ πολιτικϋσ οι οπούεσ 

χρηματοδοτούνται τόςο από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) όςο και 

από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΚΣ): 
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 τον τομϋα του Περιβϊλλοντοσ 

o Ιςτορικό–πολιτιςτικό-αξιόλογο φυςικό περιβϊλλον: Αξιοπούηςη τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ και ενύςχυςη τησ επιςκεψιμότητασ τησ πόλησ. 

o Αςτικό αδόμητο περιβϊλλον (ελεύθεροι χώροι – χώροι κυκλοφορύασ): Μεύωςη των αερύων 

ρύπων, ενύςχυςη τησ βιώςιμησ αςτικόσ κινητικότητασ, ενύςχυςη τησ προςβαςιμότητασ για 

όλουσ και προώθηςη τησ αειφορικόσ διαχεύριςησ του αςτικού χώρου. 

o Αςτικϋσ υποδομϋσ: Προώθηςη καινοτόμων μορφών διαχεύριςησ και ενύςχυςη τησ 

ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςτισ αςτικϋσ υποδομϋσ. 

o Θεςμικό ικανότητα: Αύξηςη τησ αποτελεςματικότητασ του Δόμου ςε θϋματα 

παρακολούθηςησ και ςε θϋματα διαχεύριςησ πληροφορύασ (π.χ. μετακινόςεισ). 

 τον Κοινωνικό τομϋα 

o Βελτύωςη των ςυνθηκών πρόςβαςησ ςτην απαςχόληςη για ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμού. 

o Ενύςχυςη τησ ύδρυςησ και λειτουργύασ κοινωνικών επιχειρόςεων ιδιαύτερα ςτον τομϋα του 

περιβϊλλοντοσ. 

 τον τομϋα τησ Οικονομύασ 

o Αύξηςη του αριθμού των επιχειρόςεων που καινοτομούν, προώθηςη νϋασ τεχνολογύασ 

ςτισ επιχειρόςεισ. 

o Βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ και ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε επιλεγμϋνουσ κλϊδουσ. 

Η Περιοχό Εφαρμογόσ του εγκεκριμϋνου από την Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ ςχεδύου 

ΒΑΑ αποτελεύ το επιχειρηματικό και ιςτορικό κϋντρο τησ Νϊουςασ όπου ςυγκεντρώνονται οι 

περιςςότερεσ εμπορικϋσ χρόςεισ, οι δημόςιεσ υπηρεςύεσ, κατοικύα, πληθώρα κηρυγμϋνων 

ιςτορικών και διατηρητϋων κτιρύων, τα παλιϊ βιομηχανικϊ κελύφη ςτα δυτικϊ και το 

Δημοτικό Πϊρκο ςτα ανατολικϊ. Σην περιοχό διατρϋχει ο ποταμόσ Αρϊπιτςα, εξαιρετικό 

ςτοιχεύο φυςικού περιβϊλλοντοσ με πυκνό παρόχθια βλϊςτηςη. 

1.3  ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ 

Βαςικόσ ιςτόσ τησ πόλησ τησ Νϊουςασ εύναι  η περιοχό του εμπορικού  κϋντρου που  

περιλαμβϊνει την κεντρικό πλατεύα Καρατϊςου και τισ οδούσ που  ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν. 

Βαςικόσ  οδικόσ ϊξονασ πρόςβαςησ ςτο εμπορικό κϋντρο τησ πόλησ αποτελεύ η οδόσ 

Ζαφειρϊκη, η οπούα εύναι και η κύρια οδικό αρτηρύα ειςόδου τησ πόλησ.  

Όλοι οι δημόςιοι χώροι ςτϊςησ και κύνηςησ ,του εμπορικού κϋντρου και τησ οδού Ζαφειρϊκη, 

ϋχουν ςχεδιαςτεύ και υλοποιηθεύ ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ και χαρακτηρύζονται από 

ποικιλομορφύα ωσ προσ τα υλικϊ και το ςχεδιαςμό τουσ.  Κυρύαρχα υλικϊ εύναι η ϊςφαλτοσ, οι 

ςχιςτόπλακεσ ό τςιμεντϋνιοι κυβόλιθοι πϊνω ςε ςκυρόδεμα ενώ απουςιϊζουν αιςθητϊ οι 

χώροι πρϊςινου. Έτςι το μικροκλύμα του αςτικού ιςτού διαφοροποιεύται από το κλύμα τησ 

ευρύτερησ κατϊφυτησ περιοχόσ τησ Νϊουςασ. 

H ανϊπλαςη των παραπϊνω περιοχών με βιοκλιματικϊ κριτόρια και η αιςθητικό και 

λειτουργικό  ενοπούηςη τουσ, θα βελτιώςουν την ποιότητα ζωόσ των πολιτών και θα 

αναβαθμύςουν την εικόνα και την ελκυςτικότητα τησ πόλησ. Οι παρεμβϊςεισ ανϊπλαςησ θα 

αναδεύξουν το εμπορικό κϋντρο τησ πόλησ και θα ςυμβϊλουν ουςιαςτικϊ ςτην επύτευξη των 

ςτόχων του ςχεδύου τρατηγικόσ Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ (ΒΑΑ) τησ πόλησ τησ 

Νϊουςασ. 
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Α2. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

2.1 ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Οι περιοχϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην προκηρυςςόμενη μελϋτη εύναι η κεντρικό πλατεύα 
Καρατϊςου ,οι οδού που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ.,  και τμόμα των 
πεζοδρομύων των οδών Ζαφειρϊκη, Μαλϊμου, Μ. Λογύου και Βασ. Υιλύππου και πιο 
ςυγκεκριμϋνα:  

 Η περιοχό τησ πλατεύασ Καρατϊςου, εμβαδού περύπου 5.035,00 m2 

 Η οδόσ Θεοφύλου, εμβαδού περύπου 850,00m2(10,00m x 70,00m +10,00m x 15,00m). 

 Σμόμα του χώρου νηςύδασ ςτην ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου εμβαδού περύπου 

180,00 m2 

 Σμόμα τησ οδού  Γ. Κωνςταντινύδη από την οδό ολωμού μϋχρι την πλατεύα, εμβαδού 

περύπου 660,00 m2 ( 8,80m x 75,00m) 

 Σμόμα τησ οδού  Καμπύτη, από την οδό Αλεξϊνδρου Φωνού  μϋχρι την πλατεύα, εμβαδού 

περύπου 550,00 m2 (10,00m x 55,00m) 

 Σμόμα τησ οδού Βας. Υιλύππου, από την οδό Αλεξϊνδρου Φωνού  μϋχρι την πλατεύα, 

εμβαδού περύπου 700,00m2 (10,00m x 70,0m ) 

 Σμόμα τησ περιοχόσ τησ ςυμβολόσ των οδών Βασ. Υιλύππου - Βασ. Κων/νου, εμβαδού περύπου 

300,00m2 

 Σμόμα  τησ οδού  Βενιζϋλου, από την οδό Μιχαόλ Λογύου μϋχρι την πλατεύα, εμβαδού 

περύπου 970,00m2(12,10m x 80,00m) 

 Σμόμα τησ οδού τουγιαννϊκη, από την οδό Ζαφειρϊκη μϋχρι την πλατεύα, εμβαδού 

1.000,00 m2   (10,70m-14,00m x 70,00m). 

 Σα πεζοδρόμια τησ οδού Ζαφειρϊκη από το ύψοσ τησ οδού Φρ. Πετρύδη μϋχρι το ύψοσ τησ 

οδού Κόκκαρη, εμβαδού 1.160,00m2 (2,00m x 290,00m x 2 πλευρϋσ). 

 Σμόμα του πεζοδρομύου τησ οδού Φ''μαλούςη  ςτην ςυμβολό των οδών  Φ''μαλούςη - 

Ζαφειρϊκη-Φρ. Πετρύδη, εμβαδού 140,00m2  

 Σα πεζοδρόμια που θα διαμορφωθούν από την καταςκευό κόμβου (ςύμφωνα με την 

κυκλοφοριακό μελϋτη)  ςτην ςυμβολό των οδών τουγιαννϊκη, Ζαφειρϊκη, Φατζημαλούςη 

και Μαλϊμου , εμβαδού περύπου 680,00m2  (115,00m2 κυκλικόσ κόμβοσ, 565,00m2 

επεκτϊςεισ πεζοδρομύων) . 

 Σα πεζοδρόμια τησ οδού Μαλϊμου από την οδό Ζαφειρϊκη μϋχρι την οδό Μ. Λογύου, 

εμβαδού 120,00 m2   (2,00m x 30,00m x 2 πλευρϋσ). 

 Σα πεζοδρόμια τησ οδού Μ. Λογύου από την οδό Μαλϊμου μϋχρι την οδό Βενιζϋλου, εμβαδού 

280,00 m2   (2,00m x 70,00m x 2 πλευρϋσ). 

 Σα πεζοδρόμια τησ οδού Βας. Υιλύππου, από την οδό Μπιγκϊνου μϋχρι την οδό Μ. 

Αλεξϊνδρου, εμβαδού περύπου 390,00m2 (1,80m x 45,00m  + 1,80m x 80,00m + 1,80m x 

91,00m ) 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΟΦΩΝ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  

Η «Μελϋτη ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ» θα 
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περιλαμβϊνει τη μελϋτη ανϊπλαςησ: 

- τησ πεζοδρομημϋνησ πλατεύασ Καρατϊςου ,  

- των πεζοδρομημϋνων οδών που ςυμβϊλλουν ςτην πλατεύα ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ.,  

- των πεζοδρομύων και του  κόμβου ςτην περιοχό του Αγ. Μηνϊ,  

- τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Βασ. Υιλύππου - Βασ. Κων/νου (ςτϊθμευςη αςτικών 

λεωφορεύων),  

- των πεζοδρομύων τησ οδού Βασ. Υιλύππου από την οδό Περδικϊρη μϋχρι την οδό Μεγ. 

Αλεξϊνδρου (ςτϊθμευςη αςτικών λεωφορεύων και ταξύ) 

-  τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Φ''μαλούςη - Ζαφειρϊκη,  

-  τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου (θϋςεισ ςτϊθμευςησ -κοινόχρηςτοσ 

χώροσ). 

- τμημϊτων των πεζοδρομύων των οδών Ζαφειρϊκη, Μαλϊμου και Μ. Λογύου  ςτην πόλη τησ 

Νϊουςασ . 

Αντικεύμενο τησ ςυνολικόσ  μελϋτησ αποτελεύ η ανϊπλαςη των επιμϋρουσ περιοχών ςε ςυνδυαςμό 

με την λειτουργικό και αιςθητικό ενοπούηςη μεταξύ τουσ. το ςύνολό του αντικειμϋνου 

περιλαμβϊνονται: 

 Σοπογραφικϋσ Μελϋτεσ 

 Ειδικϋσ Αρχιτεκτονικϋσ Μελϋτεσ 

 Ηλεκτρομηχανολογικϋσ Μελϋτεσ 

 Μελϋτεσ Τδραυλικών Έργων 

 Μελϋτεσ Υυτοτεχνικών Έργων 

 Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ 

 Σεύχη Δημοπρϊτηςησ, .Α.Τ. και Υ.Α.Τ. 

 
τόχουσ του ϋργου αποτελούν: 
 Η προώθηςη τησ προςβαςιμότητασ  των πεζών και ο περιοριςμόσ τησ παρουςύασ του 

αυτοκινότου ςτην περιοχό μελϋτησ με ςχετικό πεζοδρόμηςη τησ πλατεύασ Καρατϊςου και 

των οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν, εφαρμόζοντασ τα αποτελϋςματα τησ επικαιροποιημϋνησ 

κυκλοφοριακόσ μελϋτησ τησ πόλησ. 

 Η αλλαγό του χαρακτόρα τησ πλατεύασ τησ πόλησ και η ανϊπλαςη αυτόσ  εφαρμόζοντασ τισ 

αρχϋσ του βιοκλιματικού ςχεδιαςμού, χρηςιμοποιώντασ υλικϊ φιλικϊ ςτο περιβϊλλον, ώςτε να 

βελτιωθεύ   το μικροκλύμα τησ περιοχόσ.   

 Η λειτουργικό και αιςθητικό ενοπούηςη του χώρου τησ πλατεύασ, των οδών που 

ςυμβϊλλουν ςε αυτό ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ. , των πεζοδρομύων που θα διαμορφωθούν από την 

καταςκευό κόμβου ςτην περιοχό του  Αγ. Μηνϊ, τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Βασ. 

Υιλύππου - Βασ. Κων/νου, τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Φ''μαλούςη - Ζαφειρϊκη,  τησ 

περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου και πεζοδρομύων τμημϊτων των οδών 

Ζαφειρϊκη, Μαλϊμου, Μ. Λογύου και Βασ. Υιλύππου  ωσ προσ όλα τα ςτοιχεύα του αςτικού 

δημοςύου χώρου. 

2.3 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ & ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ   
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Τπϊρχουςεσ μελϋτεσ οι οπούεσ θα δοθούν ςτουσ μελετητϋσ, ώςτε να ληφθούν υπόψη: 
 Η τροποπούηςη τησ Κυκλοφοριακό μελϋτη τησ πόλησ τησ Νϊουςασ (2011), η οπούα 

βρύςκεται ςε φϊςη ϋγκριςησ και αδειοδότηςησ. 

 Η μελϋτη ανϊπλαςησ τησ οδού Μεγϊλου Αλεξϊνδρου, τησ οπούασ η υλοπούηςη και 

καταςκευό  θα ξεκινόςει το αμϋςωσ επόμενο διϊςτημα. 

 Σο διαθϋςιμο τοπογραφικό υπόβαθρο των περιςςοτϋρων περιοχών παρϋμβαςησ, τμόματα 

του οπούου  χρόζει βελτιώςεων - ςυμπληρώςεων. 

 

2.4  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΔΕΜΕΤΕΙ 

Για να επιτευχθούν οι ςτόχοι τησ μελϋτησ , θα πρϋπει οι παρεμβϊςεισ που θα προταθούν να 

λαμβϊνουν υπόψη τουσ:  

 Σισ γενικϋσ αρχϋσ πολεοδομικού και αςτικού ςχεδιαςμού 

 Σισ γενικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού αρχιτεκτονικόσ τοπύου 

 Σισ Προδιαγραφϋσ Εκπόνηςησ Μελετών του Π.Δ. 696/74 και τον Οδηγό εκπόνηςησ μελετών 

Δημοςύων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., Ε38/2005), όπωσ ιςχύουν 

 Σην Τ.Α. «Ειδικϋσ ρυθμύςεισ για την εξυπηρϋτηςη ατόμων με αναπηρύα ςε κοινόχρηςτουσ 

χώρουσ που προορύζονται για την κυκλοφορύα πεζών» (Α.Π. 52907, Υ.Ε.Κ. 2621 

Β'/31.12.2009) και οι ςχετικϋσ με αυτόν Εγκύκλιοι 

 Σισ οδηγύεσ του ΤΠΕΚΑ «χεδιϊζοντασ για όλουσ» 

 Σισ Σεχνικϋσ Οδηγύεσ για ποδηλατοδρόμουσ (ΤΑ ΤΜΕΔ ΔΟΤ/ΟΙΚ. 1920, Υ.Ε.Κ. 1053 

Β'/14.04.2016) 

 Σο νϋο Οικοδομικό Κανονιςμό (ν. 4495/17), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

 Σο Ν.998/1979 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με τον Ν.4280/2014 

 Σον οδηγό Μελετών του ΚΑΠΕ «Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμύςεων Δημοςύων 

Ανοικτών Φώρων» 

 Σα ιςχύοντα πολεοδομικϊ δεδομϋνα τησ περιοχόσ. 

 Σα φυςικϊ και τεχνητϊ ςτοιχεύα (μϋςα και ϋξω από το μελετώμενο χώρο) που αποτελούν 

ςτοιχεύα τησ ταυτότητασ τησ πόλησ (ιςτορικό, πολιτιςτικό, βιομηχανικό, αρχιτεκτονικό, 

περιβαλλοντικό, κλπ.).  

 Σο ζητούμενο τησ ανϊδειξησ ςτο χώρο τησ πλατεύασ του θεματικού δύπολου "Μϋγασ 

Αλϋξανδροσ και Αριςτοτϋλησ", καθώσ η ςυνύπαρξη και επικοινωνύα των δύο μεγϊλων 

ανδρών, ςυναντϊται αποκλειςτικϊ  ςτην περιοχό τησ Νϊουςασ (ϊλςοσ των Νυμφών ςτη 

Μύεζα). 

 Σην ϋνταξη ςτοιχεύων καινοτόμου αςτικού εξοπλιςμού. 

 Σισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ θεςμικών  οργϊνων του Δόμου και 

 Σισ απόψεισ τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. 

2.5  ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ - ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Η πλατεύα Καρατϊςου, όπωσ ορύζει η περύμετροσ των Οικοδομικών Γραμμών που την 

οριοθετούν, ϋχει  ςυνολικό ϋκταςη περύπου 5.035 τ.μ. και  εύναι το κϋντρο του αςτικού ιςτού 

τησ πόλησ. ε όλη την διϊρκεια τησ νεότερησ ιςτορύασ τησ πόλησ, η πλατεύα δεν ϋχει δεχτεύ 

ςημαντικϋσ παρεμβϊςεισ που να ϋχουν αλλϊξει την εικόνα τησ, πλην τησ τοποθϋτηςησ κατϊ 
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την δεκαετύα του 90, ενόσ υψύκορμου εικαςτικού ϋργου που παραπϋμπει ςε οβελύςκο, ςτη 

βϊςη του οπούου υπϊρχουν τϋςςερα θϋματα από την αγροτικό και βιομηχανικό παρϊδοςη τησ 

πόλησ. 

Από το χώρο τησ  πλατεύασ ξεκινούν ακτινωτϊ οι οδού Θεοφύλου, Γ. Κωνςταντινύδη, Καμπύτη, 

Βας. Υιλύππου, Βενιζϋλου και τουγιαννϊκη. τισ οδούσ Θεοφύλου και  Γ. Κων/νιδη ςτα μϋςα 

τησ δεκαετύασ του '90, ϋγιναν εργαςύεσ διαμόρφωςησ με επύςτρωςη κυβόλιθων ςτα 

πεζοδρόμια και τοποθϋτηςη φωτιςτικών ςωμϊτων. Οι υπόλοιποι οδού  διατηρούν τη μορφό 

τουσ από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του '80.  

όμερα ο παραπϊνω χώροσ του εμπορικού κϋντρου δϋχεται τον μεγαλύτερο φόρτο τησ 

κυκλοφορύασ τησ πόλησ. ε όλεσ τισ οδούσ ςυςςωρεύεται ϋντονη  κύνηςη ό ςτϊθμευςη  

αυτοκινότων. Έτςι, η περιοχό που ςυγκεντρώνει χρόςεισ εμπορύου, γραφεύων, κατοικύασ και 

αναψυχόσ/ςυνϊθροιςησ κοινού δεν εξαςφαλύζει εύκολη και ελεύθερη κύνηςη ςτουσ πεζούσ, 

κατούκουσ ό επιςκϋπτεσ. 

Η οδόσ Ζαφειρϊκη αποτελεύ τον βαςικό οδικό ϊξονα ειςόδου ςτο κϋντρο τησ πόλησ. Σα 

πεζοδρόμια τησ εύναι καταςκευαςμϋνα ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ 80 χωρύσ ιδιαύτερο 

χαρακτόρα που να ςηματοδοτούν την περιοχό.  

Η οδόσ Μαλϊμου από την οδό Ζαφειρϊκη ϋωσ την οδό Μ. Λογύου αποτελεύ πλακοςτρωμϋνο 

πεζόδρομο  που ςόμερα λειτουργεύ ωσ χώροσ ςτϊθμευςησ. 

 Η οδόσ Μ. Λογύου από την οδό Μαλϊμου ϋωσ την οδό Βενιζϋλου ϋχει καταςκευαςμϋνα 

πεζοδρόμια από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ 80 χωρύσ ιδιαύτερο χαρακτόρα που να ςηματοδοτούν 

την περιοχό.  

Η περιοχό του Αγ. Μηνϊ  που αποτελεύ το ςημεύο ςυμβολόσ των οδών Ζαφειρϊκη, 

τουγιαννϊκη, Φατζημαλούςη και Μαλϊμου εύναι φορτιςμϋνη με μεγϊλο κυκλοφοριακό φόρτο 

και ςημεύο μεγϊλησ και ϊναρχησ ςτϊθμευςησ.  

όμερα  χώροσ αναμονόσ-ςτϊθμευςησ των αςτικών λεωφορεύων αποτελεύ τμόμα τησ οδού 

Βασ. Υιλύππου. ύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ νϋασ κυκλοφοριακόσ μελϋτησ  το παραπϊνω 

ςημεύο θα πεζοδρομηθεύ. τη μελϋτη προβλϋπεται χώροσ ςτϊθμευςησ για δύο μικρού 

μόκουσ(7,50μ) λεωφορεύα ςε διαμορφωμϋνο τμόμα τησ νηςύδασ  ςτη ςυμβολό των οδών Βασ. 

Υιλύππου - Αλεξ. Φωνού και χώροσ ςτϊθμευςησ για δύο  λεωφορεύα μόκουσ 10,00μ ςτην οδό 

Βασ. Υιλύππου ςτο νότιο(δεξιό)  πεζοδρόμιο προσ την οδό Μ. Αλεξϊνδρου.   

Ο χώροσ τησ νηςύδασ ςτην ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη και Θεοφύλου με τα ςτοιχεύα τησ 

νϋασ κυκλοφοριακόσ μελϋτησ  θα μετατραπεύ ςε χώρο ςτϊθμευςησ και ςε ελεύθερο 

κοινόχρηςτο χώρο. 

Η περιοχό του ςταθμού υπεραςτικών λεωφορεύων, αποτελεύ το ςημεύο ςυμβολόσ των οδών 

Ζαφειρϊκη,  Φατζημαλούςη και Φρ. Πετρύδη, και  εύναι βεβαρημϋνη με μεγϊλο κυκλοφοριακό 

φόρτο. Η νϋα κυκλοφοριακό μελϋτη προβλϋπει διαμόρφωςη που θα διοχετεύει την κύνηςη με 

αςφϊλεια ςτην οδό Ζαφειρϊκη. 

υνοψύζοντασ αναφϋρουμε πωσ οι παραπϊνω  περιοχϋσ του εμπορικού κϋντρου  δεν ϋχουν 
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αιςθητικό ενότητα και δεν παρουςιϊζουν ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ενώ ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ 

τουσ, εύναι ελλιπόσ και πεπαλαιωμϋνοσ.  

2.6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  

Η «Μελϋτη ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ»  

περιλαμβϊνει τισ παρακϊτω παραδοτϋεσ μελϋτεσ: 

1. Σοπογραφικό Μελϋτη (κατηγορύα 16), η οπούα θα εκπονηθεύ ςε ϋνα (1) ςτϊδιο (οριςτικό 

μελϋτη) και θα περιλαμβϊνει ενημϋρωςη – ςυμπλόρωςη των τοπογραφικών διαγραμμϊτων 

που θα παραςχεθούν από την Σεχνικό Τπηρεςύα του  Δόμου Νϊουςασ. υγκεκριμϋνα, θα 

καταγραφούν και θα αποτυπωθούν οι οδεύςεισ  και τα φρεϊτια των δικτύων των Οργανιςμών 

Κοινόσ Ωφϋλειασ [αποχϋτευςη, ύδρευςη, όμβρια, ΟΣΕ, ΔΕΗ, Ευρυζωνικό ςτο χώρο τησ 

πλατεύασ Καρατϊςου και των οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτό ϋωσ βϊθουσ ενόσ Οικοδομικού 

Σετραγώνου (Ο.Σ.)]. Οι εργαςύεσ που θα εκτελεςτούν, θα περιλαμβϊνουν τριγωνιςμούσ, 

πολυγωνομετρύεσ, επύγειεσ τοπογραφικϋσ αποτυπώςεισ. Αποτϋλεςμα και απώτεροσ ςκοπόσ 

όλων των παραπϊνω εργαςιών, εύναι η ςυμπλόρωςη των τοπογραφικών διαγραμμϊτων τησ 

περιοχόσ, που διατηρεύ η Τπηρεςύα ςτα αρχεύα τησ. 

2. Ειδικό Αρχιτεκτονικό Μελϋτη (Κατηγορύα 07), η οπούα θα εκπονηθεύ ςε τρύα (3) ςτϊδια 

(προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη, μελϋτη εφαρμογόσ) και θα περιλαμβϊνει τον ειδικό 

αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό τησ ανϊπλαςησ τησ πλατεύασ, ςύμφωνα με τισ παρακϊτω 

κατευθύνςεισ : 

 Σο ςχεδιαςμό τησ αρχιτεκτονικόσ προςαρμογόσ των αποτελεςμϊτων τησ κυκλοφοριακόσ 

μελϋτησ. Ειδικότερα  ο ςχεδιαςμόσ θα αφορϊ ςτη πεζοδρόμηςη τησ περιοχόσ τησ πλατεύασ και 

των οδών που ςυμβϊλλουν, ςτη δημιουργύα κυκλικού κόμβου ςτη ςυμβολό των οδών 

μπροςτϊ από τον Ι. Ναό του Αγ. Μηνϊ, ςτη διαμόρφωςη νϋου χώρου ςτϊθμευςησ των αςτικών 

λεωφορεύων και ταξύ ςτην οδό Βασ. Υιλύππου, ςτη διαμόρφωςη θϋςεων ςτϊθμευςησ και του 

κοινοχρόςτου χώρου ςτη ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη και Θεοφύλου, ςτη διαμόρφωςη 

αςφαλϋςτερησ κύνηςησ των υπεραςτικών λεωφορεύων ςτη κύνηςη από την οδό Φ''μαλούςη 

προσ την ϋξοδο τησ πόλησ,  ςτη μετατροπό τμόματοσ του πεζόδρομου τησ οδού Μαλϊμου μϋχρι 

την οδό Μ. Λογύου ςε ςυλλεκτόρια οδό. 

 Σο ςχεδιαςμό τησ ανϊπλαςησ τησ πεζοδρομημϋνησ πλατεύασ Καρατϊςου ωσ  ενόσ 

οργανωμϋνου δημόςιου χώρου ςυνϊθροιςησ κοινού με δυνατότητεσ ανϊπτυξησ εμπορικών και 

ψυχαγωγικών δραςτηριοτότων,  με θεματικό περιεχόμενο το δύπολο "Μ. Αλϋξανδροσ - 

Αριςτοτϋλησ" .  

 Σο ςχεδιαςμό τησ περιοχόσ των πεζοδρομημϋνων    οδών που ςυμβϊλλουν ςτη πλατεύα και 

την ενοπούηςη τουσ με αυτόν.  

 Σο ςχεδιαςμό των χώρων κύνηςησ και ςτϊςησ και την επιλογό κατϊλληλων υλικών 

επύςτρωςησ και λοιπών καταςκευών (αςτικό εξοπλιςμό, φωτιςμό, κ.α.) που να ςυνϊδουν με 

το φυςικό τοπύο και να ελαχιςτοποιούν τισ ανϊγκεσ ςυντόρηςησ, 

 Σην  ανϊδειξη τησ περιοχόσ ανϊπλαςησ με ςτοιχεύα αρχιτεκτονικού φωτιςμού. 

 Σην πρόταςη θϋςησ μνημεύου που να αναδεικνύει την ιςτορύα τησ πόλησ 

 Ση  χρόςη του νερού ωσ αιςθητικό παρϋμβαςη που να παραπϋμπει ςτην Νϊουςα ωσ πόλη 

του νερού.  
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 Ση ςχεδιαςτικό αντιμετώπιςη τησ κύνηςησ εντόσ τησ πεζοδρομημϋνησ περιοχόσ τόςο για 

την φορτοεκφόρτωςη των καταςτημϊτων όςο και για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ των κατούκων 

τησ περιοχόσ.  

 Σο λειτουργικό και μορφολογικό ςχεδιαςμό τμημϊτων των πεζοδρομύων  των οδών 

Ζαφειρϊκη, Μαλϊμου, Μ. Λογύου και Βασ. Υιλύππου με την επιλογό κατϊλληλων υλικών 

επύςτρωςησ και λοιπών καταςκευών (αςτικό εξοπλιςμό, φωτιςμό, φύτευςη κ.α.) ώςτε να 

πραγματοποιεύται η αιςθητικό ενοπούηςη με τισ υπόλοιπεσ περιοχϋσ που θα διαμορφωθούν. 

 Ση ςύνταξη φακϋλου επεμβϊςεων-ςυντόρηςησ υλικών (δομικών-αςτικού εξοπλιςμού) με 

ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ και χρονοδιϊγραμμα κατ' ϋτοσ. 

το ςτϊδιο τησ προμελϋτησ ο μελετητόσ θα πρϋπει να παρουςιϊςει ϋωσ τρεύσ  αρχιτεκτονικϋσ 

προτϊςεισ τησ μορφόσ τησ ανϊπλαςησ τησ πλατεύασ, εφόςον ζητηθούν από την Τπηρεςύα.  

το ςτϊδιο τησ μελϋτησ εφαρμογόσ ο μελετητόσ θα πρϋπει να παραδώςει και τριςδιϊςτατα 

ςχϋδια αναπαρϊςταςησ τησ αρχιτεκτονικόσ λύςησ. 

Η αρχιτεκτονικό μελϋτη θα εκπονηθεύ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απόψεισ του Δόμου, τισ 

γνωμοδοτόςεισ αρμοδύων φορϋων και υπηρεςιών και  τη νϋα κυκλοφοριακό μελϋτη τησ πόλησ 

τησ Νϊουςασ. 

3. Ηλεκτρομηχανολογικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 09), οι οπούεσ θα εκπονηθούν ςε ϋνα (1) 

ςτϊδιο (οριςτικό μελϋτη) και θα περιλαμβϊνουν :  

 Ση  μελϋτη του δικτύου φωτιςμού τησ πλατεύασ Καρατϊςου, την επιλογό του φωτιςμού  και 

του τύπου του φωτιςτικού (με κριτόρια την οικονομύα και την αιςθητικό),  όλεσ τισ 

απαραύτητεσ λοιπϋσ Η/Μ εργαςύεσ (ηλεκτρικών ιςχυρών & αςθενών ρευμϊτων, γειώςεων & 

αντικεραυνικόσ προςταςύασ κα.) Ση μελϋτη του αςύρματου δικτύου WIFI (αποτελεύ πρόβλεψη 

ςε περύπτωςη που πραγματοποιεύται από τον φορϋα υλοπούηςησ του ϋργου και όχι από τον 

ΟΣΕ). 

 Ση μελϋτη δικτύου πυρόςβεςησ τησ περιοχόσ  

 Ση μελϋτη τησ πιθανόσ δυνατότητασ ςυγκϋντρωςησ των δικτύων ΟΚΩ  

 Ση ςύνταξη φακϋλου επεμβϊςεων-ςυντόρηςησ υλικών (Η/Μ) με ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ 

και χρονοδιϊγραμμα κατ' ϋτοσ. 

 

4. Τδραυλικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 13) : οι οπούεσ θα εκπονηθούν ςε ϋνα (1) ςτϊδιο 

(οριςτικό μελϋτη) και θα περιλαμβϊνουν :  

 Ση μελϋτη αποχϋτευςησ - αποςτρϊγγιςησ ομβρύων υδϊτων από την περιοχό τησ πλατεύασ 

και των οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν.  

 Ση μελϋτη νϋο δύκτυο ύδρευςησ για την περιοχό τησ ανϊπλαςησ. 

 

5. Υυτοτεχνικό Μελϋτη (Κατηγορύα 25 ) : η οπούα θα εκπονηθεύ ςε ϋνα (1) ςτϊδιο (Οριςτικό 

μελϋτη) και θα περιλαμβϊνει :  

 Σην μελϋτη καταγραφόσ και αξιολόγηςησ τησ υπϊρχουςασ φύτευςησ. 

 Σην μελϋτη φυτοτεχνικών διαμορφώςεων 

 Σην μελϋτη  επιλογόσ των φυτών  

 Σην μελϋτη του δικτύου ϊρδευςησ-αποςτρϊγγιςησ των χώρων πραςύνου και νερού 
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 Σην ςύνταξη φακϋλου επεμβϊςεων-ςυντόρηςησ υλικών (φυτοτεχνικών) με ςχετικϋσ 

προδιαγραφϋσ και χρονοδιϊγραμμα κατ' ϋτοσ. 

 

6. Περιβαλλοντικό Αδειοδότηςη (κατηγορύα 27), η οπούα περιλαμβϊνει τη ςύνταξη του 

αναγκαύου φακϋλου και την υποβολό του ςτην αρμόδια υπηρεςύα, για την περιβαλλοντικό 

αδειοδότηςη του ϋργου. 

ύμφωνα με το 5408/07-03-2018 ϋγγραφο του Γ΄ Σμόματοσ τησ Δ/νςησ Περιβαλλοντικόσ 

Αδειοδότηςησ τησ Γεν. Δ/νςησ Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ & 

Ενϋργειασ όςο αφορϊ ςτα ϋργα που ςυνύςτανται ςε αναπλϊςεισ χώρων, πεζοδρομόςεισ οδών, 

ποδηλατοδρόμουσ, κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ  κλπ, αυτϊ δεν κατατϊςςονται  ςτην Τ.Α 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016(Β΄ 2471) και ωσ εκ τούτου δεν υπόκειται ςε υποχρϋωςη 

περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ. 

Η παρούςα διαδικαςύα αφορϊ ςτην ςύνταξη των απαραύτητων εγγρϊφων (τεχνικό 

περιγραφό, τοπογραφικό, κ.α) που θα χρειαςτούν για να κατατεθεύ φϊκελοσ ςτην αρμόδια 

υπηρεςύα περιβϊλλοντοσ. 

7. Σεύχη Δημοπρϊτηςησ  

Θα ςυνταχθεύ μϋροσ από τα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ (Σ.Δ.) του ϋργου.   

8. Σεύχη  .Α.Τ. - Υ.Α.Τ 

Θα ςυνταχθεύ το χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (.Α.Τ.) και ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και Τγεύασ 

(Υ.Α.Τ.) . 

 

Α3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
 

3.1ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ 

Οι μελετητικϋσ εργαςύεσ που απαιτούνται αφορούν  ςτην πλόρη εκπόνηςη των επιμϋρουσ μελετών. 

οι οπούεσ θα  ςτηρύζονται ςτισ προδιαγραφϋσ μελετών που ορύζει το Π.Δ. 696/74. 

Η ϋναρξη τησ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ  θα εξαρτηθεύ από την πορεύα αδειοδότηςησ τησ 

κυκλοφοριακόσ μελϋτησ και τησ αντύςτοιχησ τροποπούηςησ ρυμοτομικού ςχεδύου, καθώσ 

τα δεδομϋνα αυτϊ αποτελούν βαςικϊ ςτοιχεύα ςχεδιαςμού.   

Οι επιμϋρουσ μελϋτεσ  θα εκπονηθούν ςε τρεισ φϊςεισ ςύμφωνα με τη ςειρϊ του 

χρονοδιαγρϊμματοσ που θα εγκριθεύ τελικϊ από την Τπηρεςύα. 

ημειώνεται πωσ ςτο αντικεύμενο τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ περιλαμβϊνεται και η 

υποςτόριξη τησ μελϋτησ προσ ϋγκριςό τησ ό γνωμοδότηςη από ϊλλουσ φορεύσ ό 

όργανα (Κ.Α.., Ε.Τ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ., Τπουργεύο Εςωτ. Μακεδονύασ-Θρϊκησ, υμβ.Αρχιτ. 

κ.λπ.) 
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Α' Υϊςη 

Η Α' Υϊςη αντιςτοιχεύ ςτον γενικό λειτουργικό και γεωμετρικό  ςχεδιαςμό του ϋργου (με 

διερεύνηςη εναλλακτικών επιλογών) και θα περιλαμβϊνει:  

1. Σοπογραφικό μελϋτη  

κοπόσ τησ τοπογραφικόσ μελϋτησ εύναι να ενημερώςει και να ςυμπληρώςει το υπϊρχον ψηφιακό 

τοπογραφικό υπόβαθρο τησ περιοχόσ με καταγραφό όλων των δικτύων ΟΚΩ (αποχϋτευςη, 

ύδρευςη, όμβρια, ΟΣΕ, ΔΕΗ, Ευρυζωνικό δύκτυο κ.α) μετϊ των φρεατύων τουσ ώςτε κατϊ την 

εκπόνηςη των υπολούπων μελετών (αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών) να 

υπϊρχει  η υφιςτϊμενη κατϊςταςη και να προβλεφθούν και ελαχιςτοποιηθούν τα προβλόματα 

κατϊ την καταςκευό του αντύςτοιχου ϋργου. 

2. Προμελϋτη του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού των προσ μελϋτη περιοχών  

κοπόσ του πρώτου ςταδύου τησ ειδικόσ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ αποτελεύ η διερεύνηςη τησ 

μορφόσ α) τησ πεζοδρομημϋνησ πλατεύασ, β) των πεζοδρομημϋνων οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν 

ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ. , γ) των πεζοδρομύων τησ οδού Ζαφειρϊκη από την οδό Πετρύδη μϋχρι την οδό 

Κόκκαρη,   δ) τησ διαμόρφωςησ του κυκλικού κόμβου και των πεζοδρομύων ςτην περιοχό του Αγ. 

Μηνϊ,  ε) των πεζοδρομύων τησ οδού Μαλϊμου από την οδό Ζαφειρϊκη μϋχρι την οδό Μ. Λογύου και 

ςτ) των πεζοδρομύων τησ οδού Μ. Λογύου μϋχρι την οδό Βενιζϋλου, ζ) τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό 

των οδών Βασ. Υιλύππου - Βασ. Κων/νου η) των πεζοδρομύων τησ οδού Βασ. Υιλύππου από την 

οδό Περδικϊρη μϋχρι την οδό Μεγ. Αλεξϊνδρου θ) τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών 

Φ''μαλούςη - Ζαφειρϊκη ι) τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου ςε 

ςυνδυαςμό τα αποτελϋςματα τησ κυκλοφοριακόσ μελϋτησ (πεζοδρομόςεισ, κυκλικόσ κόμβοσ Αγ. 

Μηνϊ κ. α.)  και την απαύτηςη για ϋναν οργανωμϋνο δημόςιο χώρο ςυνϊθροιςησ κοινού με 

δυνατότητεσ ανϊπτυξησ εμπορικών και ψυχαγωγικών δραςτηριοτότων, με θεματικό 

περιεχόμενο το δύπολο "Μ. Αλϋξανδροσ - Αριςτοτϋλησ.  το ςτϊδιο αυτό προβλϋπεται η 

καταγραφό και αξιολόγηςη των ςημαντικών ςτοιχεύων προσ διατόρηςη ςτην περιοχό, η 

ςχεδιαςτικό αντιμετώπιςη τησ κύνηςησ εντόσ τησ πεζοδρομημϋνησ περιοχόσ τόςο για την 

φορτοεκφόρτωςη των καταςτημϊτων όςο και για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ των κατούκων τησ 

περιοχόσ.  

το ςτϊδιο αυτό, η Τπηρεςύα δύναται να ζητόςει  ϋωσ τρεύσ  αρχιτεκτονικϋσ προτϊςεισ τησ 

μορφόσ των προσ μελϋτη περιοχών, ςε ςυνδυαςμό με το ενδεικτικό κόςτοσ καταςκευόσ κϊθε 

λύςησ. Θα προςκομιςτούν ςτην Τπηρεςύα εκτόσ των απαραύτητων προςχεδύων,τεχνικό 

περιγραφό και ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ κϊθε πρόταςησ. 

3. Μελϋτη  διερεύνηςησ τησ  δυνατότητασ ςυγκϋντρωςησ των δικτύων ΟΚΩ ςτην περιοχό 

τησ  πλατεύασ  και των οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν. 

κοπόσ τησ μελϋτησ εύναι η ςυνεργαςύα με τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφϋλειασ που διαθϋτουν 

δύκτυα ςτην περιοχό παρϋμβαςησ ώςτε να γύνει καταγραφό των δικτύων ΟΚΩ (οδεύςεισ, φρεϊτια 

κα) και να διερευνηθεύ η δυνατότητα ςυγκϋντρωςησ και ελϋγχου τουσ ςε νϋο κανϊλι, για την 

αντιμετώπιςη βλαβών χωρύσ καταςτροφϋσ ςτο νϋο ϋργο ανϊπλαςησ. Θα προςκομιςτούν ςτην 

Τπηρεςύα εκτόσ των ςχεδύων καταγραφόσ, τεχνικό ϋκθεςη και ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ τησ 
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εργαςύασ. 

4. Περιβαλλοντικό Μελϋτη  

κοπό του ςταδύου αποτελεύ η ςύνταξη και υποβολό του απαραύτητου φακϋλου για την 

περιβαλλοντικό αδειοδότηςη του ϋργου. 

Β' Υϊςη 

Η Β ' Υϊςη αντιςτοιχεύ ςτον καταςκευαςτικό ςχεδιαςμό του ϋργου (με ωρύμανςη και εξειδύκευςη 

των τελικϊ εγκεκριμϋνων επιλύςεων τησ προηγούμενησ φϊςησ)  και θα περιλαμβϊνει:  

1. Οριςτικό μελϋτη του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού των προσ μελϋτη περιοχών  

 κοπόσ του ςταδύου των αρχιτεκτονικών μελετών αποτελεύ η οριςτικό μελϋτη και ο ςχεδιαςμόσ 

τησ μορφόσ των περιοχών  α) τησ πεζοδρομημϋνησ πλατεύασ, β) των πεζοδρομημϋνων οδών που 

ςυμβϊλλουν ςε αυτόν ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ. γ) των πεζοδρομύων τησ οδού Ζαφειρϊκη από την οδό 

Πετρύδη μϋχρι την οδό Κόκκαρη, δ) τησ διαμόρφωςησ του κυκλικού κόμβου και των 

πεζοδρομύων ςτην περιοχό του Αγ. Μηνϊ,  ε) των πεζοδρομύων τησ οδού Μαλϊμου από την οδό 

Ζαφειρϊκη μϋχρι την οδό Μ. Λογύου, ςτ) των πεζοδρομύων τησ οδού Μ. Λογύου μϋχρι την οδό 

Βενιζϋλου, ζ) τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Βασ. Υιλύππου - Βασ. Κων/νου, η) των 

πεζοδρομύων τησ οδού Βασ. Υιλύππου από την οδό Περδικϊρη μϋχρι την οδό Μεγ. Αλεξϊνδρου, 

θ) τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Φ''μαλούςη - Ζαφειρϊκη και ι) τησ περιοχόσ ςτη 

ςυμβολό των οδών Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου. 

Γ' Υϊςη 

Η Γ' Υϊςη αντιςτοιχεύ ςτον καταςκευαςτικό ςχεδιαςμό εφαρμογόσ του ϋργου  και θα 

περιλαμβϊνει:  

1. Μελϋτη εφαρμογόσ  του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού των προσ μελϋτη περιοχών  

     κοπόσ του ςταδύου των αρχιτεκτονικών μελετών αποτελεύ η μελϋτη εφαρμογόσ  τησ 

ανϊπλαςησ α) τησ πεζοδρομημϋνησ πλατεύασ, β) των πεζοδρομημϋνων οδών που ςυμβϊλλουν ςε 

αυτόν ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ. γ) των πεζοδρομύων τησ οδού Ζαφειρϊκη από την οδό Πετρύδη μϋχρι 

την οδό Κόκκαρη, δ) τησ διαμόρφωςησ του κυκλικού κόμβου και των πεζοδρομύων ςτην 

περιοχό του Αγ. Μηνϊ,  ε) των πεζοδρομύων τησ οδού Μαλϊμου από την οδό Ζαφειρϊκη μϋχρι 

την οδό Μ. Λογύου, ςτ) των πεζοδρομύων τησ οδού Μ. Λογύου μϋχρι την οδό Βενιζϋλου, ζ) τησ 

περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών Βασ. Υιλύππου - Βασ. Κων/νου, η) των πεζοδρομύων τησ οδού 

Βασ. Υιλύππου από την οδό Περδικϊρη μϋχρι την οδό Μεγ. Αλεξϊνδρου, θ) τησ περιοχόσ ςτη 

ςυμβολό των οδών Φ''μαλούςη - Ζαφειρϊκη και ι) τησ περιοχόσ ςτη ςυμβολό των οδών 

Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου 

2. Οριςτικό ηλεκτρομηχανολογικό μελϋτη (ιςχυρϊ ρεύματα) 

      κοπόσ τησ οριςτικόσ μελϋτησ εύναι ο αναλυτικόσ και λεπτομερόσ ςχεδιαςμόσ  του τρόπου και 

του εύδουσ φωτιςμού,όλων των απαραύτητων  Η/Μ εργαςύεσ (ηλεκτρικών ιςχυρών & 
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αςθενών ρευμϊτων, γειώςεων & αντικεραυνικόσ προςταςύασ κ.α) α) τησ πεζοδρομημϋνησ 

πλατεύασ, β) των πεζοδρομημϋνων οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ. γ) των 

πεζοδρομύων τησ οδού Ζαφειρϊκη από την οδό Πετρύδη μϋχρι την οδό Κόκκαρη   δ) τησ 

διαμόρφωςησ του κυκλικού κόμβου και των πεζοδρομύων ςτην περιοχό του Αγ. Μηνϊ  ε) των 

πεζοδρομύων τησ οδού Μαλϊμου από την οδό Ζαφειρϊκη μϋχρι την οδό Μ. Λογύου και ςτ) των 

πεζοδρομύων τησ οδού Μ. Λογύου μϋχρι την οδό Βενιζϋλου και  ζ) των πεζοδρομύων τησ οδού 

Βασ. Υιλύππου από την οδό Περδικϊρη μϋχρι την οδό Μεγ. Αλεξϊνδρου 

3. Οριςτικό ηλεκτρομηχανολογικό μελϋτη (τηλϋφωνα - data- wifi) 

κοπόσ τησ οριςτικόσ μελϋτησ εύναι ο αναλυτικόσ και λεπτομερόσ ςχεδιαςμόσ  για την καταςκευό 

αςύρματου δικτύου "internet" ςτην περιοχό τησ πλατεύασ και  των οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν 

ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ (παρεχόμενο δωρεϊν από τον Δόμο). Η ςυνεργαςύα του μελετητό με τον πϊροχο 

αςύρματου δικτύου (ΟΣΕ) θα καταδεύξει εϊν απαιτεύται να εκπονηθεύ η μελϋτη ό διαδικαςύα αυτό 

πραγματοποιεύται από τον πϊροχο και απλϊ ο μελετητόσ θα ςυμπεριλϊβει απολογιςτικϊ το κόςτοσ 

αυτό ςτον προώπολογιςμό του ϋργου.  

4. Οριςτικό ηλεκτρομηχανολογικό μελϋτη (μεγαφωνικό εγκατϊςταςη) 

κοπόσ τησ οριςτικόσ μελϋτησ εύναι ο αναλυτικόσ και λεπτομερόσ ςχεδιαςμόσ  τησ  μεγαφωνικόσ 

εγκατϊςταςησ ςτην περιοχό τησ πλατεύασ και  των οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν ςε βϊθοσ ενόσ 

Ο.Σ. 

5. Οριςτικό ηλεκτρομηχανολογικό μελϋτη (πυρόςβεςησ) 

κοπόσ τησ οριςτικόσ μελϋτησ εύναι ο αναλυτικόσ και λεπτομερόσ ςχεδιαςμόσ  του  δικτύου και τησ 

εγκατϊςταςησ πυρόςβεςησ α) τησ πεζοδρομημϋνησ πλατεύασ, β) των πεζοδρομημϋνων οδών που 

ςυμβϊλλουν ςε αυτόν ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ.,  γ) των πεζοδρομύων τησ οδού Ζαφειρϊκη από την οδό 

Πετρύδη μϋχρι την οδό Κόκκαρη,  δ) των πεζοδρομύων τησ οδού Μαλϊμου από την οδό Ζαφειρϊκη 

μϋχρι την οδό Μ. Λογύου, ε) των πεζοδρομύων τησ οδού Μ. Λογύου μϋχρι την οδό Βενιζϋλου και  ςτ) 

των πεζοδρομύων τησ οδού Βασ. Υιλύππου από την οδό Περδικϊρη μϋχρι την οδό Μεγ. 

Αλεξϊνδρου 

6. Οριςτικό υδραυλικό μελϋτη (αποςτρϊγγιςησ οδών & αποχϋτευςησ ομβρύων υδϊτων 

πλατεύασ ) 

κοπόσ εύναι η οριςτικό  μελϋτη  αποχϋτευςησ των ομβρύων υδϊτων  ςε όλη την επιφϊνεια τησ 

περιοχόσ τησ πλατεύασ και  των οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν.   

7. Οριςτικό μελϋτη ύδρευςησ νϋου δικτύου  

κοπόσ τησ μελϋτησ εύναι  η καταςκευό νϋου δικτύου ύδρευςησ ςτην περιοχό παρϋμβαςησ  με 

ςκοπό την ελαχιςτοπούηςη των βλαβών και επεμβϊςεων μετϊ την καταςκευό του ϋργου. 

8. Οριςτικό Υυτοτεχνικό μελϋτη  

κοπόσ εύναι η οριςτικό  μελϋτη  φυτοτεχνικών διαμορφώςεων των χώρων πραςύνου ςε όλεσ τισ 

επιφϊνειεσ τησ περιοχόσ μελϋτησ.   
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9. ύνταξη  Σευχών Δημοπρϊτηςησ 

10. ύνταξη  ΑΤ - ΥΑΤ 

3.2 ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο ενδεικτικόσ καθαρόσ χρόνοσ υλοπούηςησ τησ μελϋτησ ορύζεται ςτουσ οκτώ (8) μόνεσ 
 

«ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ, ΟΔΩΝ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ Ε ΑΤΣΗΝ 
& ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΣΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΥΕΙΡΑΚΗ, ΜΑΛΑΜΟΤ ΚΑΙ Μ. ΛΟΓΙΟΤ,  

ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΝΑΟΤΑ» 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Α/Α ΕΡΓΑΙΕ 

ΜΗΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ  ΤΠΟΓΡΑΥΗ  ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Α΄ ΥΑΗ Β΄ ΥΑΗ Γ΄ ΥΑΗ 

1οσ 

ΜΗΝΑ 

2οσ 

ΜΗΝΑ 

3οσ 

ΜΗΝΑ 

4οσ 

ΜΗΝΑ 

5οσ 

ΜΗΝΑ 

6οσ 

ΜΗΝΑ 

7οσ 

ΜΗΝΑ 

8οσ 

ΜΗΝΑ 

Α΄ ΥΑΗ 

1 
Σοπογραφικό μελϋτη  

 

                        

2 

Προμελϋτη του 

αρχιτεκτονικού 

ςχεδιαςμού τησ 

περιοχόσ ανϊπλαςησ 

                        

3 
Μελϋτη διερεύνηςησ 

ςυγκϋντρωςησ ΟΚΩ  

                        

4 

ύνταξη & Τποβολό 

Υακϋλου 

Περιβαλλοντικόσ 

Αδειοδότηςησ  

                        

Β΄ ΥΑΗ 

1 

Οριςτικό μελϋτη του 

αρχιτεκτονικού τησ 

περιοχόσ ανϊπλαςησ 

                        

Γ΄ ΥΑΗ 

1 

Μελϋτη εφαρμογόσ  

του αρχιτεκτονικού 

τησ περιοχόσ 

ανϊπλαςησ 
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2 

Οριςτικό 

ηλεκτρομηχανολογικό 

μελϋτη (ιςχυρϊ 

ρεύματα) 

                        

3 

Οριςτικό 

ηλεκτρομηχανολογικό 

μελϋτη (wifi) 

                        

4 

Οριςτικό 

ηλεκτρομηχανολογικό 

μελϋτη (μεγαφωνικό 

εγκατϊςταςη) 

                        

5 

Οριςτικό 

ηλεκτρομηχανολογικό 

μελϋτη (εγκατϊςταςη 

πυρόςβεςησ) 

                        

6 

Οριςτικό υδραυλικό 

μελϋτη 

(αποςτρϊγγιςησ οδών 

& αποχϋτευςησ 

ομβρύων υδϊτων 

πλατεύασ) 

                        

7 

Οριςτικό μελϋτη 

ύδρευςησ νϋου 

δικτύου 

                        

8 
Οριςτικό Υυτοτεχνικό 

μελϋτη 

                        

9 
ύνταξη  Σευχών 

Δημοπρϊτηςησ 

                        

10 ύνταξη ΑΤ/ΥΑΤ                         

 

 

 

3.ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 

Ο υπολογιςμόσ των προεκτιμώμενων αμοιβών ϋγινε ςύμφωνα με: 

α) 

 τα οριζόμενα ςτον Κανονιςμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχόσ 

τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, που εγκρύθηκε με την 

ΔΝγ/32129/ΥΝ 466 (ΥΕΚ 2519/τ.Β/20-7-2017) απόφαςη του Τπουργού Τποδομών 

και Μεταφορών και δικτύων, 

 τα οριζόμενα ςτη περύπτωςη δ τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ 

υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 

 τα οριζόμενα ςτην Εγκύκλιο Ε3/19-3-2019 με Αρ. Πρωτ. ΔΝβ/12546/Υ.Ν.439.6, 
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απόφαςη Γ.Γ Τποδομών (περύ αναπροςαρμογόσ τιμόσ ςυντελεςτό τκ). 

β) 

 τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα του Σεύχουσ Σεχνικών Δεδομϋνων. 

Επιςημϊνςεισ: 

 Όπου ςτο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων , δεν αναφϋρονται ποςοτικϊ ςτοιχεύα, ιςχύουν 

τα παρόντα ςτο Σεύχοσ Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

 Οι ποςότητεσ που εκτύθενται για την προεκτύμηςη των δαπανών, αποτελούν 

πρόβλεψη τησ Τπηρεςύασ και εύναι ενδεικτικϋσ, θα οριςτικοποιηθούν δε μετϊ από τη 

ςύνταξη τησ μελϋτησ. 

 Σα ϊρθρα που αναφϋρονται ςτο κεύμενο (π.χ. ΓΕΝ.2) αντιςτοιχούν ςε αυτϊ του 

Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και υπηρεςιών. 

 Παρακϊτω γύνεται προεκτύμηςη αμοιβών και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον ςυνολικό 

προώπολογιςμό  κϊποιεσ  μελϋτεσ οι οπούεσ πιθανόν  να προκύψει να μην απαιτεύται η 

εκπόνηςη τουσ (πχ. Η/Μ wifi, νϋου δικτύου ύδρευςησ κ.α ). 

      

1. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ (κατ.16) 
 

Α = (τκ) * (Υ) [€] 

 (τκ) : ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 και 

 (Υ) :η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ όπωσ καθορύζεται ανϊ εύδοσ και 

κατηγορύα ϋργου ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα κϊθε κατηγορύασ μελϋτησ 

Από τα ςτοιχεύα τησ παρ. 1α του ϊρθρου ΓΕΝ.4 για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών 
μηχανικού ό ϊλλου επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει 
ειδικών προβλϋψεων Κανονιςμού προεκτιμώμενων αμοιβών  και από την απόφαςη Τπουργού 
ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-03-2019, προκύπτει: 
 

1. Άρθρο ΣΟΠ.2 - Σριγωνιςμού 

ΣΟΠ 2.3. Η αναγνώριςη και χρόςη τριγωνομετρικού ςημεύου για εξϊρτηςη πολυγωνομετρικού 
δικτύου ό εμπροςθοτομύασ ορύζεται ςε 65 €. 

Εκτιμϊται ότι απαιτεύται η χρόςη  2 τριγωνομετρικών ςημεύων 

ΑΜΟΙΒΗ 

 Α= 2*65*1,218 = 158,34€ 

 

2. Άρθρο ΣΟΠ.3 - Πολυγωνομετρύεσ 

 Για την αναγνώριςη, την εγκατϊςταςη πολυγωνομετρικού δικτύου με απλό (πρόχειρη) 

ςόμανςη, γωνιομϋτρηςη, πλευρομϋτρηςη, υπολογιςμό οδεύςεων και υψομϋτρων, καθώσ και τη 
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ςύνταξη  διαγρϊμματοσ και την εξαςφϊλιςη η τιμό ανϊ πολυγωνικό ςημεύο ορύζεται ωσ 65 

Ευρώ για ςημεύα εντόσ κατοικημϋνων περιοχών ό ςε οδούσ μεγϊλησ κυκλοφορύασ: 

Εκτιμϊται ότι απαιτεύται εγκατϊςταςη 12 πολυγωνικών . 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 12*65*1,218 = 950,04€ 

 

3. (ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.4) - Καταγραφό αποτύπωςη οδεύςεων και φρεατύων ΟΚΩ  

Εκτιμϊται ότι απαιτούνται  5 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

 (Υ) : 300*τκ, για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10ϋτη 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

 Α= 5*300*1,218 = 1.827,00€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:  
158,34€ +950,04€ + 1.827,00€ = 2.935,38€ 

 

 

2. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (κατ.07) 

 

 
όπου: 

 Ε = Επιφϊνεια Έργου ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (μ 2) που εκφρϊζει το φυςικό αντικεύμενο 

 ΣΑΟ = Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ μ2 ϋργου 

 Βν = υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ μ2 
ςυγκεκριμϋνου  ϋργου 

 Α = υντελεςτόσ Αρχιτεκτονικόσ Μελϋτησ 

 κ και μ = ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα τησ μελϋτησ 

 τκ = ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντοσ κανονιςμού 

 

Διαμόρφωςη χώρου πλατεύασ 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ . Εκτιμϊται πωσ η 

αρχιτεκτονικό μελϋτη θα παρϋμβει ςτο 50% τησ ϋκταςησ καθώσ το υπόλοιπο κομμϊτι θα 

αποτελϋςει αντικεύμενο τησ φυτοτεχνικόσ μελϋτησ. Επύςησ γύνεται  η παραδοχό πωσ η 

επιφϊνεια παρϋμβαςησ τησ ειδικόσ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ θα αφορϊ το 100% ςκληρϋσ 
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επιφϊνειεσ επύςτρωςησ. 

Εμβαδόν ςκληρών επιφανειών πλατεύασ : 5.035x 0,50 = 2.517,50τμ 

 

Διαμόρφωςη οδών πϋριξ τησ πλατεύασ που θα πεζοδρομηθούν ςε βϊθουσ ενόσ Ο.Σ., περιοχό 

ςυμβολόσ οδών Βασ. Υιλύππου-Βασ. Κων/νου και περιοχό ςυμβολόσ οδών Ζαφειρϊκη-

Θεοφύλου 

Οι δρόμοι  πϋριξ τησ πλατεύασ που θα πεζοδρομηθούν, η περιοχό τησ ςυμβολόσ των οδών Βασ. 

Υιλύππου-Βασ. Κων/νου και η περιοχό τησ ςυμβολόσ των οδών Ζαφειρϊκη-Θεοφύλου, ϋχουν 

περύπου ύδια γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ. Έτςι για λόγουσ επαναληψιμότητασ των 

επεμβϊςεων και των καταςκευαςτικών επιλύςεων λαμβϊνεται ωσ επιφϊνεια μελϋτησ το 50% 

τησ επιφϊνειασ τουσ.  Επύςησ γύνεται η παραδοχό πωσ το 30%  θα αφορϊ ςε μαλακϋσ 

επιφϊνειεσ και το 70%  θα αφορϊ ςε ςκληρϋσ επιφϊνειεσ επύςτρωςησ. 

Εμβαδόν ςκληρών επιφανειών πϋριξ οδών :  

(850,00+180,00+660,00+550,00+700,00+300,00+970,00+1.000,00) x 0,50x 0,70 = 5.210,00 x 

0,50x 0,70 = 1.823,50 τμ 

Εμβαδόν μαλακών επιφανειών πϋριξ οδών :  

(850,00+180,00+660,00+550,00+700,00+300,00+970,00+1.000,00) x 0,50x 0,30 = 5.210,00 x 

0,50x 0,30 = 781,50 τμ 

 

Διαμόρφωςη πεζοδρομύων οδών Ζαφειρϊκη, Μαλϊμου , Μ. Λογύου , Βασ. Υιλύππου και 

πεζοδρομύων κυκλικού κόμβου περιοχόσ Αγ. Μηνϊ 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ, η ςυνολικό επιφϊνεια των πεζοδρομύων των τμημϊτων των οδών Ζαφειρϊκη, 

Μαλϊμου, Μ. Λογύου, Βας. Υιλύππου και των πεζοδρομύων του κυκλικού κόμβου ςτην περιοχό 

του Αγ. Μηνϊ, εύναι : 

1.160,00+140,00+680,00+120,00+280,00+390,00 = 2.770,00 τμ.  

Οι παραπϊνω δρόμοι ϋχουν τα ύδια περύπου γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ. Έτςι για λόγουσ 

επαναληψιμότητασ των επεμβϊςεων και των καταςκευαςτικών επιλύςεων λαμβϊνεται ωσ 

επιφϊνεια μελϋτησ  το 50%, ότοι 1.385,00τμ. Επύςησ ϋγινε η παραδοχό πωσ η επιφϊνεια 

παρϋμβαςησ τησ ειδικόσ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ θα αφορϊ το 30% μαλακϋσ επιφϊνειεσ και 

70% ςκληρϋσ επιφϊνειεσ. Έτςι προκύπτει:   

Εμβαδόν μαλακών επιφανειών τμημϊτων οδών : 415,50 τμ και  

Εμβαδόν ςκληρών επιφανειών τμημϊτων οδών: 969,50 τμ 

 

 Έτςι προκύπτει:   

 Ε Μαλακών επιφανειών = 781,50 + 415,50 =1.197,00 τμ και  

Ε κληρών επιφανειών = 2.517,50+1.823,50  + 969,50 = 5.310,50 τμ 

Από τον Πύνακα Ια Τπολογιςμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών  για Κατηγορύα Μελϋτησ V 

και από την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από 

τισ 20-03-2019, προκύπτει: 
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 ΣΑΟ = 9,75 

 Βν = 0,10 για μαλακϋσ επιφϊνειεσ και 

     Βν = 0,14 για ςκληρϋσ επιφϊνειεσ 

 Α = 1,00 

 κ = 2,90 και μ =63,00 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ μαλακών επιφανειών : Α Μαλ Επιφ= 16.045,64 € 
Αμοιβό μελϋτησ ςκληρϋσ επιφανειών : ΑκλΕπιφ= 66.592,85 € 
υνολικό Αμοιβό: Α= Α Μαλ Επιφ + Α κλ Επιφ = 16.045,64 + 66.592,85 = 82.638,49 € 

 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει όλα τα ςτϊδια μελετών (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη και μελϋτη 
εφαρμογόσ) οπότε προκύπτει: 
Εκπόνηςη Προμελϋτησ 35% : 0,35 × 82.638,49 €= 28.923,47€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 × 82.638,49 € = 20.659,62€ 
Εκπόνηςη Μελϋτησ Εφαρμογόσ 40% : 0,40 × 82.638,49 €= 33.055,40€ 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ :   82.638,49€ 

 
 

3. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
(Η/Μ κατ. 09) 

 
 

Α. Ηλεκτρικϊ ιςχυρϊ ρεύματα περιβϊλλοντα χώρου πλατεύασ και περιοχόσ κόμβου Αγ. 
Μηνϊ 

 

Αφορϊ ςτισ ηλεκτρικϋσ μελϋτεσ εγκαταςτϊςεων για την ανϊπλαςη τησ περιοχόσ τησ πλατεύασ 
Καρατϊςου  και τησ διαμόρφωςησ του κόμβου ςτην περιοχό του Αγ. Μηνϊ.  

 
(ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 3.1.Α) 

 
όπου: 

 Ε = Επιφϊνεια Έργου ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (μ 2) που εκφρϊζει το φυςικό αντικεύμενο 

 ΣΑΟ = Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ μ2 ϋργου 

 Βν = υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ μ2 
ςυγκεκριμϋνου  ϋργου 

 ΗΜ= υντελεςτόσ κϊθε επιμϋρουσ  Μελϋτησ Εγκατϊςταςησ και εύναι το ποςοςτό 
ςυμμετοχόσ τησ εγκατϊςταςησ αυτόσ ςτη τιμό μονϊδοσ του φυςικού αντικειμϋνου (ΣΑο) 

 κ και μ = ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα τησ μελϋτησ 

 τκ = ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντοσ κανονιςμού 
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Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ. και η περιοχό τησ 

διαμόρφωςησ του κόμβου εύναι 455,00τμ.  

Έτςι προκύπτει:   

 Ε = 5.035 + 455 = 5.490,00τμ 

Από τουσ Πύνακεσ Ιδ Τπολογιςμού Αμοιβών Η/Μ Μελετών  και Ιε , Κατηγορύεσ Μελετών 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταςτϊςεων (ΙΙΙ), χρηςιμοποιώντασ ϋνα μϋςο ςυντελεςτό από τισ 

διϊφορϋσ κατηγορύεσ, αφού  δεν προβλϋπεται ςχετικό κατηγορύα περιβϊλλοντα χώρου και  

από την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 

20-03-2019, προκύπτει: 

 ΣΑΟ = 9,75 

 Βν = 1,00 για (μϋςησ κατηγορύασ) 

 ΗΜ= 6,00% = 0,06 

 κ = 2,30 και μ =45,00 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α= 25.914,56€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο , οριςτικό μελϋτη, οπότε προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προμελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 × 25.914,56 € = 4.535,05€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 x 25.914,56 €= 6.478,64€ 
 
Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 11.013,69€ 
 
Β.  Οδοφωτιςμόσ-Δύκτυα Διανομόσ  οδών που ςυμβϊλλουν ςτην πλατεύα και των 
τμημϊτων των πεζοδρομύων  των οδών Ζαφειρϊκη, Μαλϊμου , Μ. Λογύου & Βας. 
Υιλύππου 
 
 

(ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ. 9) 
Α = Σ1*M1*τκ 

    όπου: 

 Σ1 : Η τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Σ.Π.Α.) μελϋτησ (€/ ανϊ φυςικό μονϊδα) κϊθε επύ 
μϋρουσ εγκατϊςταςησ, που λαμβϊνεται από τον πύνακα 9.1. του κανονιςμού. 

 M1 : Μϋγεθοσ τησ κϊθε εγκατϊςταςησ ςε φυςικϋσ μονϊδεσ (χλμ) 

 τκ : Ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντοσ Κανονιςμού. 

 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ, το ςυνολικό μόκοσ των εγκαταςτϊςεων των Η/Μ  των δρόμων που ςυμβϊλουν ςε 

αυτόν ϋωσ βϊθουσ ενόσ Ο.Σ.  και των λοιπών οδών εύναι 980μ (Οδού Θεοφύλου: 80μ / Γ. 

Κων/νιδη: 75μ / Καμπύτη: 55μ / Βασ. Υιλύππου: 70μ + 20μ+67μ+37μ ≈ 200μ / Βενιζϋλου: 80μ 

/ τουγιαννϊκη : 70μ / Ζαφειρϊκη : 290μ / Μαλϊμου: 60μ/ Μ. Λογύου: 70μ). Έτςι προκύπτει:   

 Μ1 = 850μ 
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Από τον Πύνακα 9.1 του ϊρθρου ΟΔΟ 9 Τπολογιςμού Αμοιβόσ Μελϋτησ (Σ1) για εγκατϊςταςη 

"Υωτιςμού-Δύκτυα Διανομόσ"  για Σύπο 4  και από την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για την 

τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-03-2019, προκύπτει: 

 Σ1 = 2.000€/χλμ 

 τκ = 1,218 

 M1 :0,980χλμ, όμωσ ςύμφωνα με την παρ. α του ϊρθρο ΟΔΟ 9.3. του κανονιςμού 

προεκτιμώμενων αμοιβών ωσ ελϊχιςτο μόκοσ για μελϋτεσ οδοφωτιςμού λαμβϊνεται το 

1,00χλμ. 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α= 2.436,00€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη, οπότε προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προμελϋτησ 60% : 0,60 × 0,50 × 2.436,70€= 730,80€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 40% : 0,40 x 2.436,70€= 974,40€ 
 
Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 730,80€ + 974,40€ = 1.705,20€ 

 
Γ.  Εγκαταςτϊςεισ Wifi  περιβϊλλοντα χώρου πλατεύασ και οδών που ςυμβϊλουν ς΄ 
αυτόν 
 
Αφορϊ ςτη μελϋτη για την εγκατϊςταςη αςύρματου δικτύου Wifi ςτην περιοχό τησ πλατεύασ 
Καρατϊςου  και των οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν. ( ε περίπτωςη που οι αρμόδιοι φορείσ - 
ΟΣΕ- κρίνουν πωσ η μελέτη ςυντάςςεται από τουσ ίδιουσ, η ςυγκεκριμένη μελέτη δεν θα 
εκπονηθεί από τουσ μελετητέσ .Σα  ςτοιχεία κόςτουσ υλοποίηςησ τησ ςυγκεκριμένησ 
εγκατάςταςησ θα δοθούν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ και θα ςυμπεριληφθούν ςτα Σεύχη 
δημοπράτηςησ του αντίςτοιχου έργου,  
 

(ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 3.1.Α) 

 
    όπου: 

 Ε = Επιφϊνεια Έργου ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (μ 2) που εκφρϊζει το φυςικό αντικεύμενο 

 ΣΑΟ = Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ μ2 ϋργου 

 Βν = υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ μ2 
ςυγκεκριμϋνου  ϋργου 

 ΗΜ= υντελεςτόσ κϊθε επιμϋρουσ  Μελϋτησ Εγκατϊςταςησ και εύναι το ποςοςτό 
ςυμμετοχόσ τησ εγκατϊςταςησ αυτόσ ςτη τιμό μονϊδοσ του φυςικού αντικειμϋνου (ΣΑο) 

 κ και μ = ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα τησ μελϋτησ 

 τκ = ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντοσ κανονιςμού 

 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ. και η ςυνολικό επιφϊνεια των 

οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν εύναι 4.580,00 τμ. (Οδού Θεοφύλου: 70x10=700τμ/ Γ. 
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Κων/νιδη: 75x8,80=660τμ/Καμπύτη: 55x10=550τμ/ Βασ. Υιλύππου: 70x10=700τμ/ Βενιζϋλου: 

80x12,10=970τμ / τουγιαννϊκη : 70x14,25=1.000τμ)    

 Έτςι προκύπτει:   

 Ε = 5.035τμ+ 4.580,00 τμ = 9.615,00 τμ 

Από τουσ Πύνακεσ Ιδ Τπολογιςμού Αμοιβών Η/Μ Μελετών  και Ιε , Κατηγορύεσ Μελετών 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταςτϊςεων (ΙΙΙ), χρηςιμοποιώντασ ϋνα μϋςο ςυντελεςτό από τισ 

διϊφορϋσ κατηγορύεσ, αφού δεν προβλϋπεται ςχετικό κατηγορύα περιβϊλλοντα χώρου και  

από την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ  ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 

20-03-2019, προκύπτει: 

 ΣΑΟ = 9,75 

 Βν = 1,00 για (μϋςησ κατηγορύασ) 

 ΗΜ= 1,00% = 0,01 

 κ = 2,30 και μ =45,00 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α= 9.990,45€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη, οπότε προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προμελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 ×9.990,45€=1.748,33€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 x 9.990,45€= 2.497,61€ 
 
Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 4.245,94€ 

 
Δ.  Εγκαταςτϊςεισ  πυρόςβεςησ περιβϊλλοντα χώρου πλατεύασ και  οδών περιοχόσ 
μελϋτησ  

   

Αφορϊ ςτη μελϋτη για την εγκατϊςταςη πυρόςβεςη ςτην περιοχό τησ πλατεύασ Καρατϊςου  
και των οδών περιοχόσ μελϋτησ.  
 
 

(ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 3.1.Α) 

 
    όπου: 

 Ε = Επιφϊνεια Έργου ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (μ 2) που εκφρϊζει το φυςικό αντικεύμενο 

 ΣΑΟ = Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ μ2 ϋργου 

 Βν = υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ μ2 
ςυγκεκριμϋνου  ϋργου 

 ΗΜ= υντελεςτόσ κϊθε επιμϋρουσ  Μελϋτησ Εγκατϊςταςησ και εύναι το ποςοςτό 
ςυμμετοχόσ τησ εγκατϊςταςησ αυτόσ ςτη τιμό μονϊδοσ του φυςικού αντικειμϋνου (ΣΑο) 

 κ και μ = ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα τησ μελϋτησ 

 τκ = ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντοσ κανονιςμού 
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Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ. και η ςυνολικό επιφϊνεια των 

οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν εύναι 4.580,00 τμ. (Οδού Θεοφύλου: 70x10=700τμ / Γ. 

Κων/νιδη: 75x8,80=660τμ /Καμπύτη: 55x10=550τμ  / Βασ. Υιλύππου: 70x10=700τμ / 

Βενιζϋλου: 80x12,10=970τμ  / τουγιαννϊκη : 70x14,25=1.000τμ)    

 Έτςι προκύπτει:   

Ε1= 5.035τμ+ 4.580,00 τμ = 9.615,00 τμ 

 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ, το ςυνολικό εμβαδόν των πεζοδρομύων των δρόμων παρϋμβαςησ εύναι 1.720μ 

(Οδού Ζαφειρϊκη: 1.160,00τμ / Μαλϊμου: 280 τμ / Μ. Λογύου 280τμ/Βασ. Υιλύππου: 200 τμ) . 

Λόγω του γεγονότοσ πωσ ςε κϊθε οδό ςε ϋνα από τα δύο πεζοδρόμια θα προβλεφθεύ δύκτυο 

πυρόςβεςησ λαμβϊνεται ωσ εμβαδόν για την προεκτύμηςη αμοιβόσ το 50% τησ επιφϊνειασ 

των πεζοδρομύων ότοι:  

 Έτςι προκύπτει:   

Ε2 = 1.920x50% = 960,00 τμ 
 
υνολικϊ προκύπτει: 

 Ε = Ε1 + Ε2 = 9.615,00 + 960,00 =10.575,00τμ 

Από τουσ Πύνακεσ Ιδ Τπολογιςμού Αμοιβών Η/Μ Μελετών  και Ιε , Κατηγορύεσ Μελετών 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταςτϊςεων (ΙΙΙ), χρηςιμοποιώντασ ϋνα μϋςο ςυντελεςτό από τισ 

διϊφορϋσ κατηγορύεσ, αφού δεν προβλϋπεται ςχετικό κατηγορύα περιβϊλλοντα χώρου και από 

την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-

03-2019, προκύπτει: 

 ΣΑΟ = 9,75 

 Βν = 1,00 για (μϋςησ κατηγορύασ) 

 ΗΜ= 2,00% = 0,02 

 κ = 2,30 και μ =45,00 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α= 18.312,65€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη, οπότε προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προμελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 × 18.312,65€ = 3.204,71€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 x 18.312,65€ = 4.578,16€ 
 

Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 3.204,71€ + 4.578,16€ = 7.782,88€ 

 

Ε.  Εγκατϊςταςη  μεγαφωνικόσ ςτον  περιβϊλλοντα χώρου τησ πλατεύασ και ςτισ 
οδούσ  που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν 

 

Αφορϊ ςτη μελϋτη για τη μεγαφωνικό  εγκατϊςταςη ςτη περιοχόσ τησ πλατεύασ Καρατϊςου  
και των οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν.  
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(ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 3.1.Α) 

  
    όπου: 

 Ε = Επιφϊνεια Έργου ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (μ 2) που εκφρϊζει το φυςικό αντικεύμενο 

 ΣΑΟ = Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ αμοιβών ανϊ μ2 ϋργου 

 Βν = υντελεςτόσ Βαρύτητασ επύ τησ ενιαύασ Σιμόσ Αφετηρύασ Αμοιβών ανϊ μ2 
ςυγκεκριμϋνου  ϋργου 

 ΗΜ= υντελεςτόσ κϊθε επιμϋρουσ  Μελϋτησ Εγκατϊςταςησ και εύναι το ποςοςτό 
ςυμμετοχόσ τησ εγκατϊςταςησ αυτόσ ςτη τιμό μονϊδοσ του φυςικού αντικειμϋνου (ΣΑο) 

 κ και μ = ςυντελεςτϋσ ςύμφωνα με την κατηγορύα τησ μελϋτησ 

 τκ = ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντοσ κανονιςμού 

 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ. και η ςυνολικό επιφϊνεια των 

οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν εύναι 4.580,00 τμ. (Οδού Θεοφύλου: 70x10=700τμ / Γ. 

Κων/νιδη: 75x8,80=660τμ /Καμπύτη: 55x10=550τμ  / Βασ. Υιλύππου: 70x10=700τμ  / 

Βενιζϋλου: 80x12,10=970τμ  / τουγιαννϊκη : 70x14,25=1.000τμ)    

   Έτςι προκύπτει:   

 Ε = 5.035τμ+ 4.580,00 τμ = 9.615,00 τμ 

Από τουσ Πύνακεσ Ιδ Τπολογιςμού Αμοιβών Η/Μ Μελετών  και Ιε , Κατηγορύεσ Μελετών 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταςτϊςεων (ΙΙΙ), χρηςιμοποιώντασ ϋνα μϋςο ςυντελεςτό από τισ 

διϊφορϋσ κατηγορύεσ, αφού δεν προβλϋπεται ςχετικό κατηγορύα περιβϊλλοντα χώρου και από 

την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-

03-2019, προκύπτει: 

 ΣΑΟ = 9,75 

 Βν = 1,00 για (μϋςησ κατηγορύασ) 

 ΗΜ= 0,50% = 0,005 

 κ = 2,30 και μ =45,00 

 τκ = 1,211 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α=5.931,81€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη, οπότε προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προμελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 × 5.931,81€=1.038,07€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 x 5.931,81€ = 1.482,95€ 
 

Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 2.521,02€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ ΜΕΛΕΣΗ:  
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11.013,69€ + 1.705,20€+ 4.245,94€+ 7.782,88€+ 2.521,02€= 27.268,73€ 

 

 

4. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ (κατ. 13) 

 
Α. Μελϋτη  αποχϋτευςησ - αποςτρϊγγιςησ οδών εντόσ αςτικών περιοχών 

Αφορϊ ςτη μελϋτη αποχϋτευςησ-αποςτρϊγγιςησ των οδών που ςυμβϊλλουν ςτην πλατεύα 
Καρατϊςου, ςε βϊθοσ ενόσ Ο.Σ.  

(ΑΡΘΡΟ ΤΔΡ 2.1 ) 
  
Α=(β • Κ1 • Κ2• K3 • Κ4• L ) • τκ(ΑΡΘΡΟ ΤΔΡ 2.1) 

όπου: 

 β: 4.500 για οδικϊ ϋργα και 3.500 για ςιδηροδρομικϊ ϋργα 

 Κi ςυντελεςτόσ επιρροόσ και 

 L το μόκοσ, ςε χλμ., του τμόματοσ του υπό μελϋτη κύριου ϋργου ςτο οπούο 

απαιτεύται αποχετευτικό – αποςτραγγιςτικό ϋργο. 

 Κ1: ςυντελεςτόσ κατηγορύασ οδού με τιμϋσ: 

ςε τοπικούσ και αγροτικούσ δρόμουσ Κ1= 0,35 

ςε δευτερεύον οδικό δύκτυο Κ1= 0,75 

ςε κύριο οδικό δύκτυο ενιαύασ επιφϊνειασ κυκλοφορύασ Κ1= 1,45 

ςε κύριο οδικό δύκτυο διακεκριμϋνησ επιφϊνειασ κυκλοφορύασ 

Κ1= 1,80 

ςε ςιδηροδρομικό γραμμό και το τυχόν παρϊλληλο οδικό δύκτυο 

Κ1= 1.80 

ε περύπτωςη κύριου οδικού δικτύου, με παρϊλληλο δευτερεύον οδικό δύκτυο 

(Service Roads) , η τιμό του ςυντελεςτό Κ1 αυξϊνεται κατϊ 15% 

 Κ2: ςυντελεςτόσ μόκουσ μελϋτησ ςυγκοινωνιακού ϋργου με τιμϋσ: 

για μόκοσ L<1,00 χλμ Κ2=1,50 

για μόκοσ 1,00<L<5,00χλμ Κ2=1,625-0,125L 

για μόκοσ L>5,00χλμ Κ2=1,00 

 Κ3: ςυντελεςτόσ περιοχόσ ϋργου με τιμϋσ: 

ςε μη αςτικϋσ περιοχϋσ Κ3=1,00 

ςε αςτικϋσ περιοχϋσ Κ3=1,50 

ςε υπογειοποιημϋνα ακϊλυπτα ϋργα αςτικών περιοχών Κ3=2,0 

 Κ4: ςυντελεςτόσ δυςχϋρειασ ϋργου που υπολογύζεται από τη ςχϋςη: 

Κ4=0,5 • (ΝΔ /L)+1,5 • (L / ΝΑ) 

όπου: ΝΔ= το πλόθοσ των Κϊτω Διαβϊςεων ςε αυτό 

ΝΑ= το πλόθοσ των υφιςτϊμενων επαρκώνφυςικών ό τεχνητών αποδεκτών ςε αυτό 

 



Υϊκελοσ Δημόςιασ ύμβαςησ 

«Μελϋτη ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ» 

 

 

27 

Από  τα ςτοιχεύα τησ τοπογραφικόσ αποτύπωςησ τησ περιοχόσ, εκτιμϊται πωσ το ςυνολικό 

μόκοσ που απαιτεύται αποςτραγγιςτικό εύναι  490μ (Οδού Θεοφύλου:70μ / ολωμού 70μ / Γ. 

Κων/νιδη : 75μ / Καμπύτη: 55μ / Βασ. Υιλύππου: 70μ / Βενιζϋλου:80μ / τουγιαννϊκη : 70μ)   

Έτςι προκύπτει:   

 L = 490m = 0,49km 

 β =  4.500 για οδικϊ ϋργα 

 Κ1= 1,45 για ϋργο ςε κύριο οδικό δύκτυο ενιαύασ επιφϊνειασ κυκλοφορύασ  

 Κ2 = 1,50, για L<1,00χλμ 
 Κ3 = 1,50 ςε αςτικϋσ περιοχϋσ 
 Κ4 = 0,5*0/0,75 + 1,50*0,49/1 = 0,74 (πρϋπει τουλϊχιςτον 1,00) , ϊρα Κ4=1,00 

ΝΔ = 0 & ΝΑ=1 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 4500*1,45*1,50*1,50*1,00*0,49*1,218 = 8.762,06€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ, οπότε 
προκύπτει: 
Παρϊλειψη ΕκπόνηςησΠροκαταρκτικόσ 15% : 0,15 × 0,50 × 8.762,06€ = 657,15€ 
Παρϊλειψη ΕκπόνηςησΠρομελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 × 8.762,06€ = 1.533,36€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 65% : 0,65 x 8.762,06€=  5.695,34€ 
Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 7.885,86€ 
 
Β. Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων περιβϊλλοντα χώρου πλατεύασ και περιοχόσ 
κυκλικού κόμβου Αγ. Μηνϊ 
Αφορϊ ςτη μελϋτη αποχϋτευςησ  ομβρύων του περιβϊλλοντα χώρου τησ πλατεύασ Καρατϊςου 
και τησ περιοχόσ τησ διαμόρφωςησ του κυκλικού κόμβου ςτον Αγ. Μηνϊ. 

 
(ΑΡΘΡΟ ΤΔΡ 4.1 ) 

Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Α) για την εκπόνηςη μελϋτησ εςωτερικούδικτύου 

ομβρύων υπολογύζεται ςυναρτόςει τησ μελετώμενησ ϋκταςησ βϊςει τουτύπου: 

Α=7000 • F 2/3 • τκ 

όπου F: η αποχετευόμενη ϋκταςη ςε εκτϊρια 

 

Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ. και η περιοχό τησ 

διαμόρφωςησ του κυκλικού κόμβου εύναι 452,39≈ 455,00τμ 

Έτςι προκύπτει:   

• F = 0,5035  + 0,0455 = 0,549Ha 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α=5.716,46€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ, οπότε 
προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προκαταρκτικόσ 15% : 0,15 × 0,50 ×  5.716,46€= 428,73€ 
Παρϊλειψη ΕκπόνηςησΠρομελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 × 5.716,46€= 1.000,38€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 65% : 0,65x×  5.716,46€ = 3.715,70€ 
Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 5.144,81€ 
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Γ. Μελϋτη διερεύνηςησ δυνατότητασ ςυγκϋντρωςησ των δικτύων ΟΚΩ ςτην περιοχό  
τησ πλατεύασ και των οδών που ςυμβϊλλουν ς΄ αυτόν.  

Αφορϊ ςτη ςυνεργαςύα με τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφϋλειασ που διαθϋτουν δύκτυα ςτην περιοχό 

παρϋμβαςησ ώςτε να γύνει καταγραφό των δικτύων ΟΚΩ (οδεύςεισ, φρεϊτια κα) και να 

διερευνηθεύ η δυνατότητα ςυγκϋντρωςησ και ελϋγχου τουσ ςε νϋο κανϊλι, για την αντιμετώπιςη 

βλαβών χωρύσ καταςτροφϋσ ςτο νϋο ϋργο ανϊπλαςησ. Η μελϋτη θα ςυνοδεύεται  εκτόσ των 

ςχεδύων καταγραφόσ με  τεχνικό ϋκθεςη και ενδεικτικό προώπολογιςμό τησ προτεινόμενησ 

εργαςύασ. 

(ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.2-ΓΕΝ.4) 
 

Α = (τκ) * (Υ) [€] 

 (τκ) : ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 και 

 (Υ) :η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ όπωσ καθορύζεται ανϊ εύδοσ και 

κατηγορύα ϋργου ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα κϊθε κατηγορύασ μελϋτησ 

Από τα ςτοιχεύα τησ παρ. 1α του ϊρθρου ΓΕΝ.4 για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών 

μηχανικού ό ϊλλου επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει 

ειδικών προβλϋψεων Κανονιςμού προεκτιμώμενων αμοιβών  και από την απόφαςη Τπουργού 

ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-03-2019, προκύπτει: 

 

Εκτιμϊται πωσ απαιτούνται  4 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

 (Υ) : 300*τκ, για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10ϋτη 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

    Α= 4*300*1,218 = 1.461,60€ 
 

Δ. Μελϋτη νϋου δικτύου ύδρευςησ 

Αφορϊ ςτη νϋα μελϋτη  ύδρευςησ  ςτην περιοχό παρϋμβαςησ τησ ανϊπλαςησ τησ πλατεύασ και 

των οδών που ςυμβϊλλουν ςε αυτόν. 

(ΑΡΘΡΟ ΤΔΡ 5.1) 
Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Α) για την εκπόνηςη μελϋτησ εςωτερικού δικτύου 

ύδρευςησ υπολογύζεται ςυναρτόςει τησ υδρευόμενησ ϋκταςησ βϊςει τουτύπου: 

Α= 5500 • F 2/3 • β • τκ 

Όπου F: η υδρευόμενη ϋκταςη ςε εκτϊρια 

β υντελεςτόσ εξαρτώμενοσ από τον πληθυςμό ςχεδιαςμού τησ 

υδρευόμενησ ϋκταςησ ωσ εξόσ: 

για οικιςμούσ με πληθυςμό ≤3.000 β = 0,75 

για οικιςμούσ με πληθυςμό =5.000 β = 0,80 

για οικιςμούσ με πληθυςμό =10.000 β = 0,85 

για οικιςμούσ με πληθυςμό =20.000 β = 0,90 

για οικιςμούσ με πληθυςμό =50.000 β = 0,95 

για οικιςμούσ με πληθυςμό ≥100.000 β = 1,00 
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Με δεδομϋνη την τοπογραφικό αποτύπωςη τησ περιοχόσ που υπϊρχει ςτα αρχεύα τησ 

Τπηρεςύασ,  η ςυνολικό επιφϊνεια τησ πλατεύασ  εύναι 5.035 τμ. και η ςυνολικό ϋκταςη των 

δρόμων που ςυμβϊλουν ςε αυτόν ϋωσ βϊθουσ ενόσ Ο.Σ. (ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οδού 

ολωμού) εύναι 5.350τμ 

Έτςι προκύπτει:   

• F = 5.035+5.350 = 10.385τμ = 1,039 Ha 

ΑΜΟΙΒΗ 

Αμοιβό μελϋτησ : Α= 5.154,05€ 
Η αμοιβό περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο ,  οριςτικό μελϋτη με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ, οπότε 
προκύπτει: 
Παρϊλειψη Εκπόνηςησ Προκαταρκτικόσ 15% : 0,15 × 0,50 x 5.154,05€= 386,55€ 
Παρϊλειψη ΕκπόνηςησΠρομελϋτησ 35% : 0,35 × 0,50 × 5.154,05€= 901,96€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 65% : 0,65 ×  5.154,05€= 3.350,13€ 
Άρα , υνολικό Αμοιβό: Α= 4.638,64€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ:  
7.885,86€+ 5.144,81€+ 1.461,60€+ 4.638,64€= 19.130,91€ 
 

 

5.ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΤΣΟΣΕΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ (κατ.25) 

 
 Υυτοτεχνικό μελϋτη περιβϊλλοντα χώρου πλατεύασ και οδών περιοχόσ μελϋτησ  

Αφορϊ ςτη  μελϋτη  φυτοτεχνικών διαμορφώςεων  των χώρων πραςύνου ςε όλη την επιφϊνεια 

τησ περιοχόσ τησ πλατεύασ και των οδών τησ περιοχόσ μελϋτησ , καθώσ και ςτην ϊρδευςη αυτών.   

(ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.2-ΓΕΝ.4) 
Α = (τκ) * (Υ) [€] 

 (τκ) : ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 και 

 (Υ) :η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ όπωσ καθορύζεται ανϊ εύδοσ και 

κατηγορύα ϋργου ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα κϊθε κατηγορύασ μελϋτησ 

Από τα ςτοιχεύα τησ παρ. 1α του ϊρθρου ΓΕΝ.4 για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών 

μηχανικού ό ϊλλου επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει 

ειδικών προβλϋψεων Κανονιςμού προεκτιμώμενων αμοιβών  και από την απόφαςη Τπουργού 

ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2019 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-03-2019, προκύπτει: 

 

Εκτιμϊται πωσ απαιτούνται 10,5 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

 (Υ) : 450*τκ, για επιςτόμονα εμπειρύασ  από 10 ϋωσ 20 ϋτη 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 10,5*450*1,218 = 5.755,05€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΤΣΟΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ: 5.755,05€ 
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6. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ (κατ. 27) 

 

Α. ύνταξη & Τποβολό Υακϋλου Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ 

Αφορϊ ςτη ετοιμαςύα του φακϋλου για την υποβολό του ςτην αρμόδια υπηρεςύα περιβϊλλοντοσ 

για την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη του ϋργου. 

 
 (ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.2-ΓΕΝ.4) 

Α = (τκ) * (Υ) [€] 

 (τκ) : ο ςυντελεςτόσ του ϊρθρου ΓΕΝ.3 και 

 (Υ) :η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ όπωσ καθορύζεται ανϊ εύδοσ και 

κατηγορύα ϋργου ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα κϊθε κατηγορύασ μελϋτησ 

Από τα ςτοιχεύα τησ παρ. 1α του ϊρθρου ΓΕΝ.4 για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών 

μηχανικού ό ϊλλου επιςτόμονα που δεν αφορούν ςτην εκπόνηςη μελϋτησ αμειβόμενησ βϊςει 

ειδικών προβλϋψεων Κανονιςμού προεκτιμώμενων αμοιβών  και από την απόφαςη Τπουργού 

ΤΠΟ.ΜΕ. για την τιμό του τκ ϋτουσ 2018 που ιςχύει μετϊ από τισ 20-03-2018, προκύπτει: 

 

Εκτιμϊται πωσ απαιτούνται 4 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

 (Υ) : 450*τκ, για επιςτόμονα εμπειρύασ  από 10 ϋωσ 20 ϋτη 

 τκ = 1,218 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 4*450*1,218 = 2.192,40€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ: 2.192,40€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:                              2.935,38€ 

2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΗ:         82.638,49€ 

3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                                                27.268,73€ 

4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                                19.130,91€ 

5. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΤΣΟΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                             5.755,05€ 

6. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ:                        2.192,40€ 

                                      139.920,96€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΟΠΟΙΕ ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΕΤΦΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ. 



Υϊκελοσ Δημόςιασ ύμβαςησ 

«Μελϋτη ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ» 

 

 

31 

 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΗ:         82.638,49€ 

2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                                                27.268,73€ 

3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                                19.130,91€ 

4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΤΣΟΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                             5.755,05€  
                                                            134.793,18€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΟΠΟΙΕ ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ ΑΤ - ΥΑΤ 

 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΗ:         82.638,49€ 

2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                                                27.268,73€ 

3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                                19.130,91€ 

4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΤΣΟΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                             5.755,05€  
                                                            134.793,18€ 

 

7. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΤΦΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

 

1. ΓΕΝ7. Αμοιβό ςύνταξησ τευχών δημοπρϊτηςησ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβό για τη ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ ορύζεται ςε ποςοςτό 8% τησ 

ςυνολικόσ προεκτύμωμενησ αμοιβόσ των κατηγοριών μελετών για τισ οπούεσ ςυνϊςςονται 

τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

 

2.Η παραπϊνω αμοιβό επιμερύζεται ςτα επιμϋρουσ τεύχη με τα ακόλουθα 

ποςοςτϊ: 

Για την τεχνικό περιγραφό 10% 

Για τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 30% 

 Για την ανϊλυςη τιμών 25% 

Για το τιμολόγιο μελϋτησ 13% 

Για τον προώπολογιςμό μελϋτησ 5% 
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Ήτοι 83% 

υνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό κατηγοριών μελετών για τισ οπούεσ ςυντϊςςονται 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

ΑΜΟΙΒΗ : 0,080 x 0,83 x 134.793,20€ = 8.950,27€ 

 

8. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΤ- ΥΑΤ   

 

1. ΓΕΝ.6    Αμοιβό ςύνταξησ μελϋτησ ΑΤ–ΥΑΤ 

Η μελϋτη χεδύου Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΑΤ) και Υακϋλου Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΥΑΤ) 

του ϋργου ςυντϊςςεται από τουσ μελετητϋσ του κυρύωσ ϋργου ανϊ κατηγορύα μελϋτησ με  

βϊςη τα  οριζόμενα ςτο  Π. Δ. 305/96  και τα εκϊςτοτε ιςχύοντα. 

2.Η αμοιβό Α, για την ςύνταξη μελϋτησ (ΑΤ) και (ΥΑΤ) ορύζεται από τον τύπο: 
 
Α = Αi * β * τκ          
όπου: 
 
Ai=  Σο ςύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προσ εκπόνηςη μελετών για 

ςυγκεκριμϋνο ϋργο και για όλεσ τισ κατηγορύεσ μελετών. 

β = ςυντελεςτόσ αμοιβόσ επύ τοισ εκατό (%) οριζόμενοσ ωσ ακολούθωσ: 

β = κ + μ/ (αi/175*1,211)^1/3  

κ,  μ  ςυντελεςτϋσ, που  ανεξαρτότων κατηγορύασ ϋργου   ορύζονται   οι ακόλουθοι: 

κ=0,40   και   μ=8,00. 

Ο ςυντελεςτόσ β(%) ςτρογγυλεύεται πϊντα ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο. 

Α =  134.793,20* (1,15/100) * 1,218 = 1.888,05€ 

υγκεντρωτικόσ Πύνακασ  Προεκτιμώμενων Αμοιβών  

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ 

ΠΟΟ  

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ 

ΠΟΟ ΠΡΟΑΤΞΗΜΕΝΟ 

ΜΕ 15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ 

ΠΟΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ 

ΠΣΤΦΙΟ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 

ΠΣΤΦΙΟ 

1 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ 
ΜΕΛΕΣΕ 

16 2.935,38€ 3.375,69€ 3.375,69€ Α΄ 

2 ΕΙΔΙΚΕ 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ  
ΜΕΛΕΣΕ 

07 82.638,49 €  95,034,26€ 107.498,33€ Γ΄  

3 Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                          09   27.268,73€ 31.359,04€ 31.359,04€ Β΄ 

4 ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ  13   19.130,91€ 22.000,55€ 22.000,55€ Α΄ 
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ΜΕΛΕΣΕ 

5 ΥΤΣΟΣΕΦΝΙΚΕ 
ΜΕΛΕΣΕ 

25   5.755,05€ 6.618,31€ 6.618,31€ Α΄ 

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ 
ΜΕΛΕΣΕ   

27 2.192,40€  2.521,26€  2.521,26€ Α΄ 

7 ΣΕΤΦΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 8.950,27€ 10.292,81€   

8 ΣΕΤΦΟ  ΑΤ-ΥΑΤ  1.888,05€ 2.171,26€   

 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΩΝ  150.759,28€    

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%  22.613,89€    

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  173.373,17€    

 ΥΠΑ 24%   41.609,56€    

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  214.982,73€    

 

 

 

5. ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
 

Η μελϋτη ϋχει ενταχθεύ ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ για το ϋτοσ 2019 με την υπ΄ 

αριθμό 458/2018 απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου, με  πύςτωςη 86.000,00 από πόρουσ τησ ΚΑΠ ΠΔΕ 

πρώην ΑΣΑ με Κ.Α: 02.30.7412.033 

 

6. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

Η ανϊθεςη τησ µελϋτησ  θα γύνει µε ανοιχτό δηµόςιο διαγωνιςµό. Ο διαγωνιςµόσ θα εύναι διεθνόσ λόγω 

του ότι η προεκτιμώμενη αµοιβό εύναι ϊνω του κατωτϊτου ορύου των 221.000 € χωρύσ Υ.Π.Α. που 

ορύζεται ςτο ϊρθρο 5 παρϊγραφοσ γ. του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνιςμόσ θα εύναι ανοιχτόσ προκειμϋνου 

να υπϊρξει αυξημϋνο ενδιαφϋρον και ανϊλογοσ ανταγωνιςµόσ των ενδιαφερομϋνων. 

 

7. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
 

Σα κριτόρια ανϊθεςησ τησ µελϋτησ  καθώσ και η βαρύτητα αυτών, εύναι τα οριζόμενα ςτην 

εγκεκριμϋνη διακόρυξη του διαγωνιςµού.  
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8. ΣΕΤΦΟ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ  
 

Πύνακασ Περιεχομϋνων υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Τ) 

Άρθρο 1: Ειςαγωγό 

Άρθρο 2: Εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 

Άρθρο 3: Προςωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 4: Αμοιβό - Κρατόςεισ 

Άρθρο 5: Εγγυόςεισ 

Άρθρο 6: Ποινικϋσ ρότρεσ  

Άρθρο 7: Γενικϊ καθόκοντα, Ευθύνεσ, Τποχρεώςεισ του Αναδόχου 

Άρθρο 8: Τποχρεώςεισ του Εργοδότη 

Άρθρο 9: Διαφορϋσ - Διαφωνύεσ - Ανώτερη βύα 

Άρθρο 10: Έκπτωςη Αναδόχου – Διϊλυςη ύμβαςησ 

Άρθρο 11: Διοικητικό και Δικαςτικό Επύλυςη Διαφορών 

Άρθρο 12: Ιςχύουςα Νομοθεςύα και Γλώςςα Επικοινωνύασ 

 

Άρθρο 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
1.1 Γενικϊ 

Η παρούςα Ε..Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των 

ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που ςχετύζονται με την διαδικαςύα 

ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ "Διακόρυξη", ενώ το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ "Σεχνικών Δεδομϋνων".  

1.2 Οριςμού, υντομογραφύεσ και Αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ παρενθϋςεισ) 
Αναθϋτουςα αρχό  τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι ο ΔΗΜΟ ΗΡΩΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ. 

Κύριοσ του ϋργου (ΚτΕ) εύναι ο ΔΗΜΟ ΗΡΩΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ. 

Εργοδότησ εύναι ο ΔΗΜΟ ΗΡΩΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ. 

Ανϊδοχοσ:  Ο οικονομικόσ φορϋασ ό η ϋνωςη οικονομικών φορϋων ςτον οπούο ανατύθεται από τον 

εργοδότη με δημόςια ςύμβαςη η εκπόνηςη τησ μελϋτησ κατϊ το ϊρθρο 2 του Ν.4412/2016. 

Προώςταμϋνη Αρχό (Π.Α.):  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΗΡΩΊΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ. 

Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ.): Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΗΡΩΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

Οικονομικό Αντικεύμενο τησ ύμβαςησ ό αξύα τησ ύμβαςησ: Η προβλεπόμενη από τη 

ύμβαςη Αμοιβό του αναδόχου. 

ύμβαςη: Σο ςύνολο των όρων που προςδιορύζουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ 

τωναντιςυμβαλλομϋνων, δηλαδό του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβϊνονται ςτατεύχη 

του διαγωνιςμού, ςτην απόφαςη ϋγκριςησ του αποτελϋςματοσ και το ςχετικό 

ιδιωτικόςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ των δύο ςυμβαλλομϋνων μερών. 
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υμβατικϊ Σεύχη: Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζύ με τα τεύχη τα οπούα το ςυνοδεύουν και το ςυμπληρώνουν, όπωσ αναγρϊφονται 

ςτην παρϊγραφο 1.3 τησ .Τ.. 

Έγγραφα ςύμβαςησ: Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 

τουϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 εύναι τα ακόλουθα: 

α) η διακόρυξη και η προκόρυξη ςύμβαςησ, 

β) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), 

γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα 

του υποςυςτόματοσ, 

δ) το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμματων 

απαιτούμενων υπηρεςιών και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου. 

ε) το παρόν τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.), 

ςτ) το τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών, 

ζ) ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 

αναθϋτουςα αρχό επύ όλων των ανωτϋρω. 

Ηλεκτρονικόσ φϊκελοσ προςφορϊσ: τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 

(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 

(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ». 

(γ) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ». 

ΣΜΕΔΕ: Σαμεύο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοςύων Έργων 

 

1.3   ειρϊ ιςχύοσ υμβατικών Σευχών 
Μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού η ςειρϊ ιςχύοσ των εγγρϊφων εύναι η ακόλουθη: 

1. Σο υμφωνητικό 
2. Η Διακόρυξη 
3. Η Οικονομικό προςφορϊ του Αναδόχου 
4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου 
5. Σο Σεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων 
6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την 

τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου. 
7. Σο τεύχοσ των προεκτιμώμενων αμοιβών με τουσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ τησ 

προεκτιμηθεύςασ αμοιβόσ . 

 
Άρθρο 2: ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1  Σόποσ και χρόνοσ 
- Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του ϋργου 

εφόςον τούτο απαιτεύται.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των αρμοδύων οργϊνων του εργοδότη 

(Προώςτ/νησ Αρχόσ, Διευθ/ςασ Τπ/ςύασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να παρϋχει 

γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ και ςυμβουλϋσ, να ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ ςτην περιοχό που 

πρόκειται να καταςκευαςτεύ το μελετούμενο ϋργο και  εν γϋνει να παρϋχει την υποςτόριξη που κρύνει 

χρόςιμη ο εργοδότησ. 

- Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ για την ϋγκριςη τησ ανϊθεςησ προσ τον 

ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει το ιδιωτικό ςυμφωνητικό μϋςα ςε 20 ημϋρεσ. το ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό θα υπογρϊψει για λογαριαςμό του εργοδότη το νόμιμο κατϊ τισ οικεύεσ διατϊξεισ όργανο 

και από πλευρϊσ του αναδόχου ο οριςθεύσ με την υποβολό τησ προςφορϊσ εκπρόςωπόσ του. 
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- υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του 

αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού. Η ϋναρξη τησ 

ςυνολικόσ και των τμηματικών προθεςμιών ςυμπύπτει, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό, με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του. τη διακόρυξη ορύζεται ο χρόνοσ εκπόνηςησ τησ 

μελϋτησ.  

- το τεύχοσ «Σεχνικών Δεδομϋνων» παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα εκπόνηςησ των επύ μϋρουσ 

μελετών, από το οπούο προκύπτει ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ του ςυνόλου του μελετητικού ϋργου 

και ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο 

ανϊδοχοσ. 

- ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών από την υπογραφό του ιδιωτικού ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα, το οπούο μετϊ την ϋγκριςό του θα αποτελεύ ςυμβατικό 

ςτοιχεύο. το νϋο χρονοδιϊγραμμα θα αναγρϊφονται οι καθαρού χρόνοι ςύνταξησ των μελετών για 

κϊθε ςτϊδιο και κατηγορύα μελϋτησ, τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ κϊθε μελετητικόσ δρϊςησ και οι χρόνοι 

των απαιτούμενων εγκρύςεων και ενεργειών τησ Τπηρεςύασ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό 

προθεςμύα. 

- Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ μελετητικόσ δρϊςησ, χωρύσ ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. Ωσ προσ τισ προθεςμύεσ εκτϋλεςησ 

των εργαςιών τησ ςύμβαςησ ιςχύουν κατϊ τα λοιπϊ οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 184 του 

Ν.4412/2016.  

 
2.2   Εκπρόςωποι του αναδόχου 

- Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη εξουςιοδοτημϋνο 

κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζομϋνου (παρ. 6 και 7 του ϊρθρου 96 του 

Ν.4412/2016), ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο των υμβατικών Σευχών.  

- Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ο ανϊδοχοσ δύναται να ορύςει και αναπληρωτό 

εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ. Για την αντικατϊςταςη των ωσ ϊνω εκπροςώπων του 

αναδόχου γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται 

η ςχετικό απόφαςη των καταςτατικών οργϊνων του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη 

αναδόχου ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ. Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου υπόκειται 

ςτην ϋγκριςη του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ. Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των 

εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτον εργοδότη. Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον 

παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ διεύθυνςη θεωρούνται ιςχυρϋσ, εφόςον γύνονται πριν την 

γνωςτοπούηςη των μεταβολών. 

- Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού  ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και τον αντύκλητό του. 

ε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ, ωσ ϋδρα του αναδόχου θεωρεύται η ϋδρα του εκπροςώπου του.  

Αντύκλητοσ του αναδόχου ορύζεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ 

Τπηρεςύασ και αποδϋχεται το διοριςμό του με δόλωςη που περιλαμβϊνεται ςτο κεύμενο τησ 

ςύμβαςησ ό υποβϊλλεται με ιδιαύτερο ϋγγραφο. Αντύκλητοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο 

εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. τον 

αντύκλητο γύνονται νόμιμα, αντύ του αναδόχου, οι κοινοποιόςεισ των εγγρϊφων τησ υπηρεςύασ. Ο 

ανϊδοχοσ μπορεύ να αντικαταςτόςει τον αντύκλητό του, μϋχρι όμωσ την υποβολό τησ ςχετικόσ 

δόλωςησ με την οπούα αντικαθύςταται, οι κοινοποιόςεισ νομύμωσ γύνονται ςτον αντύκλητο. Η 

Διευθύνουςα Τπηρεςύα δικαιούται να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη του 
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αντικλότου, αν ο τελευταύοσ δεν παραλαμβϊνει τα ϋγγραφα που απευθύνονται προσ τον ανϊδοχο. Ο 

ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ αμϋςωσ ςτην απαύτηςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. 

2.3  Επύβλεψη τησ ύμβαςησ  

Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςχετικϊ ςτον ανϊδοχο τα πρόςωπα που θα 

επιβλϋψουν την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ των 

επιβλεπόντων ορύζονται κατϊ το ϊρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4  Τποβολό Εκθϋςεων από τον ανϊδοχο 

Οι υποχρεώςεισ του αναδόχου για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων αναγρϊφονται αναλυτικϊ 

ςτο τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋνων”. 

Άρθρο 3: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

- Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την εκτϋλεςη των 

υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που ανϋλαβε με την υποβολό τησ 

προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό ό 

και ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη.  

- Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα που 

δόλωςε κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει ϊμεςα την αποχώρηςη οποιουδόποτε 

μϋλουσ τησ ομϊδασ. Η Δ.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ αποχώρηςησ και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό 

του με  αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ που διαθϋτει τουλϊχιςτον τα ύδια προςόντα, αν η αποχώρηςη 

οφεύλεται ςε ςπουδαύο λόγο. Αν η αποχώρηςη ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεύ 

δικαιολογημϋνη, επιςύρει την ποινό τησ εκπτώςεωσ (παρ. 3 του ϊρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο 

ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικό-αςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου που ϋχουν θεςπιςτεύ από το δύκαιο τησ Ένωςησ, το 

εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού 

και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα XIV του Προςαρτόματοσ Β' του 

ν.4412/2016. 

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

4.1  Αμοιβό του αναδόχου 

υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ. Η αμοιβό αυτό 

μπορεύ να τροποποιηθεύ ςτισ περιπτώςεισ που  

α) αυξϊνεται το φυςικό αντικεύμενο, με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη  

β) εγκριθούν αρμοδύωσ αποζημιώςεισ,  

γ) δοθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ με αναθεώρηςη τησ αμοιβόσ του εφόςον 

ςυντρϋχουν οι λόγοι και προώποθϋςεισ του Νόμου κατϊ τα αναφερόμενα ςτα ϊρθρα 132, (για το Βιβλίο 

ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου. 

4.2  Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου 
- Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, ςε κατηγορύεσ μελετών και 

ςτϊδια (εϊν εφαρμόζεται), όπωσ προκύπτουν από την οικονομικό του προςφορϊ. 

Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται τμηματικϊ, επύ τη βϊςει τησ γενομϋνησ με την οικονομικό προςφορϊ του 

αναδόχου ανϊλυςησ τησ αμοιβόσ του και κατανϋμεται ςε πληρωμϋσ μετϊ την υποβολό, την ϋγκριςη 
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και παραλαβό των αντύςτοιχων ςταδύων τησ  μελϋτησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Σεύχοσ 

Σεχνικών Δεδομϋνων.  

Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ, που 

ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 5-9 του ϊρθρου 187 του 

Ν.4412/2016.   

Ειδικότερα αναγρϊφονται: 

i) Σο εύδοσ των εργαςιών. 

ii) Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν. 

iii) Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν, 

τη μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγουμϋνων αμοιβών. ε περύπτωςη 

ςύμπραξησ ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύ πύνακασ επιμεριςμού τησ αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε 

περύπτωςη αναδόχου κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει ο εκπρόςωπόσ τησ και την επιμερύζει ςτα 

μϋλη τησ με ευθύνη του. 

iv) Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και τησ 1ησ τμηματικόσ πληρωμόσ, που ιςχύουν κατϊ 

την υποβολό του λογαριαςμού. 

v) Σο πληρωτϋο ποςό 

vi) Ο αναλογών Υ.Π.Α. 

Αν οι λογαριαςμού περιϋχουν αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, ςε βαθμό που η διόρθωςη τουσ να καθύςταται 

ανϋφικτη, επιςτρϋφονται ςτον ανϊδοχο για επαναςύνταξη μϋςα ςτην προθεςμύα ϋγκριςησ τουσ. Αν 

οι αςϊφειεσ και τα ςφϊλματα αφορούν διακριτϊ κονδύλια των λογαριαςμών, εκκρύνονται κατϊ το 

μη αμφιςβητούμενο μϋροσ και κατϊ το υπόλοιπο επιςτρϋφονται για επαναςύνταξη. Η μηνιαύα προσ 

ϋγκριςη προθεςμύα αρχύζει από την υποβολό του επαναςυνταγμϋνου λογαριαςμού.  

Μετϊ την ϋγκριςη του Λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικϊ για την εύςπραξη του:  

i)  Απόδειξη ό Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών  

ii)  Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ.  

iii)  Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ότισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ απαςχολούμενουσ με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ 

εργαςύασ (ΕΥΚΑ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπρϊξεισ και 

κοινοπραξύεσ αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων των μελών τουσ.  

iv)  Διπλότυπα γραμμϊτια καταβολόσ των εκϊςτοτε ιςχυουςών κρατόςεων (0,06% υπϋρ 

ΕΑΑΔΗΤ με το χαρτόςημό του και ΟΓΑ χαρτοςόμου, φόροι κλπ), αν αυτϋσ δεν παρακρατούνται 

από τον εργοδότη.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ’ αύτηςη του εργοδότη και οποιοδόποτε ϊλλο 

δικαιολογητικό απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ απαύτηςησ. 

Αν η πληρωμό λογαριαςμού καθυςτερόςει, χωρύσ υπαιτιότητα του αναδόχου, πϋραν του ενόσ μηνόσ, 

μετϊ τη ρητό ϋγκριςη, του οφεύλεται τόκοσ υπερημερύασ που υπολογύζεται, ςύμφωνα με τισ 

διατϊξεισ τησ παρ. Ζ' του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προώπόθεςη πληρωμόσ του 

λογαριαςμού εύναι η προςκόμιςη από τον ανϊδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

πληρωμόσ. Σο τιμολόγιο μπορεύ να προςκομύζεται μεταγενεςτϋρωσ κατϊ την εύςπραξη του ποςού 

του λογαριαςμού. Ο ανϊδοχοσ δικαιούται ακόμα να διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ μϋχρι την 

καταβολό τησ αμοιβόσ του, ύςτερα από κοινοπούηςη ειδικόσ ϋγγραφησ δόλωςησ περύ διακοπόσ των 

εργαςιών, προσ τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα. την περύπτωςη αυτό δικαιούται ιςόχρονη παρϊταςη. 

Τπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμό λογαριαςμού υπϊρχει μόνο ςε περύπτωςη κατϊ την 



Υϊκελοσ Δημόςιασ ύμβαςησ 

«Μελϋτη ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ» 

 

 

39 

οπούα αποδεδειγμϋνα κλόθηκε εγγρϊφωσ από την αρμόδια υπηρεςύα του κυρύου του ϋργου και 

αδρϊνηςε ό παρϋλειψε να προςκομύςει τα αναγκαύα δικαιολογητικϊ για την πληρωμό του.  

Η κατϊςχεςη ςτα χϋρια τρύτου τησ αμοιβόσ του αναδόχου, πριν από την παραλαβό του αντικειμϋνου 

τησ ςύμβαςησ, δεν επιτρϋπεται. 

Διευκρινύζεται ότι :  

i. Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και 

ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, Τγειονομικόσ Περύθαλψησ και υντϊξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, όπωσ τα ΕΥΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ. 

ii. Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Ο φόροσ αυτόσ θα 

καταβϊλλεται επιπλϋον ςτον ανϊδοχο, με την πληρωμό  κϊθε Λογαριαςμού. 

Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του 

Λογαριαςμού, υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ.  

- Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα μετακινόςεων, 

ειδικϊ και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι την ολοκλόρωςη και 

παρϊδοςη των εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ προβλϋπονται ςτο νόμο και ςτην 

παρούςα. Δεν αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι ςύμβαςη προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ. 

- Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ για τα 

απομϋνοντα ςτϊδια μελϋτησ ό και κατϊ την εκπόνηςη ςταδύου μελϋτησ, κατϊ το ϊρθρο 192 παρ. 2 

του Ν. 4412/2016. Για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού απευθύνει γραπτό εντολό προσ τον 

ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, οι επιπτώςεισ τησ διϊλυςησ αντιμετωπύζονται από τισ διατϊξεισ 

των ϊρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.  

- Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον α) το κρύνει αναγκαύο 

και β) ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ 

αυτού θα γύνει με την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 186 του Ν. 4412/16.  

Η αύξηςη του ςυμβατικό αντικεύμενου κατϊ τα ανωτϋρω με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη, 

ςυνεπϊγεται την καταβολό πρόςθετησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% τησ ς.ς. 

(ϊρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).  

Γενικϊ, τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ κατϊ την διϊρκεια τησ μπορεύ να επϋλθει κατϊ τα αναφερόμενα 

ςτα ϊρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337)και 186 του Ν.4412/2016. 

- Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται 

από τον Εργοδότη θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΩ και ςύμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχύουςα 

νομοθεςύα. 

Άρθρο 5: ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1  Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ 

- Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, που εκδύδεται 

κατϊ το ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ύςη προσ το 5% τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ. 



Υϊκελοσ Δημόςιασ ύμβαςησ 

«Μελϋτη ολοκληρωμϋνησ ανϊπλαςησ ςτον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ» 

 

 

40 

- Εϊν η εγγυητικό Επιςτολό εκδοθεύ από ξϋνη Σρϊπεζα τότε μπορεύ να εύναι ςυντεταγμϋνη ςε μύα 

από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από επύςημη 

μετϊφραςη ςτα Ελληνικϊ. 

- Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό ποςοτικό 

και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 72 (για το 

Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόςον υπϊρξει νόμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, 

εκδύδεται ςχετικό απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 

οργϊνου, κατϊ το ϊρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016. 

- Πϋραν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, εγγύηςη κατατύθεται από τον ανϊδοχο και για τισ 

τμηματικϋσ πληρωμϋσ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 187 του Νόμου 4412/2016.  

- Για την εκταμύευςη προκαταβολόσ ο ανϊδοχοσ οφεύλει να καταθϋςει ςυμπληρωματικό εγγύηςη 

(πϋραν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ) για ποςό ύςο με τη διαφορϊ του ποςού τησ προκαταβολόσ 

και του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ. 

 

5.2  Γενικού Όροι Εγγυόςεων 

Η εγγυόςεισ τησ παραγρϊφου 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ καμιϊ διϊκριςη 

την πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του 

Εργοδότη κατϊ του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλόρωςη των υπηρεςιών του. 

Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό αναλόγου προσ την 

απαύτηςη μϋρουσ, των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ο εργοδότησ ειςπρϊττει την 

εγγύηςη με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό.  

Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την ευθύνη του αναδόχου για αποζημύωςη 

του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα μεγαλύτερη του ποςού των εγγυόςεων. 

Άρθρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Αν ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του τισ προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ, επιβϊλλονται εισ 

βϊροσ του και υπϋρ του κυρύου του ϋργου ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ 

Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από τον εργοδότη το δικαύωμα να 

κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 7:  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

7.1  Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου 

- Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτο 

τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋνων”, που ςυνοδεύει την Διακόρυξη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια και 

επαγγελματικό κρύςη. 

- Ο ανϊδοχοσ εκτελεύ τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ και 

τουσ κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη ευθύνη για την αρτιότητα του 

αντικειμϋνου τησ. Οι αξιώςεισ του εργοδότη κατϊ του αναδόχου λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ τησ 

παροχόσ του παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την 

καθ’ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ.  
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Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που του παρϋχει ο εργοδότησ, αν τούτο 

ορύζεται ςτη ςύμβαςη. Αν τα ςτοιχεύα εύναι ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ ανεπαρκό και επηρεϊζουν 

την αρτιότητα ό την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και εφόςον ο ανϊδοχοσ μπορεύ να το 

διαπιςτώςει, ειδοποιεύ εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη τον εργοδότη. 

-  Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτον Εργοδότη όλα τα 

ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και 

ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν. 

- Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ ςύγκρουςησ 

ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ προκύπτει 

τϋτοια ςύγκρουςη. 

7.2 Ελαττώματα και ελλεύψεισ τησ μελϋτησ 

Ελαττώματα ό ελλεύψεισ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ που εμφανύζονται κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ τησ, αλλϊ και μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ και μϋχρι την παραγραφό των αξιώςεων 

του εργοδότη, αποκαθιςτώνται από τον ανϊδοχο με δύκεσ του δαπϊνεσ. Αν διαπιςτωθούν 

ελαττώματα ό ελλεύψεισ μϋχρι την ϋναρξη τησ καταςκευόσ του ϋργου, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα 

καλεύ τον ανϊδοχο τησ μελϋτησ να διορθώςει τα ελαττώματα ό να ςυμπληρώςει τισ ελλεύψεισ και 

εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωθεύ εκδύδει και κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο πρόςκληςη ςτην οπούα: α) 

γύνεται μνεύα ότι κινεύται η διαδικαςύα εφαρμογόσ του παρόντοσ ϊρθρου, β) περιγρϊφονται τα 

ελαττώματα και οι ελλεύψεισ τησ μελϋτησ ό τησ υπηρεςύασ, γ) χορηγεύται εύλογη προθεςμύα για την 

αποκατϊςταςη, δ) επιςημαύνεται ότι η πρόςκληςη μπορεύ να προςβληθεύ με ϋνςταςη ενώπιον τησ 

Προώςταμϋνησ Αρχόσ και μϋςα ςτη νόμιμη προθεςμύα. Η ϋνςταςη του αναδόχου δεν αναςτϋλλει την 

υποχρϋωςη ςυμμόρφωςόσ του ςτην πρόςκληςη. Αν αποδειχθεύ ότι ο ανϊδοχοσ δεν ευθύνεται, η 

δαπϊνη αποκατϊςταςησ των ελλεύψεων ό ελαττωμϊτων βαρύνει τον κύριο του ϋργου.  

Αν ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ να αποκαταςτόςει το ελϊττωμα ό την ϋλλειψη μϋςα ςτην ταχθεύςα 

προθεςμύα, το ελϊττωμα ό η ϋλλειψη αποκαθύςταται από τον εργοδότη ςε βϊροσ και για 

λογαριαςμό του, με απευθεύασ ανϊθεςη των ςχετικών εργαςιών ςε μελετητό που ϋχει τα νόμιμα 

προςόντα.   

7.3 Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να αναλαμβϊνει τισ νόμιμεσ ευθύνεσ του, απαλλϊςςοντασ 

αντύςτοιχα τον εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του και να τον προφυλϊςςει από παντοειδεύσ 

ζημιϋσ, εξ αιτύασ ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκύπτει 

ςοβαρό παρϊλειψη ό εςκεμμϋνη ενϋργεια του εργοδότη. 

 

7.4  Εκχώρηςη  Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων 

και των υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων που 

προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 195  του Ν.4412/2016.  

 

7.5Εμπιςτευτικότητα 
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Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ 

(και οι προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την 

προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ 

που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών τουσ. 

 

7.6   Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων 

- Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο (και 

τουσ προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα 

του εργοδότη, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια 

ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο που προβλϋπεται ςτη 

ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ ύμβαςησ. 

- Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 

υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη 

/ διαχεύριςό τουσ. 

 

7.7  Σεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό 

Οι κϊθε εύδουσ υπολογιςμού ό τα οποιαδόποτε ςτοιχεύα, που θα προκύπτουν από επεξεργαςύα 

ςε Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό, από τον Ανϊδοχο (ό τουσ προςτηθϋντεσ του) ό από τισ υπηρεςύεσ 

του εργοδότη με την βοόθεια / καθοδόγηςη του αναδόχου, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ 

από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβϊνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό που χρηςιμοποιόθηκε, 

 την ονομαςύα του λογιςμικού που χρηςιμοποιόθηκε και τα ςτοιχεύα του ςυντϊκτη και 

του ιδιοκτότη του, και 

 ςε περύπτωςη υπολογιςμών, την περιγραφό των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογιςμού, του τρόπου ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε οι αντύςτοιχοι 

υπολογιςμού να μπορούν να ελεγχθούν με ϊλλεσ κλαςςικϋσ μεθόδουσ ό με ϊλλα 

προγρϊμματα. 

 

7.8  Κυριότητα και Φρόςη λογιςμικού του Αναδόχου 

Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει ο ανϊδοχοσ για 

την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του, υποχρεούται να θϋςει ςτη 

διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.  

 Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο εργοδότησ το 

δικαύωμα να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ περιοριςμούσ για 

θϋματα που ςχετύζονται με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ ύμβαςησ. 

 

7.9  Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 
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 Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ 

κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και ενδεικτικϊ:  

 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) και 

υποβολόσ των αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κλπ., 

 την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα, 

 την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των εργαζομϋνων 

του. 

Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρόςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα 

ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα, που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ Δημόςιεσ 

Τπηρεςύεσ. 

 

7.10  Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

 Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ 

υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα 

(ΕΥΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ. 

 

7.11  Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του 

εργοδότη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη 

ό τον εργοδότη. 

 

7.12  Αλληλογραφύα με τον Εργοδότη 

Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει να 

αποςτϋλλονται κατ’ αρχόν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποςτϋλλονται με ςυςτημϋνο 

ταχυδρομεύο ό με courier και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 

Άρθρο 8: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

8.1   Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων 

Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ πληροφορύεσ 

που αναφϋρονται ςτον Υϊκελο Δημόςιασ ύμβαςησ, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει 

κώλυμα να τισ παραδώςει. 

 

8.2   Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου 

Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα την αμοιβό ςτον Ανϊδοχο, κατϊ τουσ όρουσ 

του ϊρθρου 187 του Ν.4412/2016  και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτην παρ. 4.2 

τησ παρούςασ .Τ. 
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Άρθρο 9  :  ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ύμβαςησ 

Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ 

υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών 

τουσ με πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ επιλύεται 

κατϊ τα λοιπϊ, κατϊ τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούςα 

(ϊρθρο 12). 

 

9.2 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό ςτην Προςφορϊ του   Αναδόχου 

- Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που  υπϊρξουν 

αντικρουόμενεσ διατϊξεισ ό όροι ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα 

ςτο ιςχυρότερο κϊθε φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτη Διακόρυξη.  

- Λϊθη ό παραλεύψεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ μπορεύ να διορθώνονται πριν την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των 

διαγωνιζομϋνων και ςτην υποχρϋωςη του Αναθϋτοντα Υορϋα να μη μεταβϊλει μονομερώσ 

τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη τουσ οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ 

τουσ. 

 

9.3  Ανωτϋρα βύα 

-  Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ βύασ", 

τα οπούα ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ ευθύνησ των 

ςυμβαλλομϋνων, καθϋνα  εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την εκπλόρωςη των 

ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την 

εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ 

των περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται από τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό τη ςύμβαςη. 

- Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν 

δημιουργεύ δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν 

αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ 

πριν από την επϋλευςη των ϊνω γεγονότων ό περιςτατικών.  

 

9.4  Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ 

Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν 

δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των 

καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται 

από τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, 

ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο 

ϋκπτωτο, κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του νόμου. 

 

Άρθρο 10 : ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 
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10.1  Έκπτωςη Αναδόχου 

Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφώνεται με 

τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη όό τισ κεύμενεσ 

διατϊξεισ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Π.Α., όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 

191 του Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρϋχουν οι περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η 

διαδικαςύα ϋκπτωςησ κινεύται υποχρεωτικϊ και πιο ςυγκεκριμϋνα αν ο ανϊδοχοσ : 

α) Τπερβεύ υπαύτια για χρόνο πϋραν του 1/3 τη ςχετικό ςυνολικό προθεςμύα τησ παραγρϊφου 

2 του ϊρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομϋνων υπόψη των παρατϊςεων.  

β) Καθυςτερεύ υπαύτια την υποβολό ςταδύου μελϋτησ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τησ 

αντύςτοιχησ τμηματικόσ προθεςμύασ.  

γ) Οι εργαςύεσ του παρουςιϊζουν κατ' επανϊληψη ελαττώματα ό ελλεύψεισ. Για να κηρυχτεύ ο 

ανϊδοχοσ ϋκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρϋπει να ϋχει προηγηθεύ, τουλϊχιςτον μια φορϊ η 

εφαρμογό των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την 

αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων ό ελλεύψεων τησ μελϋτησ και να μην ϋχει αςκηθεύ ϋνςταςη ό 

η αςκηθεύςα να ϋχει απορριφτεύ. 

Αν κατϊ τησ απόφαςησ ϋκπτωςησ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα ϋνςταςη ό αν απορριφτεύ η 

ϋνςταςη από την αρμόδια προσ τούτο Προώςταμϋνη Αρχό, η ϋκπτωςη καθύςταται οριςτικό. Αν 

αςκηθεύ εμπρόθεςμα ϋνςταςη αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκπτωςησ μϋχρι αυτό να 

οριςτικοποιηθεύ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ. Η 

απόφαςη επύ τησ ϋνςταςησ εκδύδεται, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού ςυμβουλύου, 

από την Προώςταμϋνη Αρχό μϋςα ςε δύο (2) μόνεσ από την κατϊθεςη τησ. Η αποδοχό ό 

απόρριψη τησ ϋνςταςησ αιτιολογεύται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχόσ μπορεύ να 

περιλαμβϊνεται και η καταφανόσ βελτύωςη του ρυθμού ό τησ ποιότητασ των εκτελούμενων 

εργαςιών, ώςτε να πιθανολογεύται βϊςιμα η ϋγκαιρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου.  

Η Προώςταμϋνη Αρχό υποχρεούται να εκδώςει απόφαςη και μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ, 

ενώ κινεύται η πειθαρχικό διαδικαςύα κατϊ των υπαιτύων υπαλλόλων κατϊ τισ διατϊξεισ τησ 

παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 183. Μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ εκδόςεωσ αποφϊςεωσ, ο 

ανϊδοχοσ υποχρεούται να διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ και η Διευθύνουςα Τπηρεςύα 

διαπιςτώνει τισ εργαςύεσ που εκπόνηςε ο ανϊδοχοσ. Αν η ϋνςταςη του αναδόχου γύνει τελικϊ 

αποδεκτό μετϊ την πϊροδο των δύο (2) μηνών, δικαιούται παρϊταςη με αναθεώρηςη, 

ιςόχρονη με το διϊςτημα τησ διακοπόσ, ενώ η διακοπό των εργαςιών τησ ςύμβαςησ δεν 

αποτελεύ λόγο για τη διϊλυςη τησ ςύμβαςησ. Ουδεμύα εργαςύα εκτελούμενη μετϊ την ημϋρα 

τησ κατϊ τα ϊνω υποχρεωτικόσ διακοπόσ των εργαςιών και μϋχρι τησ θετικόσ για τον ανϊδοχο 

αποφϊςεωσ πιςτοποιεύται για πληρωμό.  

Μετϊ την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ςτον ανϊδοχο και μϋχρι να καθαριςθεύ ο τρόποσ 

εκπόνηςησ των εργαςιών που υπολεύπονται για την ολοκλόρωςη του εκπονούμενου ςταδύου 

τησ μελϋτησ ό τησ ςύμβαςησ υπηρεςιών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα επεμβαύνει προσ αποτροπό 

αρνητικών ςυνεπειών εκτελώντασ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του 

ϋκπτωτου αναδόχου.  

Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ οριςτικοπούηςησ τησ ϋκπτωςησ, ο ανϊδοχοσ διακόπτει 

κϊθε εργαςύα και δεν δικαιούται αμοιβό για το εκπονημϋνο ςτϊδιο. Κατ' εξαύρεςη μπορεύ ο 

εργοδότησ, αν κρύνει ότι οριςμϋνα ςτοιχεύα του μελετητικού ϋργου του υπό εκπόνηςη ςταδύου 

εύναι χρόςιμα, να ζητόςει να παραδοθούν ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα μϋςα ςε οριςμϋνη 
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προθεςμύα, ςυνταςςομϋνου ςχετικού πρωτοκόλλου παρϊδοςησ. Η αμοιβό του αναδόχου για 

τισ εργαςύεσ του ημιτελούσ ςταδύου κανονύζεται με Πρωτόκολλο Κανονιςμού Σιμών Μονϊδοσ 

Νϋων Εργαςιών.  

Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ του 

εργοδότη η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη 

τμηματικών προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για 

υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ, εφόςον υφύςταται τϋτοια περύπτωςη. 

Η απόφαςη με την οπούα οριςτικοποιόθηκε η ϋκπτωςη κοινοποιεύται από την υπηρεςύα που 

την εξϋδωςε ςτην αρμόδια για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ υπηρεςύα και ςτην υπηρεςύα τόρηςησ 

του Μητρώου Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολό των παρεπόμενων 

κυρώςεων, μαζύ με ςύντομο ιςτορικό και μνεύα των λόγων που οδόγηςαν ςτην ϋκπτωςη. Αν ο 

ϋκπτωτοσ ανϊδοχοσ εύναι κοινοπραξύα ό ςύμπραξη μελετητών ό εταιρειών μελετών, η 

Διευθύνουςα Τπηρεςύα προςδιορύζει τουσ υπεύθυνουσ για την ϋκπτωςη μελετητϋσ ό εταιρεύεσ 

τησ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.  

 

10.2    Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ 

Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει και να προβεύ ςτη διϊλυςη μιασ ςύμβαςησ μελϋτησ ό 

παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςόσ τησ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανϊδοχοσ δικαιούται να διαλύςει την ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 

192 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 

 

10.3 Ματαύωςη τησ διϊλυςησ  

ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 193 του ν.4412/2016.  

 

10.4  Αποζημύωςη αναδόχου ςε περύπτωςη διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ  

ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 194 του ν.4412/2016.  

 

10.5  Τποκατϊςταςη του αναδόχου  

ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 195 του ν.4412/20162. 

 

10.6  Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 

καταγγεύλει μύα δημόςια ςύμβαςη κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016. 

 

10.7  Έγκριςη μελϋτησ – Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

Η ϋγκριςη και η παραλαβό τησ μελϋτησ γύνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 189 του Ν.4412/2016.

  

Άρθρο 11: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 
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Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ 

αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα δεν 

αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο Νόμο.  
 

Άρθρο 12: ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

12.1  Νομοθεςύα  

Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ προςδιορύζεται 

ςτην διακόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων. 

12.2  Γλώςςα επικοινωνύασ 

Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ό 

ϊλλων ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην ελληνικό γλώςςα. Οπουδόποτε και 

οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ απαιτηθεύ ερμηνεύα ό μετϊφραςη από ό / 

και προσ τα ελληνικϊ, αυτϋσ θα εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο και με κόςτοσ που θα 

βαρύνει τον ύδιο. 

ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο κατιςχύει των 

εγγρϊφων ςε αλλοδαπό γλώςςα. 

 

Νϊουςα,  Μϊρτιοσ  2019 

Οι ςυντϊξαντεσ Η  Προώςταμϋνη 
Σμόμ.  Μελ.  &Διεν.Διαγ 

Ο Προώςτϊμενοσ Διεύθυνςησ 
Σεχν. Τπηρ. Δόμου Η.Π. Νϊουςασ 

   
     

Παπαφιλύππου Αγγελϊκησ Σςιόγκα Ελϋνη Κυριακύδησ Παύλοσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Αγρ. Σοπ.  Μηχανικόσ Πολιτικόσ  Μηχανικόσ 

με A΄ βο με Α΄ βο Με Α΄ βο 
   
   

Παλαιϊσ Γεώργιοσ Ο Προώςτϊμενοσ Σμ. Η/Μ Ο Προώςτϊμενοσ Διεύθυνςησ 
Ηλεκτρ. Μηχ/κοσ ΣΕ Παλαιϊσ Γεώργιοσ Περιβϊλλοντοσ Δόμου Η.Π. Νϊουςασ 

με Α΄ βο Ηλεκτρ. Μηχ/κοσ ΣΕ με Α΄ βο 
 με Α΄ βο  
   

τεφανύδησ Γεώργιοσ  τεφανύδησ Γεώργιοσ 

Δαςολόγοσ  Δαςολόγοσ 

με Α΄ βο  με Α΄ βο 
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