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1. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 
  

 τισ ανατολικϋσ παρυφϋσ του ορεινού όγκου του όρουσ Βϋρμιο, εύναι χτιςμϋνη 

αμφιθεατρικϊ  η πόλη τησ Νϊουςασ , η οπούα αποτελεύ την ϋδρα του Δόμου Η. Π. Νϊουςασ.  Από 

το όροσ Βϋρμιο πηγϊζουν αρκετού ποταμού, χεύμαρροι και ρϋματα, με βαςικότερο τον ποταμό 

Αρϊπιτςα.   

 Ο ποταμόσ Αρϊπιτςα διαςχύζει τον αςτικό ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ και διϋρχεται 

περύπου 100 m βόρεια του Νοςοκομεύου . Η γϋφυρα που βρύςκεται ςτη θϋςη αυτό (γϋφυρα 

Νοςοκομεύου), ςυνδϋει οδικϊ το Νοςοκομεύο με το κϋντρο τησ πόλησ και με την εύςοδό τησ από 

την επαρχιακό οδό Βϋροιασ - Έδεςςασ, μϋςω τησ οδού Μεγϊλου Αλεξϊνδρου. την περιοχό του 

Νοςοκομεύου και, ειδικότερα, μεταξύ αυτού και του ποταμού λειτουργούν υπερτοπικόσ 

εμβϋλειασ εγκαταςτϊςεισ πολιτιςτικών δραςτηριοτότων ςε δυο αποκαταςτημϋνα βιομηχανικϊ 

ςυγκροτόματα (ΕΡΙΑ, ΒΕΣΛΑΝ), ενώ ςε ςυνϋχεια τησ βόρειασ όχθησ του ποταμού εκτεύνεται το 

Δημοτικό Πϊρκο ςε επιφϊνεια 30 ςτρεμμϊτων με πλούςια χλωρύδα και πανύδα και 

εγκαταςτϊςεισ αναψυχόσ. Η επικοινωνύα και η πρόςβαςη όλων των  παραπϊνω χώρων 

ςυγκϋντρωςησ εξυπηρετεύται ,ςε ςημαντικό βαθμό, από υφιςτϊμενη γϋφυρα πλϊτουσ 

οδοςτρώματοσ μόλισ 3,60μ. με εκατϋρωθεν πεζοδρόμια για την πεζό κυκλοφορύα.  Η οδικό 

κυκλοφορύα των οδών Μεγ. Αλεξϊνδρου και Νοςοκομεύου , οι οπούεσ εύναι διπλόσ κατεύθυνςησ 

,πραγματοποιεύται εκ περιτροπόσ  από το μονόσ λωρύδασ  γϋφυρα.  Σο οδόςτρωμϊ τησ ϋχει 

διαμορφωθεύ επϊνω ςε μια προώφιςτϊμενη λύθινη τοξωτό γϋφυρα με αμφύπλευρη προςθόκη 

πεζοδρομύων ςε μεταλλικό φϋρουςα υποδομό. 

 Δεδομϋνου ότι, δυνατότητα βελτύωςησ τησ υφιςτϊμενησ γϋφυρασ και προςαρμογόσ τησ 

ςτισ ςύγχρονεσ προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ, πρακτικϊ, δεν υπϊρχει, καθύςταται προφανόσ η 

αναγκαιότητα και ςκοπιμότητα ςχεδιαςμού και καταςκευόσ νϋασ γϋφυρασ ςε παρακεύμενη θϋςη 

με τισ απαιτούμενεσ προςβϊςεισ και ςύνδεςη με το οδικό δύκτυο τησ περιοχόσ, η οπούα να 

ικανοποιεύ υπϊρχουςεσ και προβλεπόμενεσ λειτουργικϋσ-κυκλοφοριακϋσ ανϊγκεσ. 
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2. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
2.1 ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 Η περιοχό μελϋτησ βρύςκεται ςτην ανατολικό πλευρϊ του αςτικού ιςτού τησ πόλησ τησ  

Νϊουςασ, όπου και ανόκει διοικητικϊ, ενώ διαςχύζεται από τον ποταμό Αρϊπιτςα. Σο βόρειο 

τμόμα τησ εκτεύνεται ςτο όριο μεταξύ του αςτικού ιςτού και του Δημοτικού Πϊρκου, ενώ το 

νότιο κινεύται μεταξύ των αποκαταςτημϋνων βιομηχανικών ςυγκροτημϊτων ΕΡΙΑ και ΒΕΣΛΑΝ. 

ε μικρό απόςταςη βόρεια τησ γϋφυρασ υπϊρχει η ςυνϊντηςη (κόμβοσ) τησ οδού Μεγϊλου 

Αλεξϊνδρου με τισ οδούσ Βύρωνοσ και Περδικϊρη, οι οπούεσ ςυνδϋουν την περιοχό με τον 

ιςτορικό πυρόνα τησ πόλησ. ε μικρό απόςταςη νότια  τησ γϋφυρασ υπϊρχει το Νοςοκομεύο τησ 

πόλησ. 
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Εικ. 1: Πανοραμικό ϊποψη τησ  περιοχόσ τησ γϋφυρασ 
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Εικ. 2: Βόρεια εύςοδοσ υπϊρχουςασ γϋφυρασ 

 
Εικ. 3: Νότια εύςοδοσ υπϊρχουςασ γϋφυρασ 
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΟΦΩΝ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  

 Η «Μελϋτη καταςκευόσ νϋασ γϋφυρασ ποταμού Αρϊπιτςα ςτη θϋςη Νοςοκομεύο πόλησ 

Νϊουςασ» περιλαμβϊνει επιμϋρουσ μελϋτεσ, το αποτϋλεςμα των οπούων θα παρϊγει την 

καταςκευό του ϋργου «Καταςκευό νϋασ γϋφυρασ ποταμού Αρϊπιτςα ςτη θϋςη Νοςοκομεύο 

πόλησ Νϊουςασ». 

 Αντικεύμενο τησ μελϋτησ, αποτελεύ η καταςκευό νϋασ γϋφυρασ ςτον ποταμό Αρϊπιτςα, ςε 

αντικατϊςταςη τησ υφιςταμϋνησ γϋφυρασ Νοςοκομεύου και ςε μικρό απόςταςη από αυτόν. Η 

νϋα γϋφυρα θα ϋχει εκτιμώμενο μόκοσ περύ τα 32,00m, ςύμμεικτη φϋρουςα δομό, κατϊςτρωμα 

πλϊτουσ δυο λωρύδων κυκλοφορύασ (μια λωρύδα ανϊ κατεύθυνςη) και πεζοδρόμια ελϊχιςτου 

πλϊτουσ 2,50m εκατϋρωθεν. το ςυνολικό αντικεύμενο περιλαμβϊνονται: 

 Σοπογραφικό Μελϋτη 

 Γεωλογικό - Γεωφυςικό Μελϋτη 

 Γεωτεχνικό Έρευνα - Μελϋτη 

 Μελϋτεσ υγκοινωνιακών Έργων 

 Ειδικϋσ Αρχιτεκτονικϋσ Μελϋτεσ 

 τατικϋσ Μελϋτεσ 

 Τδραυλικϋσ Μελϋτεσ 

 Ηλεκτρομηχανολογικϋσ Μελϋτεσ 

 Περιβαλλοντικό Μελϋτη 

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

 

τόχουσ του ϋργου αποτελούν: 

 Η Καταςκευό νϋασ γϋφυρασ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και 

προδιαγραφϋσ, εναρμονιςμϋνησ με το ευρύτερο περιβϊλλον τησ (φυςικό, πολιτιςτικό 

κ.λπ.) , καθώσ ςόμερα υπϊρχει μια λωρύδα κυκλοφορύασ η οπούα καθορύζεται με 

προτεραιότητα ςόμανςησ. 

 Η εξυπηρϋτηςη τησ κυκλοφορύασ και των αναγκών που προκύπτουν από τη 

λειτουργύα του νοςοκομεύου, των εγκαταςτϊςεων πολιτιςμού και του Δημοτικού 

Πϊρκου, αλλϊ και ο περιοριςμόσ τησ ταχύτητασ των οχημϊτων (μϋγιςτη 30km/h) ςε 

ολόκληρη την περιοχό επϋμβαςησ, μϋςω του ςχεδιαςμού (υλικϊ, χαρϊξεισ κ.λπ.), 

δεδομϋνου ότι η οδόσ διαςχύζει πολυςύχναςτη περιοχό. 

 Η εν γϋνει εύρυθμη διευθϋτηςη τησ κυκλοφορύασ και η βελτύωςη των ςυνθηκών 

αςφαλούσ κυκλοφορύασ πεζών, ποδηλϊτων και οχημϊτων (βιώςιμη κινητικότητα). 

 Ο αναςχεδιαςμόσ του αςτικού χώρου ςτην περιοχό ϊμεςησ επιρροόσ του ϋργου. 

 Η ανϊδειξη και προβολό του τοπύου ( ποταμόσ Αρϊπιτςα, Πϊρκο, ΒΕΣΛΑΝ - ΕΡΙΑ, 

Νοςοκομεύο, πεζόδρομοι, ενδιαφϋροντα κτύρια, θϋα προσ την οροςειρϊ Βερμύου και 

προσ τον κϊμπο κ.λπ.) και η διευκόλυνςη τησ θϋαςησ, τησ ανϊγνωςησ και ερμηνεύασ 

του. 
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 Η αναβϊθμιςη τησ ςχϋςησ του τοπύου με την πόλη, μϋςω του εκςυγχρονιςμού και τησ 

βελτύωςησ τησ ϊρθρωςησ των δυο τμημϊτων τησ. 

 Η δημιουργύα ενόσ νϋου τοπόςημου που να αναδεικνύει το περιβϊλλον του και να 

τονύζει το νϋο πόλο τησ πόλησ. 

 Η ανακούφιςη και απαλλαγό τησ παλαιϊσ γϋφυρασ, κατϊ το δυνατόν, από δομικϋσ και 

λειτουργικϋσ επιβαρύνςεισ και μεταγενϋςτερεσ επεμβϊςεισ, ώςτε, να καταςτεύ 

δυνατόσ ςε μεταγενϋςτερη φϊςη ο ςτατικόσ τησ ϋλεγχοσ, η ςυντόρηςη, η πιθανό 

ενύςχυςη, και η ςυνολικό εφαρμογό του ςχεδύου ανϊδειξόσ τησ και χρόςησ τησ ωσ 

πεζογϋφυρα με ϋμφαςη ςε ΑμεΑ και ποδηλϊτεσ. 

 Η νϋα γϋφυρα θα ςυνδϋει το Δημοτικό Πϊρκο και την  πόλη με τα αποκατεςτημϋνα 

βιομηχανικϊ ςυγκροτόματα (ςτεγϊζουν τώρα πολιτιςτικϋσ δραςτηριότητεσ) και το 

Νοςοκομεύο, ενώ θα διϋρχεται επϊνω από τον ποταμό Αρϊπιτςα (ο ποταμόσ τησ θυςύασ και 

τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και ευμϊρειασ), ο οπούοσ ενώνει τα δυο τμόματα τησ πόλησ (το 

βόρειο και το νότιο) ωσ φορϋασ ιςτορικών, πολιτιςτικών, οικονομικών, κοινωνικών ροών, 

διαδρϊςεων και ςυμβολιςμών. Η γεωγραφικό/χωρικό ςχϋςη τησ με τουσ 

χαρακτηριςτικότερουσ ςταθμούσ τησ ιςτορικόσ πορεύασ και εξϋλιξησ τησ Νϊουςασ - ςχϋςη 

ςταθερό, όχι ςτατικό, αλλϊ δυναμικό - και η παρεμβολό τησ μεταξύ του αςτικού, του 

ιςτορικού, του βιομηχανικού και του φυςικού τοπύου, την καθιςτούν εν δυνϊμει τοπόςημο, 

φορϋα τησ μεύξησ των ςυμβολιςμών και τονιςμού τησ αντύςτιξόσ τουσ. Ο μορφολογικόσ και 

αιςθητικόσ ςχεδιαςμόσ τησ γϋφυρασ ωσ κυρύαρχου ςτοιχεύου του δημόςιου χώρου, πρϋπει να 

αποτελϋςει αντικεύμενο Ειδικόσ Αρχιτεκτονικόσ Μελϋτησ. 

 

2.3 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ & ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ 

 Τπϊρχουςεσ μελϋτεσ οι οπούεσ θα δοθούν ςτουσ μελετητϋσ, ώςτε να ληφθούν υπόψη: 

 Μελϋτη οριοθϋτηςησ μη πλεύςιμου ποταμού Αρϊπιτςασ (υδατορϋματοσ) τησ Ηρωικόσ 

πόλησ Νϊουςασ, εντόσ του αςτικού ιςτού τησ (ςύνθετη μελϋτη αποτελούμενη από υδραυλικό 

μελϋτη, γεωλογικό - υδρογεωλογικό μελϋτη, περιβαλλοντικό μελϋτη και τοπογραφικό 

μελϋτη). τη μελϋτη αυτό περιλαμβϊνεται και η υδραυλικό μελϋτη του ποταμού Αρϊπιτςα. 

 Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ ςτισ πιθανϋσ θϋςεισ θεμελύωςησ. 

 Κυκλοφοριακό μελϋτη τησ πόλησ τησ Νϊουςασ (2011), η τροποπούηςη τησ οπούασ θα 

ολοκληρωθεύ ςύντομα. 

 Μελϋτη ανϊπλαςησ τησ οδού Μεγϊλου Αλεξϊνδρου, τησ οπούασ η καταςκευό  θα ξεκινόςει 

ςύντομα. 

 Αποτελϋςματα του Πανελλόνιου Υοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνιςμού Ιδεών για την 

ανϊπλαςη του Δημοτικού Πϊρκου 

 Σοπογραφικό υπόβαθρο το οπούο χρόζει βελτιώςεων - ςυμπληρώςεων. 

 

2.4 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΔΕΜΕΤΕΙ 

 Για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ θα ληφθούν υπόψη όλοι κανονιςμού, Ελληνικού και    

Ευρωπαώκού, που ιςχύουν για κϊθε επιμϋρουσ μελϋτη. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται παρακϊτω: 

 Οι ςχετικϋσ ιςχύουςεσ Ο.Μ.Ο.Ε. και Ο..Μ.Ε.Ο τησ Εγνατύασ Οδού Α.Ε. 
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  Οι ςχετικϋσ ιςχύουςεσ Ε.Σ.Ε.Π. και λοιπού κανονιςμού και προδιαγραφϋσ. 

 Ο Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ,  όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 Ο Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 Ο Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ. 

 Ο Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ Φαλύβων Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ 

 Κανονιςμόσ Υορτύςεων κατϊ DIN-Fachbericht 101 Δρϊςεισ ςτισ γϋφυρεσ 

 Κανονιςμόσ ολόςωμων γεφυρών από χϊλυβα κατϊ DIN-FB 103 

 Κανονιςμόσ υπολογιςμού ςιδηρών καταςκευών EC-3, ύμμεικτεσ καταςκευϋσ εν-1994 

 Κανονιςμόσ Θεμελιώςεων κατϊ ΕC-7 

 Η ιςχύουςα νομοθεςύα, κανονιςμού και προδιαγραφϋσ ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό 

αδειοδότηςη ϋργων και δραςτηριοτότων. 

 Οι Προδιαγραφϋσ Εκπόνηςησ Μελετών του Π.Δ. 696/74 και ο Οδηγόσ εκπόνηςησ μελετών 

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

 Η 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. 

 Οι οδηγύεσ του ΤΠΕΚΑ «χεδιϊζοντασ για όλουσ». 

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

Β'/14.04.2016). 

 Οι πολεοδομικϋσ, ρυμοτομικϋσ και λοιπϋσ δεςμεύςεισ και όροι που ιςχύουν ςτην περιοχό 

επϋμβαςησ. 

 Η υπ΄ αριθ. 1221/29.4.2002 απόφαςη του Τπουργού Μακεδονύασ-Θρϊκησ (ΥΕΚ 

428/Δ/24.5.2002) ςύμφωνα με την οπούα η κούτη, οι όχθεσ και όλοι οι κοινόχρηςτοι και μη 

χώροι που εφϊπτονται ςτισ όχθεσ του ποταμού Αρϊπιτςα καθορύζονται ωσ ζώνη ιδιαιτϋρου 

κϊλλουσ. 

 Οι ςχετικϋσ αποφϊςεισ θεςμικών οργϊνων του Δόμου. 

Όλοι οι λοιπού κανονιςμού και κώδικεσ ςε ιςχύ κατϊ το χρόνο ςύνταξησ των μελετών. 

 

2.5 ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ- ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

 Η περιοχό τησ κούτησ και των οχθών του  ποταμού Αρϊπιτςα, που διαςχύζει τον αςτικό 

ιςτό τησ πόλησ τησ Νϊουςασ, με απόφαςη του Τπουργού Μακεδονύασ-Θρϊκησ (1221/29.4.2002  

- ΥΕΚ 428/Δ/24.5.2002) καθορύςτηκε ωσ ζώνη ιδιαιτϋρου κϊλλουσ. την ζώνη αυτό 

περιλαμβϊνονται όλοι οι δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατεύεσ, κιόςκια και ϊλλοι κοινόχρηςτοι και μη 

χώροι, που εφϊπτονται ςτισ όχθεσ του ποταμού. ύμφωνα με την απόφαςη για οποιαδόποτε 

παρϋμβαςη εντόσ των ζωνών ιδιαιτϋρου κϊλλουσ, απαιτεύται ϋλεγχοσ και γνωμοδότηςη του 

οικεύου υμβουλύου Αρχιτεκτονικόσ και ϋγκριςη τησ αρμόδιασ Διεύθυνςησ του Τπουργεύου 

Μακεδονύασ-Θρϊκησ. 

2.6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  

 Η «Μελϋτη καταςκευόσ νϋασ γϋφυρασ ποταμού Αρϊπιτςα ςτη θϋςη Νοςοκομεύο πόλησ 

Νϊουςασ» περιλαμβϊνει τισ εξόσ επύ μϋρουσ μελϋτεσ: 
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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 αποτυπωθεύ αναλυτικϊ όλη η περιοχό μελϋτησ, με την αποτύπωςη να 

περιλαμβϊνει τα τμόματα των οδών Μ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ και Περδικϊρη ςτο ςημεύο που 

θα μελετηθεύ ο τριςκελόσ ιςόπεδοσ κόμβοσ, το αντύςτοιχο απαιτούμενο τμόμα τησ οδού 

Νοςοκομεύου, την υφιςτϊμενη γϋφυρα και τη ζώνη όπου η νϋα χϊραξη τϋμνει τον ποταμό 

Αρϊπιτςα. Οι εργαςύεσ που θα εκτελεςτούν, θα περιλαμβϊνουν τριγωνιςμούσ, 

πολυγωνομετρύεσ, γεωμετρικϋσ χωροςταθμόςεισ επύγειεσ τοπογραφικϋσ αποτυπώςεισ 

δομημϋνων και αδόμητων εκτϊςεων κ.ϊ. Επύςησ, θα γύνει εφαρμογό τησ ιςχύουςασ 

ρυμοτομύασ. Αποτϋλεςμα και απώτεροσ ςκοπόσ όλων των παραπϊνω εργαςιών, εύναι η 

δημιουργύα ενόσ λεπτομερούσ και αξιόπιςτου ψηφιακού μοντϋλου εδϊφουσ (DTM), ςτο 

προβολικό ςύςτημα ΕΓΑ '87, το οπούο θα αποτελϋςει το υπόβαθρο για τη ςύνταξη όλων 

των ϊλλων μελετών. 

2. Γεωλογικό - Γεωφυςικό Μελϋτη (κατηγορύα 20) η οπούα θα εκπονηθεύ ςε ϋνα (1) 

ςτϊδιο (οριςτικό μελϋτη) και αντικεύμενο τησ οπούασ αποτελεύ η διερεύνηςη εγκούλων εντόσ 

του γεωλογικού ςχηματιςμού τησ περιοχόσ, με τη μϋθοδο μετρόςεων ηλεκτρικόσ 

τομογραφύασ. ύμφωνα με μύα αρχικό εκτύμηςη που προκύπτει από τη γεωλογύα και τη θϋςη 

τησ περιοχόσ μελϋτησ προτεύνεται η διενϋργεια 2 ηλεκτρικών τομογραφιών.  

Η Γεωφυςικό Μελϋτη θα περιλαμβϊνει: 

 Γεωφυςικϋσ Εικόνεσ (Φϊρτεσ) δυο διαςτϊςεων των ηλεκτρικών αντιςτϊςεων. 

 χεδιαγρϊμματα και ειδικούσ χϊρτεσ με την γεωλογικό/γεωτεχνικό ερμηνεύα των 

γεωφυςικών αποτελεςμϊτων. 

 Λεπτομερό Σεχνικό Έκθεςη που θα περιγρϊφει τη μεθοδολογύα, τη διαδικαςύα λόψησ 

των μετρόςεων, την επεξεργαςύα και τα αποτελϋςματα αυτόσ με ερμηνεύεσ. 

 Με την εκπόνηςη και ολοκλόρωςη τησ ανωτϋρω μελϋτησ θα προταθούν οι ενδεδειγμϋνεσ 

λύςεισ για την αντιμετώπιςη τυχών εγκούλων που ενδϋχεται να εμφανιςτούν εντόσ του 

γεωλογικού ςχηματιςμού τησ περιοχόσ ςτο υπό μελϋτη τμόμα τησ θεμελύωςησ τησ γϋφυρασ. 

3. Γεωτεχνικό Έρευνα - Μελϋτη (κατηγορύα 21) που θα περιλαμβϊνει: 

 Ση  διϊνοιξη τριών (3) ερευνητικών φρεατύων, με ςκοπό τη λόψη δειγμϊτων. Κατϊ τη 

διϊρκεια εκτϋλεςησ των ερευνητικών φρεατύων θα πραγματοποιηθούν επιτόπου δοκιμϋσ 

πρότυπησ διεύςδυςησ (S.P.T.), και δοκιμόσ Proctor, ενώ θα εκτελεςτούν, από κατϊλληλα 

πιςτοποιημϋνο εργαςτόριο, δοκιμϋσ εδαφομηχανικόσ, κατϊλληλα προςαρμοςμϋνεσ ςτη 

ςύςταςη των δειγμϊτων και ςτισ απαιτόςεισ του ϋργου. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν 

 εργαςτηριακού ϋλεγχοι όπωσ, δοκιμϋσ κατϊταξησ, καθώσ και δοκιμϋσ εδαφομηχανικόσ.  

 Ση ςύνταξη Έκθεςησ Αξιολόγηςησ Γεωτεχνικών Ερευνών (ϋνα ςτϊδιο), με την οπούα 

θα ερμηνεύονται τα ςτοιχεύα τησ Γεωτεχνικόσ Έρευνασ, ςυνεκτιμώντασ τα ςχετικϊ ςτοιχεύα 

από τισ υπϊρχουςεσ μελϋτεσ. 

 Ση ςύνταξη μελϋτησ θεμελύωςησ τησ νϋασ γϋφυρασ (ϋνα ςτϊδιο). 

4. Μελϋτεσ υγκοινωνιακών Έργων (κατηγορύα 10), για τη διευθϋτηςη τησ 

κυκλοφορύασ, όπωσ θα προκύψει από την καταςκευό τησ νϋασ γϋφυρασ και την μελλοντικό 
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μετατροπό τησ υφιςτϊμενησ γϋφυρασ ςε πεζογϋφυρα, με μελϋτη όλων των γεωμετρικών και 

λοιπών ςτοιχεύων (χϊραξη, τυπικό διατομό με κατϊλληλεσ οδοςτρωςύεσ και αςφαλτικϊ, 

ςόμανςη - αςφϊλεια κ.λπ.) κι επύλυςη θεμϊτων ομαλόσ ςύνδεςησ με τον ιςτό τησ πόλησ, 

δηλαδό: 

 Μελϋτη Οδοποιύασ Αςτικόσ Οδού (γϋφυρα και προςβϊςεισ), η οπούα θα εκπονηθεύ ςε 

τρύα (3) ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη, μελϋτη εφαρμογόσ) 

 Μελϋτη τριςκελούσ ιςόπεδου κόμβου (οδού Μεγ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ, Περδικϊρη), η 

οπούα θα εκπονηθεύ ςε τρύα (3) ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη, μελϋτη εφαρμογόσ) 

 Μελϋτη όμανςησ και Αςφϊλιςησ, η οπούα θα εκπονηθεύ ςε ϋνα (1) ςτϊδιο (οριςτικό 

μελϋτη) 

 Μελϋτη Οδοςτρώματοσ, η οπούα θα εκπονηθεύ ςε ϋνα (1) ςτϊδιο (οριςτικό μελϋτη) 

(ςτοιχεύα κυκλοφοριακών φόρτων θα ληφθούν από την κυκλοφοριακό μελϋτη τησ πόλησ). 

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

ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη, μελϋτη εφαρμογόσ) και θα ϋχει ωσ αντικεύμενο: 

 Σον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό τησ γϋφυρασ και των πεζοδρομύων τησ, ςε ςχϋςη με 

το δεδομϋνο ιςτορικό, φυςικό και πολιτιςτικό περιβϊλλον τησ περιοχόσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επιλογόσ-πρόταςησ των κατϊλληλων υλικών καταςκευόσ και 

ςτοιχεύων ανϊδειξόσ τησ (διερεύνηςη χρόςησ διϊφανων υλικών ςτην καταςκευό ενόσ από τα 

δύο πεζοδρόμια, ώςτε ο πεζόσ να ϋχει ϊμεςη οπτικό επαφό με την παλιϊ γϋφυρα, το τοπύο 

και την κούτη του ποταμού). Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε τρύα (3) ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό 

μελϋτη, μελϋτη εφαρμογόσ) 

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

αρχιτεκτονικϋσ προτϊςεισ τησ μορφόσ τησ νϋασ γϋφυρασ, εφόςον ζητηθούν από την 

Τπηρεςύα.  

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

τριςδιϊςτατα ςχϋδια αναπαρϊςταςησ τησ αρχιτεκτονικόσ λύςησ. 

 Σον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό τησ ανϊπλαςησ του αςτικού χώρου κατϊ μόκοσ των 

προςβϊςεων τησ γϋφυρασ ςύμφωνα με τισ αρχϋσ του βιοκλιματικού ςχεδιαςμού και τισ 

απαιτόςεισ τησ βιώςιμησ αςτικόσ κινητικότητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ χρόςησ  τησ 

παλαιϊσ γϋφυρασ. Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε τρύα (3) ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη, 

μελϋτη εφαρμογόσ) 

 Σην αποτύπωςη τησ παλαιϊσ γϋφυρασ και τον ςχεδιαςμό τησ λειτουργικόσ και 

αιςθητικόσ ϋνταξησ τησ ςτη ςυνολικό αρχιτεκτονικό διαμόρφωςη τησ περιοχόσ. Η μελϋτη θα 

εκπονηθεύ ςε ϋνα (1) ςτϊδιο (οριςτικό μελϋτη). 

  Οι παραπϊνω αρχιτεκτονικϋσ μελϋτεσ θα εκπονηθούν λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 

προτϊςεισ του Δόμου, τισ γνωμοδοτόςεισ αρμοδύων φορϋων και υπηρεςιών, τη 

ςυγκοινωνιακό μελϋτη, τη μελϋτη οδοποιύασ, καθώσ και τα βϋλτιςτα ςτατικϊ ςυςτόματα, τα 

οπούα δύναται να εφαρμοςτούν από τη τατικό Μελϋτη για την καταςκευό τησ γϋφυρασ. Θα 

λαμβϊνει υπόψη επύςησ και θα ενςωματώνει ςτον ςχεδιαςμό τον τρόπο χρόςησ και 

λειτουργύασ τησ παλιϊσ γϋφυρασ μετϊ τη μελλοντικό αποκατϊςταςό τησ ςε ςχϋςη με τισ νϋεσ 

καταςκευϋσ και διαμορφώςεισ. 

6. τατικό Μελϋτη  (κατηγορύα 08) τησ νϋασ γϋφυρασ μόκουσ περύ τα 32,00m, η οπούα θα 

εκπονηθεύ ςε δυο ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη), δηλαδό γεωμετρικόσ ςχεδιαςμόσ 
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επύλυςη και διαςταςιολόγηςη όλων των δομικών ςτοιχεύων του φορϋα τησ γϋφυρασ, τησ 

οπούασ η γενικό μορφό και αιςθητικό  θα προταθεύ από την ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη και 

με την ϋγκριςη του Δόμου Νϊουςασ. Για τη θεμελύωςη τησ γϋφυρασ θα εξεταςτεύ καταρχόν η 

μϋθοδοσ των φρεατοπαςςϊλων ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελϋςματα τησ προςκομιςθεύςασ 

γεωτεχνικόσ μελϋτησ και των προβλεπόμενων γεωφυςικών διαςκοπόςεων. 

  Επιπροςθϋτωσ, θα εξεταςτεύ και θα μελετηθεύ η απομϊκρυνςη τησ φϋρουςασ υποδομόσ 

των πεζοδρομύων τησ υφιςτϊμενησ γϋφυρασ εφόςον αυτό(η υποδομό) αποδειχτεύ, κατόπιν 

ϋρευνασ και τεκμηρύωςησ, ςτατικϊ ανεξϊρτητη και δεν θα δημιουργόςει ςτατικό επιςφϊλεια 

ςτην υποκεύμενη υπϊρχουςα γϋφυρα. Η απομϊκρυνςη αυτό αναμϋνεται να ςυμβϊλει ςε 

πρώτη φϊςη ςτη γενικότερη προςπϊθεια ανϊπλαςησ τησ περιοχόσ και ςτην ανϊδειξη των 

επιμϋρουσ ςτοιχεύων τησ.  Επιπλϋον, αναμϋνεται να δημιουργόςει τισ απαιτούμενεσ ςυνθόκεσ 

για την μελλοντικό  μελϋτη  τεκμηρύωςη ςτατικόσ επϊρκειασ και αξιοπούηςη τησ υπϊρχουςασ 

γϋφυρασ. Η ςύνταξη φακϋλου με τα παραπϊνω ςτοιχεύα θα υλοποιηθεύ ςε ϋνα (1) ςτϊδιο. 

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

προτϊςεισ τησ μορφόσ τησ γϋφυρασ ανϊλογα με την αρχιτεκτονικό πρόταςη και το κόςτοσ 

καταςκευόσ, εφόςον ζητηθούν από την Τπηρεςύα. 

7. Τδραυλικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 13) :  

 Μελϋτη αποχϋτευςησ ομβρύων υδϊτων από το κατϊςτρωμα τησ υπό μελϋτη 

οδοποιύασ (καθ΄ όλο το μόκοσ τησ χϊραξησ και ςτον ιςόπεδο κόμβο), η οπούα θα εκπονηθεύ ςε 

ϋνα ςτϊδιο (οριςτικό μελϋτη), καθώσ και  

 Μελϋτη Τδραυλικού ϋλεγχου ανομοιόμορφησ ροόσ εντόσ τησ κούτησ του ρϋματοσ 

τησ Αρϊπιτςασ, ςε επαρκϋσ μόκοσ επηρεαζόμενο από τα ϋργα (εκτιμώμενο μόκοσ 0,2km). το 

τμόμα αυτό, θα γύνει προςομούωςη τησ ροόσ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ νϋεσ διατομϋσ ρϋματοσ 

(λόγω των προβλεπόμενων ϋργων), με ςκοπό τον ϋλεγχο των νϋων γραμμών πλημμύρασ ςε 

ςχϋςη με την εγκεκριμϋνη μελϋτη οριοθϋτηςησ του ρϋματοσ (αναμϋνεται η ϋκδοςη ςχετικού 

ΥΕΚ οριοθϋτηςησ).  Η μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ϋνα ςτϊδιο (οριςτικό μελϋτη). 

8. Ηλεκτρομηχανολογικό Μελϋτη (Κατηγορύα 09), η οπούα θα εκπονηθεύ ςε δύο (2) 

ςτϊδια (προμελϋτη, οριςτικό μελϋτη) και θα ϋχει ωσ αντικεύμενο τον προςδιοριςμό του 

απαραύτητου φωτιςμού όςον αφορϊ τον τύπο και την ιςχύ των φωτιςτικών καθώσ και τη 

χϊραξη και τον υπολογιςμό των γραμμών i) τησ γϋφυρασ, των πεζοδρομύων και των 

προςβϊςεων τησ ii)του κόμβου  και iii) όλησ τησ ευρύτερησ περιοχόσ ανϊπλαςησ ςύμφωνα 

με την ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη. Σα φωτιςτικϊ που θα επιλεγούν θα εύναι χαμηλόσ 

ενεργειακόσ κατανϊλωςησ και θα εύναι ςύμφωνα με την αρχιτεκτονικό μελϋτη, θα ϋχουν δε 

τη ςύμφωνη γνώμη τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. Επύςησ αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι η 

ανϊδειξη τόςο τησ νϋασ γϋφυρασ όςο και τησ υπϊρχουςασ με τη ςύνταξη και μελϋτησ 

αρχιτεκτονικού φωτιςμού αυτών.  

9. Περιβαλλοντικό Μελϋτη για ϋργα οδοποιύασ (κατηγορύα 27), η οπούα θα εκπονηθεύ 

ςε ϋνα (1) ςτϊδιο (οριςτικό) και θα ϋχει ωσ αντικεύμενο την εκπόνηςη Μελϋτησ 

Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (Μ.Π.Ε.), ςύμφωνα με το Νόμο 4014/2011, όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει, με ςκοπό την ϋγκριςη περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και την 
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περιβαλλοντικό αδειοδότηςη του ϋργου. Σο υπό μελϋτη ϋργο, ςύμφωνα με την Αποφ- ΔΙΠΑ/ 

οικ.37674 (Υ.Ε.Κ. 2471/Β/10.08.2016), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, κατατϊςςεται ςτην 

1η Ομϊδα «Έργα χερςαύων και εναϋριων μεταφορών», ςτη 2η Τποκατηγορύα τησ 1ησ 

Κατηγορύασ (Α2), και ειδικότερα ςτον Α/Α 17 που αφορϊ Κύρια υλλεκτόρια Οδό. Η Μ.Π.Ε. 

θα εκπονηθεύ ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 2 τησ υπ. Αρύθμ. οικ. 170225 Απόφαςησ του 

Τ.Π.Ε.Κ.Α. (Υ.Ε.Κ. 135 Β’/27.01.2014), με κϊποια επιπλϋον ςτοιχεύα ςτα Κεφϊλαια όπου 

απαιτούνται, βϊςει των αναφερομϋνων ςτο Παρϊρτημα 4.1 τησ ιδύασ Απόφαςησ. 

10. Σεύχη Δημοπρϊτηςησ  

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

11. Σεύχη  .Α.Τ. - Υ.Α.Τ 

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

(Υ.Α.Τ.) . 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

3.1ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ 

 Οι μελετητικϋσ εργαςύεσ που απαιτούνται αφορούν  ςτην πλόρη εκπόνηςη των μελετών 

τησ παρούςασ ςύμβαςησ για την καταςκευό τησ νϋασ οδικόσ γϋφυρασ  με πρόβλεψη για 

πεζοδρόμια επύ αυτόσ , τη διαμόρφωςη κόμβου και την ανϊπλαςη τησ ευρύτερησ περιοχόσ 

ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ςχεδιαςμού τησ χρόςησ τησ υπϊρχουςασ γϋφυρασ ωσ 

πεζογϋφυρασ . Οι Μελϋτεσ  θα εκπονηθούν  ςε τρεισ φϊςεισ.  

 

Α' Υϊςη 

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

διερεύνηςη εναλλακτικών επιλογών) και θα περιλαμβϊνει:  

α. Σοπογραφικό μελϋτη  

 κοπόσ τησ τοπογραφικόσ μελϋτησ εύναι να ενημερώςει, να επικαιροποιόςει και να 

ςυμπληρώςει το ψηφιακό τοπογραφικό υπόβαθρο τησ περιοχόσ με επύγειεσ μετρόςεισ και να γύνει 

η αποτύπωςη με τϋτοια ακρύβεια που να επιτρϋψει την εκπόνηςη των απαιτούμενων μελετών 

β. Γεωφυςικϋσ  εργαςύεσ  

 κοπόσ των μετρόςεων Ηλεκτρικόσ Σομογραφύασ εύναι η διερεύνηςη εγκούλων εντόσ του 

γεωλογικού ςχηματιςμού τησ περιοχόσ θεμελύωςησ τησ νϋασ γϋφυρασ. 

γ. Γεωτεχνικό ϋρευνα και δοκιμϋσ 

 Σο  2010 εκπονόθηκαν δύο μελϋτεσ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ που αφορούςαν την καταςκευό 

νϋασ γϋφυρασ νοςοκομεύου και τη δημιουργύα μουςεύου βιομηχανικόσ κληρονομιϊσ ςτην  



«ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΥΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΡΑΠΙΣΑ ΣΗ ΘΕΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 14 

ευρύτερη περιοχό τησ παρούςασ μελϋτησ . 

 κοπόσ των γεωτεχνικών ερευνών  υπαύθρου  και των εργαςτηριακών δοκιμών, τησ 

παρούςασ μελϋτησ, εύναι να ςυμπληρωθούν τα γεωτεχνικϊ δεδομϋνα και οι ςυνθόκεσ ςτην 

περιοχό θεμελύωςησ τησ νϋασ  γϋφυρασ  και πϋριξ αυτόσ. 

δ. Προμελϋτη  οδοποιύασ αςτικόσ οδού και τριςκελούσ ιςόπεδου κόμβου 

 κοπόσ του πρώτου ςταδύου των ςυγκοινωνιακών μελετών αποτελεύ η διερεύνηςη τησ 

θϋςησ τησ γϋφυρασ ςε ςυνδυαςμό με τον τριςκελό ιςόπεδο κόμβο που δημιουργούν οι οδού που 

ςυμβϊλλουν ςτην βόρεια πλευρϊ τησ γϋφυρασ. το ςτϊδιο αυτό θα γύνει και η ϋρευνα, καταγραφό 

και αποτύπωςη των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ τησ μελϋτησ, ώςτε να 

προβλεφθεύ η διατόρηςη ό ανακαταςκευό τουσ  κατϊ το ςτϊδιο τησ καταςκευόσ. 

ε. Προμελϋτη του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού τησ γϋφυρασ  και τησ ανϊπλαςησ του 

αςτικού χώρου τησ περιοχόσ.  

 κοπόσ του πρώτου ςταδύου των αρχιτεκτονικών μελετών αποτελεύ η διερεύνηςη τησ 

μορφόσ τησ νϋασ γϋφυρασ ςε ςυνδυαςμό με το ιςτορικό, φυςικό και πολιτιςτικό περιβϊλλον τησ 

περιοχόσ. Επύςησ θα διερευνηθεύ η μορφό τησ ανϊπλαςησ τησ περιοχόσ που περιλαμβϊνει το  

ςημεύο των κόμβων των τριών οδών (Μεγ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ και Περδικϊρη) ,τησ 

ςυναρμογόσ  του κοινόχρηςτου χώρου μετϊ τη γϋφυρα προσ την πλευρϊ του Νοςοκομεύου και τη 

χρόςη τησ παλαιϊσ λύθινησ γϋφυρασ.  

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

τησ μορφόσ τησ νϋασ γϋφυρασ ςε ςυνδυαςμό με τη ςτατικό μορφό τησ και το ενδεικτικό 

κόςτοσ καταςκευόσ κϊθε λύςησ. Θα προςκομιςτούν ςτην Τπηρεςύα εκτόσ των ϊλλων τεχνικό 

περιγραφό και ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ κϊθε πρόταςησ. 

ςτ. Αποτύπωςη παλαιϊσ τησ γϋφυρασ   

 το ςτϊδιο αυτό προβλϋπεται η αρχιτεκτονικό αποτύπωςη (κϊτοψη. όψεισ, τομϋσ) 

τησ υπϊρχουςασ λύθινησ γϋφυρασ. 

ζ. Προμελϋτη του ςτατικού ςχεδιαςμού τησ γϋφυρασ   

  κοπόσ του πρώτου ςταδύου του ςτατικού μελετών αποτελεύ η διερεύνηςη τησ μορφόσ 

τησ γϋφυρασ ςε ςυνδυαςμό με τον τρόπο θεμελύωςησ, τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό  και το 

κόςτοσ καταςκευόσ τησ.  

η. ύνταξη φακϋλου τεκμηρύωςησ και ανϊπτυξησ του τρόπου απομϊκρυνςησ τησ 
υποδομόσ  πεζοδρομύων υπϊρχουςασ γϋφυρασ . 

 το ςτϊδιο αυτό θα εξεταςθεύ και μελετηθεύ η απομϊκρυνςη τησ φϋρουςασ υποδομόσ των 

πεζοδρομύων τησ υφιςτϊμενησ λύθινησ γϋφυρασ. 

θ. Μελϋτη υδραυλικού ελϋγχου ανομοιόμορφησ ροόσ εντόσ κούτησ  

 κοπόσ τησ μελϋτησ αποτελεύ ο ϋλεγχοσ των γραμμών πλημμύρασ που θα προκύψουν από 

τισ νϋεσ διατομϋσ του ρϋματοσ (λόγω τησ καταςκευόσ τησ νϋασ γϋφυρασ) ςε ςχϋςη με την 

εγκεκριμϋνη μελϋτη οριοθϋτηςησ. 
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ι. Περιβαλλοντικό Μελϋτη  

 κοπόσ του ςταδύου αποτελεύ η εκπόνηςη ΜΠΕ για την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη του 

ϋργου. 

 Με την ολοκλόρωςη τησ φϊςησ αυτόσ θα ακολουθόςει η υποβολό των κατϊ περύπτωςη 

απαραύτητων ςτοιχεύων τησ μελϋτησ προσ γνωμοδότηςη ό ϋγκριςη από τισ αρμόδιεσ κατϊ 

περύπτωςη Τπηρεςύεσ. 

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:  

α. Γεωτεχνικό μελϋτη θεμελύωςησ  

 κοπόσ τησ μελϋτησ εύναι η διερεύνηςη και ο προςδιοριςμόσ του κατϊλληλου τύπου, 

ςτϊθμησ και διαςτϊςεων θεμελύωςησ του κϊθε βϊθρου για την εξαςφϊλιςη τησ ευςτϊθειασ τησ 

θεμελύωςησ και τον περιοριςμό των καθιζόςεων (απολύτων και διαφορικών) μϋςα ςτα ανεκτϊ 

όρια. 

β. Οριςτικό μελϋτη  οδοποιύασ αςτικόσ οδού και τριςκελούσ ιςόπεδου κόμβου 

 κοπόσ του  ςταδύου των ςυγκοινωνιακών μελετών αποτελεύ η οριςτικό μελϋτη οδοποιύασ 

τησ γϋφυρασ, των οδών πρόςβαςησ και του τριςκελούσ ιςόπεδου κόμβου  των οδών Μεγ. 

Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ και Περδικϊρη. 

γ. Οριςτικό μελϋτη του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού τησ γϋφυρασ  και τησ ανϊπλαςησ του 

αςτικού χώρου τησ περιοχόσ.  

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

ςχεδιαςμόσ τησ νϋασ γϋφυρασ. Επύςησ θα εκπονηθεύ η οριςτικό μελϋτη τησ ανϊπλαςησ τησ 

περιοχόσ που περιλαμβϊνει το ςημεύο των κόμβων των τριών οδών (Μεγ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ 

και Περδικϊρη) ,τη  ςυναρμογό  του κοινόχρηςτου χώρου μετϊ τη γϋφυρα προσ την πλευρϊ του 

Νοςοκομεύου και τη χρόςη τησ παλαιϊσ λύθινησ γϋφυρασ.   

δ. Οριςτικό μελϋτη του ςτατικού ςχεδιαςμού τησ γϋφυρασ   

 κοπόσ του ςταδύου αποτελεύ η οριςτικό μελϋτη των  ςτατικών  τησ γϋφυρασ.  τα παραδοτϋα 

ςυμπεριλαμβϊνεται και η ςύνταξη εγχειριδύου ςυντόρηςησ τεχνικών ϋργων που εκτόσ των ϊλλων 

αφορούν ςτη ςυντόρηςη των μεταλλικών ςτοιχεύων, αρμών και εφεδρϊνων ϋδραςησ τησ 

γϋφυρασ. 

ε. Ηλεκτρομηχανολογικό Προμελϋτη  

 κοπόσ τησ προμελϋτησ εύναι η διερεύνηςη του φωτιςμού του οδοςτρώματοσ τησ 

γϋφυρασ, των οδών που ςυμβϊλουν ςε αυτό και ο αρχιτεκτονικόσ φωτιςμόσ ανϊδειξησ τησ 

περιοχόσ ανϊπλαςησ, τησ νϋα γϋφυρασ και τησ υπϊρχουςασ λύθινησ ώςτε η ευρύτερη περιοχό να 

αποτελϋςει νϋο τοπόςημο τησ πόλησ τησ Νϊουςασ. 

ςτ. Μελϋτη αποχϋτευςησ καταςτρώματοσ γϋφυρασ και ευρύτερησ περιοχόσ   

 κοπόσ εύναι η οριςτικό  μελϋτη  αποχϋτευςησ των ομβρύων υδϊτων καθ όλο το μόκοσ τησ 
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χϊραξησ τησ γϋφυρασ, των οδών που ςυμβϊλουν ςε  αυτό   και τησ επιφϊνειασ του ιςόπεδου 

κόμβου. 

Γ' Υϊςη 

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

περιλαμβϊνει:  

α. Μελϋτη εφαρμογόσ οδοποιύασ αςτικόσ οδού και τριςκελούσ ιςόπεδου κόμβου 

 κοπόσ του  ςταδύου των ςυγκοινωνιακών μελετών αποτελεύ η μελϋτη εφαρμογόσ 

οδοποιύασ τησ γϋφυρασ.  των οδών πρόςβαςησ και του τριςκελούσ ιςόπεδου κόμβου  των οδών 

Μεγ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ και Περδικϊρη. Επύςησ περιλαμβϊνεται η μελϋτη οδοςτρώματοσ  

διατομόσ τησ οδού και η μελϋτη ςόμανςησ και αςφϊλιςησ τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ. 

β. Μελϋτη εφαρμογόσ  του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού τησ γϋφυρασ  και τησ ανϊπλαςησ 

του αςτικού χώρου τησ περιοχόσ.  

 κοπόσ του ςταδύου των αρχιτεκτονικών μελετών αποτελεύ η μελϋτη εφαρμογόσ  τησ νϋασ 

γϋφυρασ. Επύςησ θα εκπονηθεύ η μελϋτη εφαρμογόσ τησ ανϊπλαςησ τησ περιοχόσ που 

περιλαμβϊνει το ςημεύο των κόμβων των τριών οδών (Μεγ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ και 

Περδικϊρη) ,τησ ςυναρμογόσ  του κοινόχρηςτου χώρου μετϊ τη γϋφυρα προσ την πλευρϊ του 

Νοςοκομεύου και τη χρόςη τησ παλαιϊσ λύθινησ γϋφυρασ. 

γ. Οριςτικό ηλεκτρομηχανολογικό μελϋτη  

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

και του εύδουσ φωτιςμού του οδοςτρώματοσ τησ γϋφυρασ, των οδών που ςυμβϊλουν ςε αυτό και 

του φωτιςμού ανϊδειξησ τησ περιοχόσ ανϊπλαςησ, τησ νϋα γϋφυρασ και τησ υπϊρχουςασ λύθινησ 

γϋφυρασ. 

δ. ύνταξη  Σευχών Δημοπρϊτηςησ  

ε. ύνταξη ΑΤ/ΥΑΤ 

 

3.2ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Ο ενδεικτικόσ καθαρόσ χρόνοσ υλοπούηςησ τησ μελϋτησ ορύζεται ςτουσ εννϋα (9) 

μόνεσ. 
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ΝΑΟΤΑ» 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

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 

9οσ 

ΜΗΝΑ 

Α΄ ΥΑΗ 

1 
Σοπογραφικό μελϋτη  
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2 
Γεωφυςικϋσ  εργαςύεσ  

 

                           

3 
Γεωτεχνικό ϋρευνα 

και δοκιμϋσ 

                           

4 

Προμελϋτη  οδοποιύασ 

αςτικόσ οδού και 

τριςκελούσ ιςόπεδου 

κόμβου 

 

                           

5 

Προμελϋτη του 

αρχιτεκτονικού 

ςχεδιαςμού τησ 

γϋφυρασ  και τησ 

ανϊπλαςησ του 

αςτικού χώρου τησ 

περιοχόσ. 

                           

6 
Αποτύπωςη παλαιϊσ 

γϋφυρασ 

                           

7 

Προμελϋτη του 

ςτατικού ςχεδιαςμού 

τησ γϋφυρασ   

                           

8 

Υϊκελοσ τεκμηρύωςησ 

και ανϊπτυξησ τρόπου 

απομϊκρυνςησ 

υποδομόσ 

πεζοδρομύων 

υπϊρχουςασ γϋφυρασ 

                           

9 

Μελϋτη υδραυλικού 

ελϋγχου 

ανομοιόμορφησ ροόσ 

εντόσ κούτησ 

                           

10 
Περιβαλλοντικό 

Μελϋτη 

                           

Β΄ ΥΑΗ 

1 

Γεωτεχνικό μελϋτη 

θεμελύωςησ  

 

                           

2 

Οριςτικό μελϋτη  

οδοποιύασ αςτικόσ 

οδού και τριςκελούσ 

ιςόπεδου κόμβου 

                           

3 

Οριςτικό μελϋτη του 

αρχιτεκτονικού 

ςχεδιαςμού τησ 

γϋφυρασ  και τησ 

ανϊπλαςησ του 

αςτικού χώρου τησ 

περιοχόσ 

                           

4 

Οριςτικό μελϋτη του 

ςτατικού ςχεδιαςμού 

τησ γϋφυρασ   

                           

5 
Ηλεκτρομηχανολογικό 

Προμελϋτη 

                           

6 

Μελϋτη αποχϋτευςησ 

καταςτρώματοσ 

γϋφυρασ και 

ευρύτερησ περιοχόσ   
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Γ΄ ΥΑΗ 

1 

Μελϋτη εφαρμογόσ 

οδοποιύασ αςτικόσ 

οδού και τριςκελούσ 

ιςόπεδου κόμβου 

                           

2 

 Μελϋτη εφαρμογόσ  

του αρχιτεκτονικού 

ςχεδιαςμού τησ 

γϋφυρασ  και τησ 

ανϊπλαςησ του 

αςτικού χώρου τησ 

περιοχόσ 

                           

3 

Οριςτικό 

ηλεκτρομηχανολογικό 

μελϋτη 

                           

4 
ύνταξη  Σευχών 

Δημοπρϊτηςησ 

                           

5 ύνταξη ΑΤ/ΥΑΤ                            

 

4. ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
 

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/ΥΝ466/16-03-17 (ΥΕΚ 2519/τ.Β/20-7-2017) απόφαςη του Τπουργού 

Τποδομών και Μεταφορών. 

 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 Ε4/16-3-2018 με Αρ. Πρωτ. ΔΝβ/21613/Υ.Ν.439.6, 

απόφαςη Γ.Γ Τποδομών (περύ καθοριςμού 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. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
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 Κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του εδαφύου δ) τησ παραγρϊφου 8 του ϊρθρου 53 του 

ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α’), οι ενιαύεσ τιμϋσ των προεκτιμωμϋνων αμοιβών μελετών ανϊ 

μονϊδα φυςικού αντικειμϋνου και κατηγορύα ϋργου και οι ενιαύεσ τιμϋσ προεκτιμωμϋνων 

αμοιβών υπηρεςιών εύτε ανϊ μονϊδα φυςικού αντικειμϋνου και κατηγορύα ϋργου εύτε ανϊ 

μονϊδα χρόνου απαςχόληςησ, υπολογύζονται από την 

ςχϋςη : 

Α = (τκ) * (Υ) [€] 

όπου: 

(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 ςυναρτώμενη με την φυςικό 

ποςότητα κϊθε αντικειμϋνου. 

 την αμοιβό αυτό περιλαμβϊνεται η υποβολό των ςτοιχεύων τησ μελϋτησ ςε ψηφιακϊ 

αρχεύα καθώσ και ςε ϋντυπη μορφό ςε ϋξι (6) ςειρϋσ εκτόσ εϊν γύνεται ειδικό αναφορϊ ςε επύ 

μϋρουσ ϊρθρα 

 Η προεκτιμώμενη αμοιβό ςε Ευρώ για την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών 

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

ειδικών προβλϋψεων του παρόντοσ υπολογύζεται ανϊλογα με το χρόνο απαςχόληςησ ανϊ 

ημϋρα ό κλϊςμα ημϋρασ ωσ εξόσ: 

α- Για επιςτόμονα εμπειρύασ μϋχρι 10 ϋτη: 300*τκ 

β- Για επιςτόμονα εμπειρύασ από 10 ϋωσ 20 ϋτη: 450*τκ 

γ- Για επιςτόμονα εμπειρύασ μεγαλύτερησ των 20 ετών: 600*τκ. 

 Για τισ αμοιβϋσ των προκηρύξεων που εγκρύνονται μετϊ τισ 20 -3-2018, ο ςυντελεςτόσ 

(τκ) ϋχει τιμό (τκ) = 1,211 (ΔΝβ/οικ  21613/ΥΝ439.6/16-3-2018). 

 

1. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ (κατ.16) 
 

1. Άρθρο ΣΟΠ.2 - Σριγωνιςμού 
 ΣΟΠ 2.3. Η αναγνώριςη και χρόςη τριγωνομετρικού ςημεύου για εξϊρτηςη 
πολυγωνομετρικού δικτύου ό εμπροςθοτομύασ ορύζεται ςε 65 €. 

ΑΜΟΙΒΗ 

 Α= 2*65*1,211 = 157,43€ 

 

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 ςύνταξη  διαγρϊμματοσ και την εξαςφϊλιςη η τιμό ανϊ πολυγωνικό ςημεύο 

ορύζεται ωσ παρακϊτω: 
 
α) Εκτόσ κατοικημϋνων περιοχών: 50Ευρώ. 
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β) Εντόσ κατοικημϋνων περιοχών ό ςε οδούσ μεγϊλησ κυκλοφορύασ: 65 Ευρώ. 

Εκτιμϊται ότι απαιτεύται εγκατϊςταςη 12 πολυγωνικών από τα οπούα τα τϋςςερα (4) θα 

ϋχουν μόνιμη ςόμανςη 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 12*65*1,211  + 4*25*1,211= 944,58 +121,10 = 1.065,68 € 
 
 

3. Άρθρο ΣΟΠ.6 -  Επύγειεσ τοπογραφικϋσ  αποτυπώςεισ δομημϋνων  
εκτϊςεων 

    Για την τοπογραφικό αποτύπωςη ςε δομημϋνεσ εκτϊςεισ / περιοχϋσ, τη δημιουργύα   
ψηφιακού  μοντϋλου   εδϊφουσ,  την παρϊδοςη  των τοπογραφικών διαγραμμϊτων και 
όλων των ςτοιχεύων μετρόςεων και υπολογιςμών ςε αναλογικό  και ψηφιακό μορφό, η 
τιμό για πυκνοδομημϋνη περιοχό και κλύμακα 1:200 εύναι: 160€/ςτρϋμμα.  
Για τισ περιπτώςεισ εγκϊρςιων κλύςεων του εδϊφουσ ϊνω του  40% θα εφαρμόζεται  

προςαύξηςη 40%. 

Εκτιμϊται πωσ θα χρειαςτεύ αποτύπωςη 1,551 ςτρεμμϊτων από τα οπούα το 1,00ςτρ 

παρουςιϊζει κλύςη εδϊφουσ μεγαλύτερη του 40%.  
 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 1,551*160*1,211 + 1,00*1,40*160*1,211 = 300,54 + 271,26 = 572,80€ 
 

4. Άρθρο ΣΟΠ.4 - Γεωμετρικϋσ χωροςταθμόςεισ 
 Για την αναγνώριςη, γεωμετρικό χωροςτϊθμηςη, υπολογιςμό υψομϋτρων, ςύνταξη 
διαγρϊμματοσ και εξαςφϊλιςη, για κϊθε χιλιόμετρο απλόσ  χωροςτϊθμηςησ, η τιμό 
ορύζεται ςε 65,00Ευρώ για Φωροςτϊθμηςη ςυνόθουσ ακρύβειασ ςε ϋδαφοσ πεδινό ϋωσ 
10%. Εκτιμϊται η απόςταςη ςε 3χλμ. 

Η τιμό όλου επύ κτύςματοσ ορύζεται ςε 26€. Απαιτούνται δύο (2) όλοι επύ κτύςματοσ. 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α=3 *65*1,211 + 2*26*1,211 = 236,15 + 62,97 = 299,12€ 
 

5. Άρθρο ΣΟΠ.14 - Εφαρμογϋσ ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών 
 Για τον προςδιοριςμό κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ό πολυγώνων ορύζεται 
τιμό 20 € ανϊ κορυφό. Εκτιμϊται ότι απαιτεύται προςδιοριςμόσ 18 κορυφών.  

 ΑΜΟΙΒΗ 

 Α= 18*20*1,211 = 435,96€ 
Η τοπογραφικό μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ϋνα ςτϊδιο. 

 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:  
157,43€ +1.065,68 € + 572,80€ + 299,12€ +435,96€ = 2.530,99€ 
 

2. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  (κατ.20) 
 

2.1 ΆρθροΓΛΕ.21 - Εκτϋλεςη,  Επεξεργαςύα και Παρουςύαςη Αποτελεςμϊτων 
Γεωφυςικών Εργαςιών 
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      21.1    Γενικϊ 
 
       Για την εκτϋλεςη γεωφυςικών μετρόςεων ςε γραμμϋσ (τομϋσ) ςτην επιφϊνεια του 

εδϊφουσ, μϋςα ςε γεωτρόςεισ ό μεταξύ γεωτρόςεων, με τισ βοηθητικϋσ εργαςύεσ που 

απαιτούνται για τον ακριβό προςδιοριςμό των ςημεύων λόψησ μετρόςεων και γενικϊ για την 

προετοιμαςύα εκτϋλεςησ τησ μεθόδου, με τη λόψη και τον ϋλεγχο ποιότητασ των μετρόςεων, 

με την επεξεργαςύα των μετρόςεων και τη ςύνταξη των κατϊλληλων διαγραμμϊτων (τομών, 

χαρτών κλπ.) με χρόςη κατϊλληλου λογιςμικού, την παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων και με 

όλεσ τισ ςχετικϋσ εργαςύεσ, η προεκτιμώμενη αμοιβό των γεωφυςικών μετρόςεων 

καθορύζεται από τον γενικό τύπο: 
 
Α= μ* β* π , 

όπου: 

 
μ = το μόκοσ τησ γραμμόσ (τομόσ )ό τησ γεώτρηςησ, ςε m 

β= ςυντελεςτόσ που εξαρτϊται από την απόςταςη δ μεταξύ των ςημεύων μϋτρηςησ ό των 

θϋςεων των ηλεκτροδύων, γεωφώνων κ.α. ςτοιχεύων λόψησ μετρόςεων κατϊ μόκοσ τησ 

γραμμόσ ό τησ γεώτρηςησ (βόμα προόδου) και από το μόκοσ μ τησ γραμμόσ μετρόςεων 
 
π = ςυντελεςτόσ μεθόδου. 

 
Οι ςυντελεςτϋσ, οι οπούοι εφαρμόζονται για κϊθε μύα γεωφυςικό μϋθοδο ξεχωριςτϊ 

παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ςτα ακόλουθα υποϊρθρα. 

 

1. ΓΛΕ 21.5 - Μετρόςεισ Ηλεκτρικόσ Σομογραφύασ (ResistivityImaging) 

 Για την εκτϋλεςη των μετρόςεων ηλεκτρικόσ τομογραφύασ ςε μύα γραμμό (τομό)ςτην 

επιφϊνεια του εδϊφουσ μόκουσ μ (ςε m), η αμοιβό εύναι: 
 
Α= μ* β* π 
 
Οι τιμϋσ του ςυντελεςτό π, ανϊλογα με τα επύπεδα(ςειρϋσ) διερεύνηςησ ν ,δύνονται ςτον 
ακόλουθο πύνακα: 
 
 

 
Επύπεδα(ςειρϋσ)διερεύνηςησ 

 
π 

 
1 <ν≤ 6 

 
2,5 

 
6 <ν≤ 10 

 
5,0 

 
ν>10 

 
6,8 

 
 

Ο ςυντελεςτόσ β υπολογύζεται ωσ ακολούθωσ, ανϊλογα με την απόςταςη δ μεταξύ των 

θϋςεων των ηλεκτροδύων κατϊ μόκοσ τησ γραμμόσ και ανϊλογα με το μόκοσ τησ γραμμόσ μ:  

β = 12*δ -0,43 * μ -0,16 = 12 * 2,5-0,43  * 50 -0,16 = 4,33    

Θεωρούμε : μ = 25,00m x 2 πλευρϋσ(εκατϋρωθεν γϋφυρασ) = 50,00m 

                    δ = 2,50m απόςταςη μεταξύ θϋςεων ηλεκτροδύων κατϊ μόκοσ γραμμόσ         

Εκτιμϊται πωσ θα απαιτηθούν 3 τομϋσ ανϊ πλευρϊ , ϊρα ν = 6 τομϋσ  
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ΑΜΟΙΒΗ 

 Α= 50*4,33*2,50= 541,25€/τομό. 

Άρα για 6 τομϋσ και με τκ=1,211 ϋχουμε Α= 541,25*6*1,211 = 3.930,40€ 

 

2. ΆρθροΓΛΕ.22 - Σεύχοσ Γεωφυςικόσ Έκθεςησ 

   

τη γεωφυςικό ϋκθεςη αναφϋρονται όλα τα δεδομϋνα των μετρόςεων υπαύθρου, τα 

αποτελϋςματα τησ επεξεργαςύασ αυτών, δύνεται η ερμηνεύα και η αξιολόγηςη των 

αποτελεςμϊτων ςε ςυνδυαςμό με τα διαθϋςιμα γεωλογικϊ, γεωτεχνικϊ και λοιπϊ γεωφυςικϊ 

και γεωεπιςτημονικϊ ςτοιχεύα. 
 
ε περύπτωςη αυτόνομησ γεωφυςικόσ μελϋτησ,  η προεκτιμώμενη αμοιβό για τη ςύνταξη τησ 

γεωφυςικόσ ϋκθεςησ καθορύζεται από τον τύπο του ΓΛΕ17 τησ παρούςασ απόφαςησ, όπου: 
 
Α= ςυνολικό κόςτοσ των γεωφυςικών ερευνών πεδύου, οι οπούεσ πραγματοποιόθηκαν κατϊ 

τη φϊςη μελϋτησ για την οπούα ςυντϊςςεται η ϋκθεςη. 
 
ε περύπτωςη γεωφυςικόσ μελϋτησ, η οπούα εντϊςςεται ςτα πλαύςια γεωλογικόσ ό 

υδρογεωλογικόσ μελϋτησ του ύδιου μελετητό, η προεκτιμώμενη αμοιβό για τη ςύνταξη τησ 

γεωφυςικόσ ϋκθεςησ καθορύζεται από τον τύπο: 
 
Κ= 20%* Α, όπου Α= ςυνολικό κόςτοσ των γεωφυςικών ερευνών πεδύου, οι οπούεσ πραγματοποιόθηκαν 

κατϊ τη φϊςη μελϋτησ για την οπούα ςυντϊςςεται η ϋκθεςη. 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 0,20* 3.930,40€  =  786,08€ 
 
Η γεωλογικό μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ϋνα ςτϊδιο. 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:  
 3.930,40€+786,08€ =4.716,49€ 
 

3. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  (κατ.21) 
 

3.1 ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΑΙΘΡΟΤ - ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΔΟΚΙΜΕ 

Άρθρο ΓΣΕ.1    Εργαςύεσ Τπαύθρου 

Σα ϊρθρα ΓΣΕ.1.1 ϋωσ  ΓΣΕ.1.48 αναφϋρονται ςε γεωτρόςεισ ξηρϊσ, ερευνητικϊ φρϋατα 

και ερευνητικϋσ ςτοϋσ και τα ϊρθρα ΓΣΕ.1.49 ϋωσ ΓΣΕ.1.67 ςε επύ τόπου δοκιμϋσ. την 

περύπτωςη εργαςιών υπαύθρου ςτην θϊλαςςα, οι τιμϋσ του τιμολογύου περιςτροφικών 

δειγματοληπτικών γεωτρόςεων (ϊρθραΓΣΕ.1.5ϋωσΓΣΕ.1.7), δειγματοληψιών (ϊρθρα 

ΓΣΕ.1.17 ϋωσ ΓΣΕ.1.22) και επύ τόπου δοκιμών (ϊρθρα ΓΣΕ.1.49 ϋωσ ΓΣΕ.1.51 και ΓΣΕ.1.64 

ϋωσ ΓΣΕ.1.66) προςαυξϊνονται κατϊ 50% ενώ οι τιμϋσ για ειςκόμιςη-αποκόμιςη 

γεωτρητικού ςυγκροτόματοσ, μετακύνηςη από θϋςη ςε θϋςη και αργιών θα καθορύζονται 
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κϊθε φορϊ κατϊ το εδϊφιο β) τησ παραγρ.8 του ϊρθρ.53 του ν.4412/2016. Η χρόςη του 

πλωτού μϋςου αμεύβεται χωριςτϊ και ςύμφωνα με τα ενιαύα τιμολόγια.    

Οι τιμϋσ των ϊρθρων ΓΣΕ.1. πϋραν των όςων αναφϋρονται ςτην πρώτη παρϊγραφο 

ςυμπεριλαμβϊνουν και την αποζημύωςη υποαπαςχόληςησ του Μηχανικού εξοπλιςμού. 

 

1. ΓΣΕ.1.33- Διϊνοιξη ερευνητικού φρϋατοσ, ορύγματοσ 
  Για την εκςκαφό και επανεπύχωςη ενόσ κυβικού μϋτρου φρϋατοσ ό ορύγματοσ 

ορύζεται τιμό 30€. την τιμό περιλαμβϊνεται κϊθε φύςεωσ δαπϊνη  των απαιτούμενων 

εκςκαπτικών μηχανημϊτων και προςωπικού . 

Σρύα(3) φρεϊτια διαςτϊςεων 2,00m (μόκοσ)x 1,00m(πλϊτοσ) x 3,00m(ύψοσ) = 18m3 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 18*30*1,211 = 653,94€ 

 

2. ΓΣΕ.1.35 - Λόψη διαταραγμϋνου δεύγματοσ από φρϋαρ 
 Για τη λόψη διαταραγμϋνου ενόσ δεύγματοσ από φρϋαρ, την περιγραφό, την 

ςυςκευαςύα του ώςτε να διατηρόςει την υγραςύα του και τη μεταφορϊ ςτο εργαςτόριο 

ορύζεται τιμό 17€. 

Λόψη 6 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ : Α= 6*17*1,211 = 123,52€ 

ΆρθροΓΣΕ.2    Εργαςτηριακϋσ Δοκιμϋσ 

  Σα ϊρθρα ΓΣΕ.2.1 ϋωσ ΓΣΕ.2.40 αναφϋρονται ςε δοκιμϋσ εδαφομηχανικόσ και 

βραχομηχανικόσ, τα ϊρθρα ΓΣΕ.2.41 ϋωσ ΓΣΕ.2.53 ςε δοκιμϋσ αδρανών υλικών, τα ϊρθρα 

ΓΣΕ.2.54 ϋωσ ΓΣΕ.2.75 ςε δοκιμϋσ χημικών αναλύςεων εδαφών, τα ϊρθρα ΓΣΕ.2.76 ϋωσ 

ΓΣΕ.2.82 ςε δοκιμϋσ ςκυροδϋματοσ και τϋλοσ τα ϊρθρα ΓΣΕ.2.83 ϋωσ ΓΣΕ.2.92 ςε δοκιμϋσ 

αςφαλτικών υλικών και αςφαλτομιγμϊτων. 
 
Οι τιμϋσ των ϊρθρων ΓΣΕ.2. πϋραν των όςων αναφϋρονται ςτην πρώτη παρϊγραφο 

ςυμπεριλαμβϊνουν και την δαπϊνη για χρόςη οργϊνων και μικροώλικών. 

 

3. ΓΣΕ.2.1 - Προπαραςκευό ςε ξηρό κατϊςταςη δειγμϊτων εδϊφουσ για 

εργαςτηριακϋσ  δοκιμϋσ 
 Για την παραςκευό ςε ξηρό κατϊςταςη ενόσ  δεύγματοσ  εδϊφουσ,  για  την εκτϋλεςη 

εργαςτηριακών δοκιμών, ότοι ξόρανςη, θρυμματιςμό, τετραμεριςμό, απόληψη τησ 

απαιτούμενησ ποςότητασ δεύγματοσ για την αντύςτοιχη δοκιμό, διαχωριςμό κλϊςματοσ από  

τα αντύςτοιχα κόςκινα, όπωσ κατϊ τα λοιπϊ ορύζεται  ςτην  προδιαγραφό  Ε105-

86Εργαςτηριακών  Δοκιμών  Εδαφομηχανικόσ (ASTMD421-D2217) ορύζεται τιμό 13€. 

Λόψη 2 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α=2*13*1,211 = 31,49€ 

 

4. ΓΣΕ.2.2 - Προςδιοριςμόσ φυςικόσ υγραςύασ εδϊφουσ 
 Για    τη    δοκιμό    προςδιοριςμού    τησ φυςικόσ  υγραςύασ  ςε  δεύγμα  εδϊφουσ, ότοι 

επιλογό δεύγματοσ, ζύγιςη, ξόρανςη, ζύγιςη και υπολογιςμού όπωσ κατϊ τα λοιπϊ ορύζεται 
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ςτην προδιαγραφό Ε105-86 Εργαςτηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικόσ (ASTMD2216-

90)ορύζεται τιμό 10€. Λόψη 2 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α=2*10*1,211 = 24,22€ 

 

5. ΓΣΕ.2.5 - Προςδιοριςμόσ ορύου υδαρότητασ, ορύου πλαςτικότητασ 

και δεύκτη πλαςτικότητασ 
 Για τη δοκιμό προςδιοριςμού των ορύων ATTERBERG ότοι τον προςδιοριςμό του 

ορύου υδαρότητασ, του ορύου πλαςτικότητασ και του δεύκτη πλαςτικότητασ ςε εδαφικό 

δεύγμα, όπωσ κατϊ τα λοιπϊ ορύζεται  ςτην  προδιαγραφό  Ε105-86 Εργαςτηριακών  

Δοκιμών  Εδαφομηχανικόσ (ASTMD4318)ορύζεται τιμό 39€. Λόψη 2 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α=2*39*1,211 = 94,46€ 

 

6. ΓΣΕ.2.6 - Προςδιοριςμόσ κοκκομετρικόσ αναλύςεωσ λεπτόκοκκων 

και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών 
 Για την εκτϋλεςη μιασ δοκιμόσ κοκκομετρικόσ αναλύςεωσ, χονδρόκοκκωνό 

λεπτόκοκκων αδρανών υλικών με την ξηρϊ μϋθοδο ότοι ξόρανςη, ζύγιςη, διαβροχό, πλύςη, 

κοςκύνηςη, ζύγιςη, υπολογιςμού, ςχεδύαςη καμπύλων, όπωσ κατϊ τα λοιπϊ ορύζεται ςτην 

προδιαγραφό Ε105-86 Εργαςτηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικόσ 

(ASTMC136,C117)ορύζεται τιμό 39€. 

Λόψη 2 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α=2*39*1,211 = 94,46€ 

 

7. ΓΣΕ.2.10 - Προςδιοριςμόσ  Οργανικών Ουςιών ςε εδϊφη με υγρό καύςη 
 Για  τον   προςδιοριςμό  τησ   οργανικόσ ύλησ του εδαφικού δεύγματοσ ότοι την 

ςυλλογό του δεύγματοσ, τη ξόρανςη, θρυμματιςμό,  διαχωριςμό   του  υλικού από κατϊλληλο 

κόςκινο, τη ζύγιςη του, την εκτϋλεςη των κατϊλληλων χημικών αντιδρϊςεων, την παραμονό 

προσ αντύδραςη και διϊλυςη τησ όλησ διαδικαςύασ εκτελούμενησ δυο φορϋσ για τον τελικό 

υπολογιςμό τησ οργανικόσ ουςύασ   ςύμφωνα με την προδιαγραφό ΑΑSHTOT-194 ορύζεται 

τιμό 60€. 

Λόψη 2 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 2*60*1,211 = 145,32€ 

 

8. ΓΣΕ.2.11 - Προςδιοριςμόσ ςχϋςησ υγραςύασ - πυκνότητασ εδαφών 

πρότυποσ ό τροποποιημϋνη μϋθοδοσ κατϊ PROCTOR 
 Για τον προςδιοριςμό τησ ςχϋςησ υγραςύασ και πυκνότητασ των εδαφών (κατϊ  

PROCTOR)  με  ςυμπύκνωςη αυτών ςε τύπο οριςμϋνου μεγϋθουσ, ότοι προςδιοριςμό 

υγραςύασ, διαβροχό, ςυμπύκνωςη, ζύγιςη, προςδιοριςμό υγραςύασ, εκ νϋου, ςε όςα ςτϊδια 

απαιτούνται υπολογιςμού, ςχεδύαςη αποτελεςμϊτων τόςο για την πρότυπο δοκιμό, όςο και 

την τροποποιημϋνη μϋθοδο  όπωσ  κατϊ  τα  λοιπϊ  ορύζεται ςτην προδιαγραφό Ε105-86 
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Εργαςτηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικόσ (ASTM D1557-D698) ορύζεται τιμό 60€. Λόψη 3 

δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 3*60*1,211 = 217,98€ 

 

9. ΓΣΕ.2.12 - Προςδιοριςμόσ καλιφορνιακού λόγου φϋρουςασ ικανότητασ 

CBR ςτο εργαςτόριο  

 Για τον προςδιοριςμό καλιφορνιακού  λόγου φϋρουςασ ικανότητασ CBR ορύζεται 

τιμό 142€.  Λόψη 3 δειγμϊτων 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 3*142*1,211 = 515,89€ 

 

ΤΝΟΛΟ ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (ΤΠΑΙΘΡΟΤ & ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ) :  

Γ = 653,94+123,52+31,49+24,22+94,46+94,46+145,32+217,98+515,89 = 1.901,27€ 

 

3.2 ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

10. ΓΜΕ.1.3 - Έκθεςη Αξιολόγηςησ Γεωτεχνικών Ερευνών 

               Η αμοιβό για τη ςύνταξη και υποβολό τησ Έκθεςησ Προγρϊμματοσ Γεωτεχνικών 

Ερευνών και τησ Έκθεςησ Αξιολόγηςησ   Γεωτεχνικών Ερευνών καθορύζεται από τον τύπο 

(Υ)=15%*Γ(€) 

όπου : 

Γ= το προεκτιμώμενο κόςτοσ του ςυνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαύθρου και 

εργαςτηρύου) που θα εκτελεςτούν ςτο παρόν ςτϊδιο μελϋτησ.  

 

Η ελϊχιςτη αμοιβό για την ςύνταξη Έκθεςησ Προγρϊμματοσ και Αξιολόγηςησ  του ςυνόλου 

των Γεωτεχνικών Ερευνών ανϊ ςτϊδιο μελϋτησ δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από 500€. 

 

ΑΜΟΙΒΗ 
(Υ)=15%*Γ(€) = 0,15 * 1.901,27 = 285,19€ , ϊρα 500€ 

 
 

11. 2.4. 1 - Γεωτεχνικό Μελϋτη Θεμελύωςησ Σεχνικών Έργων 

Η αμοιβό τησ  γεωτεχνικόσ μελϋτησ θεμελύωςησ τεχνικού καθορύζεται από τον τύπο: 

(Υ)=30*Κ*Δ*Ε0,60  (€) 
 
όπου: 

E= εμβαδόν καταςτρώματοσ τεχνικού (m2) = 32,00 x 13,00 = 416m2 

Κ = ςυντελεςτόσ κλύςησ εδϊφουσ θεμελύωςησ: 1,60 για μϋςη  κλύςη εδϊφουσ α>30ο 
 
Δ = ςυντελεςτόσ εδϊφουσ θεμελύωςησ: για ϋδαφοσ κατηγορύασ Γ (εκτύμηςη εϊν προκύψει 

από τα αποτελϋςματα διαφορετικό κατηγορύα  η τιμό θα αναπροςαρμοςτεύ). 
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ΑΜΟΙΒΗ 
Α = 30 *1,60*1,30*416^0,60* 1,211 = 2.816,99€  
 
Η γεωτεχνικό μελϋτη θα εκπονηθεύ ςε ϋνα ςτϊδιο. 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:   

1.901,27€ + 500€ + 2.816,99€ = 5.218,26€ 

 

4. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατ.10) 
 

1. ΟΔΟ.1   Τπεραςτικϋσ οδού/ςιδηροδρομικϋσ γραμμϋσ, αςτικϋσ οδού και 
διαμορφώςεισ εγκαταςτϊςεων 

 
  Η αμοιβό Α για αςτικϋσ οδούσ ορύζεται ςε ευρώ ανϊ χιλιόμετρο (€ / χλμ.) μελϋτησ 
ϋργου ςύμφωνα με τον τύπο: Α= (10000.π.ρ.ς). τκ 
π= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από την κατηγορύα τησ οδού ( Κύρια ςυλλεκτόρια οδόσ : 1,00) 
ρ= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από το μόκοσ τησ οδού (1,50 για L<1,00km) 
ς= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από τη γεωμορφολογύα (Πεδινό ϋδαφοσ: 1,00) 
L= Μόκοσ οδών (0,13km) 
Από L, αφαιρεύται το μόκοσ επιρροόσ κόμβου (0,2km) από την υπό μελϋτη οδό. 
Καθώσ το μόκοσ μελϋτησ οδικών ϋργων ενςωματώνεται (ωσ προεκτιμώμενο 
αντικεύμενο) ςτη μελϋτη του ιςόπεδου κόμβου θεωρεύται τελικώσ L=0km. 
 
ΑΜΟΙΒΗ 
Α = 10.000 * 1*1,50*1,00*0*1,211 = 0,00€ 
 

2. ΟΔΟ.2 ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
 Η προεκτύμηςη τησ ανϊ τεμϊχιο (κόμβο), αμοιβόσ Α για κόμβουσ αςτικών οδών γύνεται 

ςύμφωνα με  βϊςη τον παρακϊτω τύπο: Α= (12000*π*ρ*ς)*L* τκ 

π= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από την κατηγορύα τησ οδού ( Κύρια ςυλλεκτόρια οδόσ : 1,00) 
ρ= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από το μόκοσ τησ οδού (1,50 για L<1,00km) 
ς= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από τη γεωμορφολογύα (Πεδινό ϋδαφοσ: 1,00) 
L= Μόκοσ οδών (0,50km) 
Α = 12.000 * 1*1,50*1,00*0,5*1,211= 10.899,00€ 
Η μελϋτη κυκλοφοριακού κόμβου θα εκπονηθεύ ςε τρύα ςτϊδια. 
Παρϊλειψη Προκαταρκτικόσ μελϋτησ 25% × 50% : 0,125×10.899,00€ = 1.362,38€ 
Εκπόνηςη Προμελϋτησ 30% : 0,30 ×10.899,00€ = 3.269,70€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 40% : 0,40×10.899,00€ = 4.359,60€ 
Εκπόνηςη Μελϋτησ Εφαρμογόσ 5% : 0,05 ×10.899,00€ = 544,95€ 
 
ΑΜΟΙΒΗ : 1.362,38€ + 3.269,70€ + 4.359,60€ + 544,95€ = 9.536,63€ 
 

3. ΟΔΟ.4 όμανςη, αςφϊλεια οδικών ϋργων και ςηματοδότηςη οδικών 
ςηρϊγγων 

 Η ολικό αμοιβό(Αολ) για την εκπόνηςη μελϋτησ  : 
α.   Κατακόρυφησ ςόμανςησ  
β.   Οριζόντιασ ςόμανςησ 
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γ.    Αςφϊλιςησ 

ορύζεται ςε ευρώ ανϊ χιλιόμετρο (€/χλμ) μελϋτησ Κόμβων και ςηρϊγγων ϋργου 

ςύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο : Αολ=(2700*π*ς)*L*τκ όπου: 
π= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από την κατηγορύα τησ οδού ( Κύρια ςυλλεκτόρια οδόσ : 1,00) 
ς= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από τη γεωμορφολογύα (Πεδινό ϋδαφοσ: 1,00) 
L= Μόκοσ οδών (0,50km) 
Α = 2.700 * 1,00*1,00*0,5*1,211 = 1.634,85€ 
Η μελϋτη αφορϊ :  
Εκπόνηςη μελϋτησ κατακόρυφησ  ςόμανςησ 55%: 0,55×1.634,85€ = 899,17€ 
Εκπόνηςη μελϋτησ οριζόντιασ ςόμανςησ 15%: 0,15×1.634,85€ = 245,23€ 
Εκπόνηςη μελϋτησ αςφϊλιςησ 30%: 0,30×1.634,85€ = 490,46€ 
 
ΑΜΟΙΒΗ : 899,17€ + 245,23€ + 490,46€  = 1.634,85€ 
 

4. ΟΔΟ.8   Μελϋτεσ Οδοςτρωμϊτων 
           Η προεκτιμώμενη αμοιβό Α για την εκπόνηςη μελϋτησ οδοςτρωμϊτων (η οπούα 
εκπονεύται ςε ϋνα ςτϊδιο και ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ   π.χ. AASHTO  ό  
ϊλλεσ  Ευρωπαώκϋσ  προδιαγραφϋσ)  ορύζεται   ςε  ευρώ   ανϊ εξεταζόμενη διατομό (€/ 

διατομό), ςύμφωνα με τον τύπο: Α=4000.π*Κτ*Κβ*Κ*ν0,8*τκ 
 

π= υντελεςτόσ  εξαρτώμενοσ  από την κατηγορύα τησ οδού ( Κύρια ςυλλεκτόρια οδόσ : 1,00) 
Κτ = υντελεςτόσ τύπου του προσ μελϋτη οδοςτρώματοσ:  1,00 για νϋο οδόςτρωμα 
Κβ = υντελεςτόσ βελτύωςησ  του προσ μελϋτη οδοςτρώματοσ : 1,00 για νϋο οδόςτρωμα 
Κ= υντελεςτόσ     ϋνταξησ     διατομόσ     ςε     ςύςτημα     διαχεύριςησ οδοςτρωμϊτων : 1,00 

για ανϊλυςη μεμονωμϋνων διατομών 
ν = ο αριθμόσ των προσ εξϋταςη διατομών : 1τεμ 
 
ΑΜΟΙΒΗ : 
Α = 4.000 *1,00*1,00*1,00*1,00*1^0,80*1,211= 4.844,00€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:   
9.536,63€ + 1.634,85€ + 4.844,00€ = 16.015,48€ 
 

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

 

1. ΟΙΚ 1.Ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη διαμορφώςεων ελεύθερου χώρου 
 Για την ανϊπλαςησ τησ περιοχόσ που περιλαμβϊνει το ςημεύο των κόμβων των τριών 

οδών (Μεγ. Αλεξϊνδρου, Βύρωνοσ και Περδικϊρη) ,τησ ςυναρμογόσ  των κοινόχρηςτου χώρου 

μετϊ τη γϋφυρα προσ την πλευρϊ του Νοςοκομεύου  καθώσ και  τον ςχεδιαςμό τησ ςυναρμογόσ 

τησ λειτουργικόσ και αιςθητικόσ ϋνταξησ τησ υπϊρχουςασ λύθινησ γϋφυρασ ςτο ςυνολικό 

αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό τησ περιοχόσ. 

 

 

όπου: 
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 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 

 Ε επιφανειών = 1.000τμ (εκτύμηςη επιφϊνειασ) 

Από τον Πύνακα Ια Τπολογιςμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών  για Κατηγορύα Μελϋτησ 

V και για διαμορφώςεισ  ελεύθερων  χώρων πρωτεύοντοσ αςτικού ενδιαφϋροντοσ ό 

υπερτοπικου  ό   ιςτορικού  χαρακτόρα,  καθώσ και ο περιβϊλλων  χώροσ ςημαντικών  ϋργων 

ό  μνημεύων  με  αυξημϋνεσ  απαιτόςεισ  ςε ςκληρϋσ επιφϊνειεσ (πλακοςτρώςεισ, 

επικαλύψεισ, διαςτρώςεισ, χυτεύςεισ κ.λ.π.) και από την απόφαςη Τπουργού ΤΠΟ.ΜΕ. για 

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

 ΣΑΟ = 9,75 

 Βν = 0,25 

 Α = 1,00 

 κ = 2,90 και μ =63,00 

 τκ = 1,211 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α = 28.005,39€ 

Η ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη διαμορφώςεων χώρων θα εκπονηθεύ ςε τρύα ςτϊδια. 
Εκπόνηςη Προμελϋτησ 35% : 0,35 ×28.005,39€= 9.801,89€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 ×28.005,39€= 7.001,35€ 
Εκπόνηςη Μελϋτησ Εφαρμογόσ 40% : 0,40 ×28.005,39€= 11.202,16€ 
 

2. ΟΙΚ 1.Ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη νϋασ γϋφυρασ 
 Για τον ςχεδιαςμό τησ νϋασ γϋφυρασ με τα απαραύτητα ςχϋδια όψεων και 

τριςδιϊςτατων αναπαραςτϊςεων τησ αρχιτεκτονικόσ πρόταςησ 

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  30 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

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

 τκ = 1,211 
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ΑΜΟΙΒΗ 

    Α= 30*450*1,211 = 16.348,50€ 
 
Η ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη τησ νϋασ γϋφυρασ θα εκπονηθεύ ςε τρύα ςτϊδια. 
Εκπόνηςη Προμελϋτησ 35% : 0,35 ×16.348,50€= 5.721,98€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 ×16.348,50€€ = 4.087,13€ 
Εκπόνηςη Μελϋτησ Εφαρμογόσ 40% : 0,40 ×16.348,50€=  6.539,40€ 
 

3. ΟΙΚ 1.Ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη (αποτύπωςησ) υπϊρχουςασ 

γϋφυρασ 
 Για την αποτύπωςη  τησ υπϊρχουςασ γϋφυρασ με τα απαραύτητα ςχϋδια κατόψεων 

όψεων, τριςδιϊςτατων αναπαραςτϊςεων. την εργαςύα τησ ειδικόσ αρχιτεκτονικόσ 

αποτύπωςησ περιλαμβϊνεται η Υωτογραφικό αποτύπωςη του λύθινου γεφυριού που κεύται 

κϊτω από την υφιςτϊμενη χρηςιμοποιούμενη αςφαλτοςτρωμϋνη γϋφυρα και εν ςυνεχεύα 

ειδικό φωτογραμμετρικό και επικουρικό επύγεια τοπογραφικό αποτύπωςό του. Επύςησ 

ςτην τιμό περιλαμβϊνονται οι εργαςύεσ που θα απαιτηθούν για την  αποψύλωςη τμόματοσ 

τησ βλϊςτηςησ και όποιου ϊλλου πιθανού εμποδύου εκατϋρωθεν του παλαιού γεφυριού 

προκειμϋνου να ολοκληρωθούν απρόςκοπτα, με αςφϊλεια και ακρύβεια οι ανωτϋρω 

αποτυπώςεισ. Σο παραγόμενο αποτϋλεςμα τησ μελϋτησ θα εύναι ςειρϊ κατόψεων, τομών, 

όψεων και οριζοντιογραφύασ όπωσ αυτϋσ θα υποδειχθούν από την επιβλϋπουςα αρχό 

 

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 

. 

Εκτιμϊται πωσ απαιτούνται  12,5 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

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

 τκ = 1,211 

ΑΜΟΙΒΗ 

    Α= 12,5*450*1,211 = 6.811,87€ 
 
Η ειδικό αρχιτεκτονικό μελϋτη αποτύπωςη τησ υπϊρχουςασ γϋφυρασ θα εκπονηθεύ ςε ϋνα 
ςτϊδιο. 
 

4. ΟΙΚ 5. Μελϋτη κόςτουσ οφϋλουσ αρχιτεκτονικόσ λύςησ 
 Για την ςύνταξη μελϋτησ κόςτουσ οφϋλουσ (ϋωσ τριών λύςεων) για την 

αρχιτεκτονικό λύςη τησ νϋασ γϋφυρασ κατϊ το ςτϊδιο τησ προμελϋτησ. 

Η αμοιβό εκτιμϊται ςτο 5% τησ αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 0,05*16.348,50 = 817,43€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:  
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28.005,39€ + 16.348,50€ + 6.811,87€ + 817,43€ = 51.983,19€ 
 

6.ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ  (κατ.8) 
 

1.  ΣΕΦ2.     Μεθοδολογύα υπολογιςμού τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ 

μελετών τεχνικών ϋργων οδού 

     ΣΕΦ. 5   Υυςικϋσ ποςότητεσ και τιμϋσ μονϊδασ τεχνικών ϋργων οδού  

     ΣΕΦ. 6   Αυξομειώςεισ τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ– Ειδικϋσ 

περιπτώςεισ 
 

 Σο ϋργο κατατϊςςεται ςτην Δ΄ κατηγορύα  εφ’ όςον ςυντρϋχουν δύο ό 
περιςςότερεσ από τισ δυςχϋρειεσ τησ κατηγορύασ Γ΄ (ςύμμεικτη καταςκευό & ϋργα που 
απαιτούνται ειδικϋσ θεμελιώςεισ). 
        Η βαςικό προεκτιμώμενη αμοιβό Α με βϊςη το Άρθρο ΓΕΝ. 2 ιςούται με : Α= (τκ)∙ β∙ ς∙ Υ                     
όπου: 
Υ = φυςικό ποςότητα τεχνικού ϋργου. 
Σο πλϊτοσ τησ γϋφυρασ εκτιμϊται με δύο λωρύδεσ κυκλοφορύασ 4,00μ εκϊςτη και 

εκατϋρωθεν πεζοδρόμια 2,50μ : 4,00+4,00+2,50+2,50 = 13,00μ. 

(Σο πλϊτοσ κυκλοφορύασ 4,00μ και το πλϊτοσ πεζοδρομύου 2,50μ , ανϊλογα με τα 

γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ που θα προκύψουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπόνηςησ τησ  

μελϋτησ μπορεύ να τροποποιηθούν ανϊλογα.)  

Σο μόκοσ τησ γϋφυρασ εκτιμϊται ςτα 32μ.  

Για την περύπτωςη που θεωρηθεύ τελικϊ η νϋα γϋφυρα ωσ γϋφυρα Άνω Διϊβαςησ ενόσ  

ανούγματοσ ,το  μόκοσ  τουσ  «L» προςαυξϊνεται κατϊ 1,5Η+2,00μ. ςε κϊθε πλευρϊ, 

όπουΗ=5,00μ το μϋςο ύψοσ κϊθε μετώπου , ϊρα προςαύξηςη : (1,5x5+2)x 2 πλευρϋσ = 

19,00μ.  

Οπότε προεκτιμώμενο μόκοσ  γϋφυρασ: 51,00 

Άρα Υ =51,00 x 13,00 = 663,00τμ 
ς =τιμό μονϊδασ φυςικόσ ποςότητασ (ςε €/ μονϊδα φυςικόσ ποςότητασ),η οπούα για την 

προεκτύμηςη αμοιβών προκαταρκτικόσ επεξεργαςύασ, εφόςον δεν διατύθενται ακόμα 

ςτοιχεύα των Lmax  και Havg, μπορεύ να λαμβϊνεται :  ς = 1450 (€/μ2) 

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

   β= κ+ (5,6*μ)/ 3 √(σ* Φ) 

Οι ςυντελεςτϋσ κ και μ, για ϋργα κατηγορύασ Δ: κ=1,50           μ=37,00 

  Α= = (τκ)∙ β∙ ς∙ Υ  =  1,211*0,03599*1450*663 = 41.904,07€ 

Προςαύξηςη  λόγω Δυναμικού Αντιςειςμικού  Ελϋγχου 50% : 0,50x41.904,07€ = 

20.952,03€ 

Προςαύξηςη  λόγω εφαρμογόσ ςειςμικόσ μόνωςησ 15% : 0,15x41.904,07€ = 6.285,61€ 

Α =41.904,07€ + 20.952,03€ + 6.285,61€ = 69.141,71€ 

Η μελϋτη ςτατικών τεχνικών ϋργων τησ νϋασ γϋφυρασ θα εκπονηθεύ ςε δύο ςτϊδια: 

Παρϊληψη Προκαταρκτικόσ Επεξεργαςύασ  10% × 50% : 0,10 x 0.50 x69.141,71€ = 

3.457,09€ 

Εκπόνηςη Προμελϋτησ 30% : 0,30x69.141,71€ = 20.742,51€ 



«ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΥΤΡΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΡΑΠΙΣΑ ΣΗ ΘΕΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 31 

Εκπόνηςη Οριςτικόσ Μελϋτησ  60%: 0,60x69.141,71€ = 41.485,03€ 

ΑΜΟΙΒΗ: 65.684,63€ 

 

2. ΣΕΦ6. ύνταξη εγχειριδύου τεχνικών ϋργων 
Η αμοιβό για τη ςύνταξη εγχειριδύου ςυντόρηςησ τεχνικών ϋργων ορύζεται ςε 4% τησ 

ςυνολικόσ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ τησ μελϋτησ. 

ΑΜΟΙΒΗ:0,04 x65.684,63€ =  2.765,67€ 

 

3. ΓΕΝ.4. ύνταξη φακϋλου τεκμηρύωςησ και ανϊπτυξησ του τρόπου 

απομϊκρυνςησ τησ υποδομόσ  πεζοδρομύων υπϊρχουςασ 

γϋφυρασ . 
 

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  3,90 ανθρωποημϋρεσ, οπότε 

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

 τκ = 1,211 

ΑΜΟΙΒΗ 

    Α= 3,90*450*1,211 =2.126,11€ 
 

4. ΟΙΚ 5. Μελϋτη κόςτουσ οφϋλουσ 
 Για την ςύνταξη μελϋτησ κόςτουσ οφϋλουσ (ϋωσ τριών λύςεων) για την ςτατικό  λύςη 

τησ νϋασ γϋφυρασ κατϊ το ςτϊδιο τησ προμελϋτησ. 

Η αμοιβό εκτιμϊται ςτο 5% τησ ςτατικόσ μελϋτησ τησ γϋφυρασ. 

ΑΜΟΙΒΗ 

Α= 0,05*41.904,07€= 2.095,20€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:  
65.684,63€ +2.765,67€ +2.126,11€+ 2.095,20€  = 72.671,61€ 
 

7.ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ  (κατ.13) 
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1. ΤΔΡ.2 Μελϋτεσ αποχϋτευςησ – αποςτρϊγγιςησ οδών και 

ςιδηροδρομικών ϋργων εντόσ και εκτόσ αςτικών περιοχών 

Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ(Α) για την εκπόνηςη των μελετών αποχϋτευςησ – 
αποςτρϊγγιςησ οδών και ςιδηροδρομικών ϋργων εντόσ και εκτόσ αςτικών περιοχών, 
υπολογύζεται ςυναρτόςει  του μόκουσ του ϋργου βϊςει του τύπου: 
Α=(β•Κ1•Κ2• K3•Κ4• L)•τκ 
όπου: 
β:  4.500για οδικϊ ϋργα και 3.500 για ςιδηροδρομικϊ ϋργα 
Κi  ςυντελεςτόσ επιρροόσ ότοι 

Κ1 = ςυντελεςτόσ κατηγορύασ οδού: 1,45 ςε κύριο οδικό δύκτυο κυκλοφορύασ 
Κ2= ςυντελεςτόσ  μελϋτησ ςυγκοινωνιακού ϋργου: 1,50 για L<1,00km 
K3= ςυντελεςτόσ  περιοχόσ ϋργου : 1,50 για αςτικϋσ περιοχϋσ 
ΝΔ= πλόθοσ Κϊτω Διαβϊςεων : 0 
ΝΑ= πλόθοσ υφιςτϊμενων  επαρκών φυςικών ό τεχνητών αποδεκτών : 1 
Κ4= ςυντελεςτόσ  δυςχϋρειασ ϋργου = Κ4= 0,5×(ΝΔ/L)+1,5×(L/NA) : 1,00 
L  το μόκοσ, ςε χλμ του τμόματοσ του υπό  μελϋτη κύριου ϋργου ςτο οπούο απαιτεύται 
αποχετευτικό – αποςτραγγιςτικό ϋργο : 0,50χλμ. 
 
Α=4500*1,45*1,50*1,50*1,00*0.50*1,211 =8.889,50€  
 

Η μελϋτη αποςτρϊγγιςησ οδού θα εκπονηθεύ ςε ϋνα ςτϊδιο: 

Παρϊλειψη Προκαταρκτικόσ Επεξεργαςύασ  15% × 50% : 0,10 x 0.50 x8.889,50€ = 666,71€ 

Παρϊλειψη Προμελϋτησ 35%×50% :: 0,35 x 0.50 x8.889,50€ = 1.555,66€ 

Εκπόνηςη Οριςτικόσ Μελϋτησ  50%: 0,50 x 8.889,50€ = 4.444,75€ 

 

ΑΜΟΙΒΗ :666,71€ + 1.555,66€ + 4.444,75€ = 6.667,12€ 

2. ΤΔΡ.14 Τδραυλικόσ  ϋλεγχοσ ανομοιόμορφησ ροόσ 

Η ενιαύα τιμό προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Α) για την μελϋτη υδραυλικού ελϋγχου 

ανομοιόμορφησ ροόσ υπολογύζεται βϊςη του τύπου: 

Α=60•β•(5+20•L2/3+2,5•F1/3)•(τκ) 

L = το μόκοσ τησ ελεγχόμενησ  κούτησ ςε χιλιόμετρα : 0,20χλμ 

F= η ϋκταςη τησ λεκϊνησ απορροόσ ςε τ. χλμ : 116,29km2 

β = υντελεςτόσ  αναλόγωσ του εύδουσ μελϋτησ : 1 

ΑΜΟΙΒΗ :  Α = 1.746,93€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:  
6.667,12€ +1.746,93€ =  8.414,05€ 
 

8.ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ ΜΕΛΕΣΩΝ  (κατ.09) 
 

1. ΟΔΟ.9.2 Ηλεκτρομηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ οδικών ϋργων 

πλην ςηρϊγγων - οδοφωτιςμόσ 
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Η προεκτιμώμενη  αμοιβό μελϋτησ ςε κϊθε εύδουσ Η/Μ εγκαταςτϊςεισ οδικών ϋργων, πλην 

των ςηρϊγγων, προςδιορύζεται ςε €/εγκατϊςταςη ςύμφωνα με τον παρακϊτω τύπο: 
 
Α=  Σ1*M1*τκ 

Σ1= Η τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ (Σ.Π.Α.) μελϋτησ :4000,00€/χλμ 

Μϋγεθοσ τησ κϊθε εγκατϊςταςησ  ςε φυςικϋσ μονϊδεσ (Lmin=1χλμ) : 0,20 = 1χλμ 

Α= 4000*1*1,211 = 4.844,00€ 

Η μελϋτη οδοφωτιςμού θα εκπονηθεύ ςε δύο ςτϊδιο: 

Εκπόνηςη Προμελϋτησ 60% :: 0,60x4.844,00€ = 2.906,40€ 

Εκπόνηςη Οριςτικόσ Μελϋτησ  40%: 0,50 x4.844,00€ = 1.937,60€ 

ΑΜΟΙΒΗ :  Α = 4.844,00€ 

 

2. ΟΙΚ 3Α Ηλεκτρομηχανολογικϋσ μελϋτεσ - περιβϊλλων  χώροσ 

 

όπου: 

 Ε: Επιφϊνεια φυςικού αντικειμϋνου :  1500τμ (εκτύμηςη) 
 ΣΑο: Βαςικό ενιαύα Σιμό Αφετηρύασ : 9,75 
 Βν: υντελεςτόσ Βαρύτητασ : 0,06 
 κ : υντελεςτόσ  κατηγορύασ μελϋτησ : 2,30 
 μ : υντελεςτόσ  κατηγορύασ μελϋτησ : 45 

Α = 9.433,94€ 

Η ηλεκτρομηχανολογικό μελϋτη διαμορφώςεων χώρων θα εκπονηθεύ ςε δύο ςτϊδια. 
Εκπόνηςη Προμελϋτησ 35% : 0,35 × 9.433,94€= 3.301,88€ 
Εκπόνηςη Οριςτικόσ 25% : 0,25 × 9.433,94€= 2.358,49€ 

 

ΑΜΟΙΒΗ : 3.301,88€ + 2.358,49€ = 5.660,37€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:  
4.844,00€ + 5.660,37€ =10.504,37€ 
 
 

9.ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  (κατ.27) 
 

1. ΠΕΡ.3    Έργα    οδοποιύασ,    ςιδηρόδρομοι,     μϋςα ςταθερόσ τροχιϊσ 
και τελεφερύκ 
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τα πλαύςια του παρόντοσ ϊρθρου, ωσ ϋργα οδοποιύασ νοούνται αυτϊ των ςτοιχεύων με 

α/α1-19 που ϋχουν καταταγεύ ςτην 1η Ομϊδα του Παραρτόματοσ Ι τησ με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.  
37674ΤΑ(ΥΕΚ2471/Β/10-8-2016), ενώ ωσ ϋργα ςταθερόσ τροχιϊσ νοούνται αυτϊ των 

ςτοιχεύων με α/α 20, 21, 22, 23 τησ1ησ  Ομϊδασ του ύδιου Παραρτόματοσ. 
Η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ προςδιορύζεται από τη ςχϋςη: 

Α = Κ * C * μ * ν * φ 0.80 * τκ  

όπου: 

Κ =   ςυντελεςτόσ τύπου μελϋτησ : 0,70 

C = ςυντελεςτόσ εύδουσ ϋργου ό δραςτηριότητασ :8.300,00 (ςυλλεκτόριεσ οδού) 

φ = το μόκοσ L του κυρύου ϋργου : 0,50χλμ 

μ = ςυντελεςτόσ φυςικού και πολιτιςτικού περιβϊλλοντοσ : 1,00 

ν = ςυντελεςτόσ ανθρωπογενούσ περιβϊλλοντοσ : 1,60 

Α= 0,70*8300*1,00*1,60*0,50^0,80*1,211 = 6.465,71€ 

Απευθεύασ εκπόνηςη ΜΠΕ  80% 

 

ΑΜΟΙΒΗ :0,80 x6.465,71€ = 5.172,57€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:  5.172,52€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 
 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:          2.530,99€ 

2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:                4.716,49€ 
3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:               5.218,26€ 
4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:  16.015,48€ 
5. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:   51.983,19€ 
6. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                  72.671,61€ 
7. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:              8.414,05€ 
8. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                             10.504,37€ 
9. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:     5.172,52€ 
                  177.226,96€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΟΠΟΙΕ ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΕΤΦΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ. 
 

1 . ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:     16.015,48€ 

2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:     51.983,19€ 
3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                   72.671,61€ 
4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                8.414,05€ 
5. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                              10.504,37€ 
         159.588,70€ 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΟΠΟΙΕ ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ ΑΤ - ΥΑΤ 
 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ:              5.218,26€ 
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2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:  16.015,48€ 
3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:   51.983,19€ 
4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                 72.671,61€ 
5. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΣΩΝ:             8.414,05€ 
6. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                           10.504,37€ 
                 164.806,96€ 

   
10.ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΤΦΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

 
1. ΓΕΝ7. Αμοιβό ςύνταξησ τευχών δημοπρϊτηςησ 
1.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 ανϊλυςητιμών25% 

Για το τιμολόγιο μελϋτησ13% 

Για τον προώπολογιςμό μελϋτησ 5% 

Ήτοι 83% 

υνολικό προεκτιμώμενη αμοιβό κατηγοριών μελετών για τισ οπούεσ ςυντϊςςονται 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

 
ΑΜΟΙΒΗ : 0,080 x0,83x159.588,70€ = 10.596,69€ 

 

11.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 ωσακολούθωσ: 

β = κ + μ/ (αi/175*1,211)^1/3  
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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 =  164.806,96* (1,15/100) * 1,211 =2.326,53€ 

 

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 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 

16 2.530,99€ 2.910,64€ 2.910,64€ Α΄ 

2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ                 20 4.716,49€ 5.423,96€ 5.423,96€ Α΄ 

3 ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 

21   5.218,26€ 6.001,00€ 6.001,00€ Α΄ 

4 ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕ  
ΜΕΛΕΣΕ 

10  16.015,48€ 18.417,80€ 18.417,80€ Α΄ 

5 ΕΙΔΙΚΕ 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ  
ΜΕΛΕΣΕ 

07 51.983,19€ 59.780,67€ 59.780,67€ Γ΄ 

6 ΣΑΣΙΚΕ  ΜΕΛΕΣΕ 08 72.671,61€ 83.572,35€ 98.434,05€ Γ΄ 

7 ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ  
ΜΕΛΕΣΕ 

13 8.414,05€ 9.676,16€ 9.676,16€ Α΄ 

8 Η/Μ  ΜΕΛΕΣΩΝ:                          09 10.504,37€ 12.080,03€    12.080,03€    Α΄ 

9  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ   

27 5.172,52€ 5.948,40€ 5.948,40€ Α΄ 

10 ΣΕΤΦΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 10.596,69€ 12.186,19€   

11 ΣΕΤΦΟ  ΑΤ-ΥΑΤ  2.326,53€ 2.675,51€   

 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΩΝ  190.150,18€    

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%     28.522,53€    

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  218.672,71€    

 ΥΠΑ 24%    52.481,45€    

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  271.154,16€    

       

 

5. ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

 Η μελϋτη ϋχει ενταχθεύ ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ για το ϋτοσ 

2018 με την υπ΄ αριθμό  230/2018 απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου, με  πύςτωςη 

108.470,05€ από πόρουσ τησ ΑΣΑ 2018 με Κ.Α: 02.30.7412.032. Η προεκτύμηςη αμοιβόσ 

εκτιμϊται ςτα 271.154,16€ αλλϊ ςύμφωνα με την παρ.2ζ  του ϊρθρου 49 του  Ν.4412/16, η 

διαδικαςύα δημοπρϊτηςησ ξεκινϊει με τη δϋςμευςη του 40% του ποςού τησ προεκτιμόμενησ 

αμοιβόσ. 

 

6. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
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 Η ανϊθεςη τησ µελϋτησ  θα γύνει µε ανοιχτό δηµόςιο διαγωνιςµό. Ο διαγωνιςµόσ δεν 

θα εύναι διεθνόσ λόγω του ότι η προεκτιμώμενη αµοιβό εύναι κϊτω 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.  

 

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. 
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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 

των αντιςυμβαλλομϋνων, δηλαδό του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβϊνονται 

ςτα τεύχη του διαγωνιςμού, ςτην απόφαςη ϋγκριςησ του αποτελϋςματοσ και το ςχετικό 

ιδιωτικό ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ των δύο ςυμβαλλομϋνων μερών. 

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 

πρόγραμμα των 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 
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  - 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. 

- 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 
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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 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 
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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 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:  
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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 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. 
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- 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. 

- 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. 
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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.  

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 
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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.  

 

7.5   Εμπιςτευτικότητα 

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 
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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 

 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. 
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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. 

 

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. 
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- 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 

 

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 
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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 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. 
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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 

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,  28 Ιουνύου 2018 

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 Β΄ βο με Α΄ βο          Με Α΄ βο  

 
 
 
 

Ο  Προώςτϊμενοσ 
Σμόματοσ Η/Μ 

 
 

  

Παλαιϊσ Γεώργιοσ Παλαιϊσ Γεώργιοσ   

Ηλεκτρ. Μηχ/κοσ ΣΕ Ηλεκτρ. Μηχ/κοσ ΣΕ   

με Α΄ βο          με Α΄ βο            

 


