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1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1 Γενικά 

Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης:  
“ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”. 
Το παρόν τεύχος έχει σαν περιεχόμενο κυρίως την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του, γίνεται αναφορά στα διαθέσιμα 
στοιχεία, στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της μελέτης και της ευρύτερης περιοχής, 
και υπολογίζονται τα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την 
εκτίμηση του κυρίου της μελέτης απαιτούνται για την υλοποίησή της και χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών. 

1.2 Αντικείμενο μελέτης  

Ο παρών Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης "Επείγουσα εκπόνηση μελέτης με σκοπό 
την εκτέλεση έκτακτων εργασιών, για την αντιμετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και 

κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά μήκους ρωγμής στην οδό Ερεσσού, στη Νέα Λέσβο 
Αμαρουσίου", αφορά στην πλήρη μελέτη κατασκευής νέας αντιστήριξης και προστασίας των 
πρανών στην οδό Ερεσσού, στην Νέα Λέσβο Αμαρουσίου. Η ανάγκη πραγματοποίησης των 
έκτακτων τεχνικών εργασιών προέκυψε εξαιτίας της έντονης διάβρωσης του εδάφους στην 
περιοχή, που έχει σαν αποτέλεσμα την αποκοπή μεγάλου τμήματος της οδού Ερεσσού. 

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 12.11.2019,στην οδό Ερεσσού από το ύψος του 
αριθμού 16 και μέχρι το τέλος της οδού, το πρανές έχει σχεδόν κατακόρυφη κλίση, έχει 
υποστεί διάβρωση με αποτέλεσμα την κατολίσθηση και την πτώση δέντρων. Λόγω της 
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κατολίσθησης δεν υφίσταται πλέον κράσπεδο και το πλάτος της οδού έχει περιοριστεί αισθητά 

(~2.80m). 

Επίσης, διαπιστώθηκε διαμήκης ρωγμή κατά μήκος του οδοστρώματος, στο μέσο περίπου της 
ενεργού διατομής. Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται η ύπαρξη επικινδυνότητας και η 
ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων και κατάλληλης σήμανσης της περιοχής για το 
μήκος της οδού Ερεσσού από το ύψος του αριθμού 16 και μέχρι το τέλος της, έως ότου 
εκτελεστεί έργο αντιστήριξης. 

Σε νέα αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 22.05.2020, παρατηρείται ότι η κατολίσθηση του 
πρανούς έχει επεκταθεί σημαντικά, λόγω έντονης διάβρωσης από τα καιρικά φαινόμενα στη 
διάρκεια του χειμώνα.  

Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες καταπτώσεις υλικών κατά μήκος και κατά πλάτος της 
υφιστάμενης κατολίσθησης, σε μεγάλο βάθος. Λόγω της απορροής ομβρίων υδάτων που 
συγκεντρώνονται στο σημείο αυτό και της χαλαρότητας των γεωλογικών σχηματισμών, η κλίση 

της κατολίσθησης έγινε πιο απότομη. Πρόσθετος όγκος εδαφικών υλικών έχει κατολισθήσει, 
χώματος και λίθοι, με συνέπεια την σχεδόν κατακόρυφη κλίση του εδάφους και την πτώση 
δέντρων του πευκόφυτου πρανούς.  

Κατά την τελευταία αυτοψία παρατηρείται ότι η κατάσταση του φαινομένου έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά, σε σχέση με αυτή που εμφάνιζε τον Νοέμβριο του 2019. 

Η κατολίσθηση εκτείνεται σε μήκος 60 m περίπου, με μέγιστο πλάτος επί του καταστρώματος 
4,00m και μέγιστο βάθος στην οριογραμμή της οδού 5,50m περίπου. Οι εδαφικοί σχηματισμοί 
που εμφανίζονται στην περιοχή της κατολίσθησης είναι: 

- Επιφανειακό στρώμα που εκτείνεται  σε βάθος 6,0m, Αμμώδης Άργιλος με χαλίκια. 

- Υποκείμενο στρώμα 7,0m, Αργιλώδης Άμμος με χαλίκια. 

Με βάση τη γενική εικόνα της περιοχής, τη μεταβολή του φαινομένου από το Νοέμβριο 2019 
έως σήμερα, την κακή ποιότητα του εδάφους και την απορροή των ομβρίων υδάτων στο 
σημείο, εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να επεκταθεί περαιτέρω η κατολίσθηση, 
απομειώνοντας το ήδη μειωμένο υφιστάμενο οδόστρωμα της οδού Ερεσσού.  

Σημειώνεται, επίσης, ότι η εξέλιξη του φαινομένου αναμένεται να επιβαρυνθεί λόγω των 
ακραίων καιρικών φαινομένων, έντονων βροχοπτώσεων, που κατά καιρούς επικρατούν. 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών 
αντιστήριξης των πρανών και ανακατασκευής του τμήματος της οδού Ερεσσού, με σκοπό την 
αποκατάσταση της οδού για την ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών, καθώς και την 
αποφυγή οποιαδήποτε ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης που μπορεί να προκληθεί στα 
παρακείμενα κτίρια. 

Για την εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητη η εκπόνηση κατάλληλης μελέτης, από 

γραφείο μελετών με σημαντική εμπειρία σε ανάλογα έργα, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ασφαλέστερη και οικονομικότερη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες κατασκευής του 
έργου. Η μελέτη περιλαμβάνει Τοπογραφική αποτύπωση, Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη και 
Στατική μελέτη τεχνικών. Απαραίτητη είναι επίσης η σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τευχών 
Δημοπράτησης. 



 

 

3 

1.3 Διαθέσιμα στοιχεία και προγενέστερες μελέτες 

Δεν υπάρχουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου διαθέσιμα στοιχεία από 
προγενέστερες μελέτες, σχετικά με την αντιστήριξη και προστασία των πρανών της οδού 
Ερεσσού. 

Είναι διαθέσιμη η Ρυμοτομική μελέτη της περιοχής, με βάση την οποία λαμβάνονται στοιχεία 
για τις οριογραμμές των οδών. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από προγενέστερες μελέτες, σχετικά με υφιστάμενο τεχνικό 
αντιστήριξης  στην περιοχή του έργου, στην δεξιά οριογραμμή της οδού Δαγκλή. 

Επίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Αμαρουσίου, σχετικά με την μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων που κατασκευάζεται στην 
περιοχή της οδού Ερεσσού και θα αναζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

1.4 Τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες περιοχής 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, εντός σχεδίου πόλης του Δήμου 
Αμαρουσίου, στη Νέα Λέσβο. 

Στην περιοχή μελέτης δεν παρατηρούνται ειδικές τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, ως 
προς αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές ή άλλες δεσμεύσεις. 

Α. Αρχαιολογικοί περιορισμοί 

Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί  χώροι  στην περιοχή του έργου. 

Β. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί 

Η θέση του έργου δεν βρίσκεται εντός περιοχής NATURA. Πλησίον της θέσης του έργου δεν 
υπάρχουν οριοθετημένοι ειδικοί χώροι. 

Κατά την κατασκευή η επεμβάσεις σε δένδρα θα περιοριστεί στις ελάχιστες απαραίτητες.  Σε 
κάθε περίπτωση δένδρα τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να κοπούν, θα αντικατασταθούν με 
τη φύτευση νέων.   

Γ. Οικισμοί 

Το έργο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού και εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, στην περιοχή 
Νέα Λέσβος του Δήμου Αμαρουσίου. 

Δ. Δρόμοι 

Το έργο βρίσκεται μεταξύ των δημοτικών οδών Ερεσσού και Δαγκλή. 

1.5 Χρηματοδότηση 

Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου, για το 2020 με πίστωση 77.500,00€ για 
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”. 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7412.004 του 
προϋπολογισμού του έτους 2020 κατά 77.233,73€. 
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1.6 Προτεινόμενη Διαδικασία Ανάθεσης  

Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με την με α.π. 411797/25-06-2020 
Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, είναι η 
διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του ν.4412/2016 όσον αφορά την τιμή ή το 
κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης και με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία ανάθεσης με 
κλειστή διαδικασία με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων σύμφωνα με άρθρο 
28 παράγραφος 7 και 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 84 και 121 του ν.4412/2016 λόγω του 
κατεπείγοντος αναγόμενο σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα. 

 

Μαρούσι,                   2020 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος  

Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
 
 

 
Φράγκος Ανδρέας 

Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

 
Χάλαρης Ιωάννης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 

 
Σεραφετινίδου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Άρθρο 45 §8 περ. Α.1 του Ν. 4412/16 

 

Η μελέτη πραγματοποιείται με σκοπό τη άμεση εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική  αντιμετώπιση του θέματος και την προστασία της οδού 
Ερεσσού καθώς και των παρακείμενων κτιρίων. 

Η άμεση κατασκευή του έργου είναι επιβεβλημένη εξαιτίας της καταστροφής που έχει υποστεί 
σημαντικό τμήμα της οδού Ερεσσού λόγω της κατολίσθησης του πρανούς, που έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού πλάτους κυκλοφορία σχεδόν στο μισό. 

Στην περιοχή σήμερα το πρανές μετά την κατολίσθηση έχει σχεδόν κατακόρυφη κλίση, ενώ 
υπάρχει ο κίνδυνος συνέχισης των καταπτώσεων εξαιτίας  της κακής ποιότητα του εδάφους 
στη θέση αυτή, όπου εμφανίζεται επιφανειακά χαλαρό έδαφος. 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου προβλέπεται η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της 
περιοχής, στα οποία οφείλεται μεγάλο μέρος της διάβρωσης του εδάφους. Προβλέπεται 

επίσης η ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων κάτω από την οδό Ερεσσού, που δεν έχει 
ολοκληρωθεί λόγω κατασκευαστικών δυσχερειών. 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινης διαδρομής για την μετάβαση πεζών από την οδό 
Ερεσσού στην οδό Δαγκλή.  

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, προκύπτει από τον 
Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Επί της προεκτιμώμενης αυτής αμοιβής θα υποβληθούν 
τεχνικοοικονομικές προσφορές κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Λαμβανομένης υπόψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: 

29/2020 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Κ.Α. 30-7412.004 

  CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης 

τεχνικών μελετών 
71337000-9 Τεχνικές υπηρεσίες σε 
θέματα διάβρωσης 

  NUTS: ΕL301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.285,27 € 
  ΦΠΑ 24%: 14.948,46 € 
  ΣΥΝΟΛΟ: 77.233,73 € 
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της αναγκαιότητας εκπόνησης της μελέτης, του προκύπτοντος οφέλους και του γεγονότος ότι η 

αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής δεν έχει τις τεχνικές δυνατότητες και τα μέσα για 
την εκπόνηση της μελέτης αυτής, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κρίνεται δικαιολογημένη και 
κινείται μέσα σε λογικά όρια. 

Μαρούσι,                   2020 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών 

Η Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Φράγκος Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 

Χάλαρης Ιωάννης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Σεραφετινίδου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Προκειμένου να υποστηριχθεί το αντικείμενο τη μελέτης, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν, 
σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής τεχνικής πείρας και τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι επιμέρους μελέτες και να απαιτηθούν οι 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών: 

3.1. Τοπογραφική μελέτη, κατηγορία 16 

Προβλέπεται τοπογραφική αποτύπωση σε όλη την περιοχή του οδικού έργου, σε κλίμακα 
1:500 - 1:200, (υψομετρική και τοπογραφική αποτύπωση) και ένταξη στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 
87 στo πλαίσιo της μελέτης.  

Η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής των έργων θα περιλαμβάνει κατά βάση 
τριγωνισμούς, πολυγωνομετρίες, γεωμετρικές χωροσταθμήσεις και επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις, στο απαιτούμενο εύρος. 

Η τοπογραφική μελέτη θα συνταχθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και ισχύει σήμερα και θα εμπεριέχει τα αναγκαία στοιχεία 
τόσο για την εκπόνηση της μελέτης όσο και για την εκτέλεση του έργου. 

Η εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
και οδηγίες, σε συνδυασμό με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης που καταλήγουν σε 
αποτελέσματα ικανής αξιοπιστίας και πληρότητας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και 
μεθόδων κοινώς αναγνωρισμένων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: 

29/2020 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Κ.Α. 30-7412.004 

  CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης 

τεχνικών μελετών 
71337000-9 Τεχνικές υπηρεσίες σε 
θέματα διάβρωσης 

  NUTS: ΕL301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.285,27 € 
  ΦΠΑ 24%: 14.948,46 € 
  ΣΥΝΟΛΟ: 77.233,73 € 
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Συγκεκριμένα για την εκπόνηση της μελέτης θα απαιτηθούν να εκπονηθούν τοπογραφικές 

αποτυπώσεις:  

i) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ σε κλίμακα 
1:500 - 1:200 (υψομετρική και τοπογραφική αποτύπωση) και ένταξη στο κρατικό δίκτυο 
ΕΓΣΑ 87. Θα αποτυπωθούν οι ιδιοκτησίες με τις εισόδους τους και τις εισόδους των χώρων 
στάθμευσης, κράσπεδα, δέντρα με τα περιθώρια τους, παρτέρια, φρεάτια αποχέτευσης 
ακαθάρτων και ομβρίων, εσχάρες υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, φρεάτια ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΠΑ, κινητής τηλεφωνίας κ.α), στύλοι φωτισμού, στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, στάσεις λεωφορείων, 
κιγκλιδώματα, περίπτερα, κιόσκια, σηματοδότες, οδοστρώματα (άσφαλτος) κ.α. 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που θα παραδοθεί θα έχει θεωρημένες ρυμοτομικές και 
οικοδομικές γραμμές από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. 

ii) ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΩΝ επί οριζοντιογραφιών κλίμακας 1:500 και 1:1.000 και 
ένταξη στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 

3.2. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, κατηγορία 21 

Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας με επιτόπου διερευνητικές γεωτρήσεις και επί τόπου και 

εργαστηριακές δοκιμές συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αξιολόγησης. Εκπόνηση των 
απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών: γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης των τοίχων αντιστήριξης, 
γεωτεχνική μελέτη επιχώματος.  

Στη γεωτεχνική μελέτη περιλαμβάνεται η έκθεση αξιολόγησης και μελέτη θεμελίωσης των 
τεχνικών. Επίσης, θα εκπονηθεί και γεωτεχνική μελέτη επιχώματος. 

Η γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θα εκτελεστεί και θα συνταχθεί με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Τεχνικές προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-

83), ΦΕΚ-363/Β’/24-6-1983. 

Τεχνικές προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής (Ε 102-84) και εργαστηριακών 
δοκιμών βραχομηχανικής (Ε 103-84), ΦΕΚ-70/Β’/8-2-1985. 

Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής (Ε 105-86), ΦΕΚ-955/Β’/31-12-1986. 

Οι ισχύουσες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Ο.Μ.Ο.Ε. - Τεύχος 11 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004. 

Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS, κτλ.) του 
Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών. 

Κάθε τεχνικό - επιστημονικό κείμενο που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με την κοινή τεχνική 
πείρα, στις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες. 

3.3. Μελέτη τεχνικών έργων οδοποιίας (στατικών), κατηγορία 8 

Στατική μελέτη τεχνικού  αντιστήριξης του πρανούς καθώς και τεχνικού διευθέτησης των 
ομβρίων της οδού Ερεσσού. 

Η στατική μελέτη τω τεχνικών θα εκπονηθεί σε στάδιο προκαταρκτικής επεξεργασίας, 
προγραμματισμού γεωτεχνικών ερευνών και στάδιο οριστικής μελέτης. 

Η στατική μελέτη των τεχνικών έργων θα συνταχθεί σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Π.Δ. 696/1974, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και ισχύει σήμερα, καθώς και τις 
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ισχύουσες τεχνικές οδηγίες και κανονισμούς υλικών και φορτίσεων που αφορούν σε έργα του 

συγκεκριμένου τύπου : 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 (Ευρωκώδικας 0) «Βάσεις σχεδιασμού». 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 (Ευρωκώδικας 1) «Δράσεις στους φορείς». 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2) «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα». 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 (Ευρωκώδικας 7) «Γεωτεχνικός σχεδιασμός». 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 (Ευρωκώδικας 8) «Αντισεισμικός σχεδιασμός». 

 Οι ισχύουσες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, ΟΜΟΕ - Τεύχος Τεχνικών Έργων (ΟΜΟΕ 

- ΤΤΕ), ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ, 2002. 

 Οι ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.). 

 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) και ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου 

Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ), όπως ισχύουν. 

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016 Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 (ΦΕΚ-
1561 /Β’/2-6-2016) απόφαση Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, ως ισχύει. 

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ-2008, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ14/92330/1-7-2008 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ-1416/Β’/17-7-2008 
και ΦΕΚ-2113/Β’/13-10-2008). 

Γενικά, κάθε προδιαγραφή, εγχώρια ή διεθνή, που με βάση τους κανόνες της κοινής τεχνικής 
πείρας έχει εφαρμογή στη μελέτη της υπόψη οδικής γέφυρας και κάθε κοινά αναγνωρισμένο 
τεχνικό πρότυπο ή επιστημονικό κείμενο που χρησιμοποιείται στα πλαίσια των στατικών 
μελετών γεφυρών (DIN, ΕΛΟΤ – ΕΝ κ.λπ.). 

 

3.4. Υδραυλική μελέτη, κατηγορία 13 

Περιλαμβάνεται και η υδραυλική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης της οδού Ερεσσού και 
η υδραυλική μελέτη αποχέτευσης των όμβριων υδάτων από το οδόστρωμα στους αποδέκτες 
της περιοχής. Οι υδραυλικές μελέτες που αφορούν στην οδό, θα εκπονηθούν σε στάδιο 
οριστικής μελέτης. 

Η υδραυλική μελέτη θα συνταχθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και ισχύει σήμερα, καθώς και τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις πληρότητας του Ν. 4258/14 (ΦΕΚ-94/Α’) και της ΚΥΑ 140055/13-1-2017 (ΦΕΚ-
428/Β’) ως ισχύουν. 

Επίσης, μπορούν να ληφθούν υπόψη και οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 8: 

Αποχέτευση - Στράγγιση Υδραυλικά Έργα Οδών (ΟΜΟΕ - ΑΣΥΕΟ), ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ, Νοέμβριος 
2002, όπως και κάθε κοινά αναγνωρισμένο τεχνικό - επιστημονικό κείμενο που 
χρησιμοποιείται στα πλαίσια των υδραυλικών μελετών. 

 

3.5. Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Στο αντικείμενο της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου. Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα 
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με το Π.Δ. 305/96 και τη με αριθ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/01 (ΦΕΚ-686/Β’/1-6-2001) απόφαση, με την 

οποία καθιερώθηκε το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ ως απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση των μελετών 
στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο. 

 

3.6. Τεύχη δημοπράτησης 

Για την ολοκλήρωση της μελέτης θα εκπονηθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, 
σύμφωνα με την εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απαραίτητα για τη δημοπράτηση του 
έργου, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων Ν. 
4412/16. 

Μαρούσι,                   2020 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών 

Η Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

 

 
 

Φράγκος Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 

 
 

Χάλαρης Ιωάννης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 
 

Σεραφετινίδου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Άρθρο 45 §8 περ. Α.3 του Ν. 4412/16 

 
Πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και 
το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 
 
Καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης: 
Πενήντα μία (51) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16). 
 
Συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης : 
Εβδομήντα πέντε ημέρες (75) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
(άρθρο184§1τουΝ.4412/16). 
Η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης 
(άρθρο184§1.α του Ν.4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της 

μελέτης κλπ (άρθρο184§1.βτουΝ.4412/16). 
 
Τμηματικές προθεσμίες: 
Κάθε επιμέρους μελέτη (σταδίου και κατηγορίας) έχει και τη διοικητικής τμηματική 
προθεσμία, σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, από τη σχετική εντολή εκπόνησης της 
υπηρεσίας. 
 
Ακολουθεί το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: 

29/2020 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Κ.Α. 30-7412.004 

  CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης 

τεχνικών μελετών 
71337000-9 Τεχνικές υπηρεσίες σε 
θέματα διάβρωσης 

  NUTS: ΕL301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.285,27 € 
  ΦΠΑ 24%: 14.948,46 € 
  ΣΥΝΟΛΟ: 77.233,73 € 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Α/Α Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 75 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΟΝΟΣ 51 ΗΜΕΡΕΣ 

12 ημέρες 12 ημέρες 18 ημέρες 6 ημέρες 21 ημέρες 6 ημέρες 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                            

1 

1
ο
 Σ

ΤΑ
Δ

ΙΟ
 Τοπογραφική Αποτύπωση 

                           

2 

Προκαταρκτική 

Επεξεργασία Τεχνικών 

Έργων - Σύνταξη 

Προγράμματος γεωτεχνικών 

ερευνών 

                           

3 

2
ο
 Σ

ΤΑ
Δ

ΙΟ
 

Γεωτεχνική έρευνα και 
μελέτη 

                           

4 

3
ο
 Σ

ΤΑ
Δ

ΙΟ
 

Υδραυλική Μελέτη 
                           

5 
Οριστική Μελέτη Τεχνικού 
Έργου 

                           

6 ΣΑΥ-ΦΑΥ 
                           

7 Τεύχη Δημοπράτησης 
                           

   1ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

Στο χρονοδιάγραμμα ο προβλεπόμενος χρόνος έγκρισης είναι ενδεικτικός και ο χρόνος έναρξης του επόμενου σταδίου προσδιορίζεται από την εντολή της 
υπηρεσίας. 

 

Μαρούσι,                   2020 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών 

Η Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Φράγκος Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 

Χάλαρης Ιωάννης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Σεραφετινίδου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Το παρόν τεύχος απαιτούμενης δαπάνης μελετών συντάχθηκε με βάση:  
- Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης πραγματοποιήθηκε με βάση την Υπουργική 

Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (ΦΕΚ 2519Α/20-7-2017).  

- την εγκ.18/2016 αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.68559/19-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) περί 
παροχής διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν. 4412/2016.  

- Την υπ’ αριθμόν 2 Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-03-2020 
“Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών 
και υπηρεσιών για το έτος 2020” (ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73) για τη χρονική περίοδο από 21-3-
2020 έως 20-3-2021.  
 

Οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και 
κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών, είτε ανά μονάδα 
φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, 
υπολογίζονται από την σχέση:  

Α = (τκ) x Σ(Φ) [€] 
όπου:  
(τκ): για τις αμοιβές του έτους 2020 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,227, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ. 2 Εγκύκλιο ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-03-2020 και  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: 

29/2020 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Κ.Α. 30-7412.004 

  CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης 
τεχνικών μελετών 
71337000-9 Τεχνικές υπηρεσίες σε 
θέματα διάβρωσης 

  NUTS: ΕL301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.285,27 € 
  ΦΠΑ 24%: 14.948,46 € 
  ΣΥΝΟΛΟ: 77.233,73 € 
 



 

 

14 

Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα 
κάθε αντικειμένου.  
 
Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία 
καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους 
άρθρα.  

 
Συντελεστής (τκ) έτους 2020 = 1,227  

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗ 

A ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ. 16) 

Α1 Ίδρυση δύο (2) Τριγωνομετρικών σημείων ΤΟΠ. 2 ΤΕΜ 2 800,00 981,60 1.963,20 

Α2 
Αναγνώριση και χρήση δύο (2) Τ.Σ. για εξάρτηση 

Π.Δ. 
 

ΤΟΠ. 2 

 
ΤΕΜ 

 
2 

 
65,00 

 
79,76 

 
159,51 

Α3 Βάθρα δύο (2) ύψους 0,40μ ΤΟΠ. 2 ΤΕΜ 2 65,00 79,76 159,51 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α1-Α3) 2.282,22 

Α4 
Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων 

περιοχών 
 

ΤΟΠ. 3 

 
ΤΕΜ 

 
3 

 
50,00 

 
61,35 

 
184,05 

Α5 
Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων 

περιοχών 
 

ΤΟΠ. 3 

 
ΤΕΜ 

 
2 

 
65,00 

 
79,76 

 
159,51 

Α6 
Μόνιμη σήμανση πολυγωνομετρικών σημείων  

ΤΟΠ. 3 

 
ΤΕΜ 

 
2 

 
25,00 

 
30,68 

 
61,35 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α4-Α6) 404,91 

Α7 
Γεωμετρική χωροστάθμιση με ενδιάμεσα σημεία  

ΤΟΠ. 4 

 
ΧΛΜ 

 
0,3 

 
100,00 

 
122,70 

 
36,81 

Α8 Γεωμετρική χωροστάθμιση συνήθους ακρίβειας ΤΟΠ. 4 ΧΛΜ 0,3 65,00 79,76 23,93 

Α9 
ελαχίστων τετραγώνων ή άλλης
 μεθόδου παρόμοιας ακρίβειας 

 
ΤΟΠ. 4 

 
ΤΕΜ 

 
1 

 
225,00 

 
276,08 

 
276,08 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α7-Α9) 336,82 

Α10 
Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση 
αδόμητων εκτάσεων Κλ. 1:500, Κλίση 
εδάφους 10-40% 

 
ΤΟΠ. 5Α 

 
ΣΤΡ 

 
6 

 
40,00 

 
49,08 

 
294,48 

Α11 
Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση 
αδόμητων εκτάσεων Κλ. 1:500, Κλίση 
εδάφους >40% 

 
ΤΟΠ. 5Β 

 
ΣΤΡ 

 
2 

 
55,00 

 
67,49 

 
134,97 

Α12 
Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση 
δομημένων εκτάσεων Κλ. 1:500 

 
ΤΟΠ. 6 

 
ΣΤΡ 

 
2 

 
60,00 

 
73,62 

 
147,24 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α10-Α12) 576,69 

   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3.600,64 
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡ.  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗ 

B ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ.21) 

 Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΑΡΘΡΟ ΓΤΕ.1)       

 Γεωτρήσεις ΓΕΩΤ      

 Εισκόμιση-Αποκόμιση Γεωτρητικού Συγκροτήματος ΓΤΕ.1.1      

Β1 
Οδική Μεταφορά [A=1.300+(7,5*Τ) με Τ=10χλμ] 

ΓΤΕ.1.1.1Α  
ΤΕΜ 

 
1 

 
1375,00 

 
1.687,13 

 
1.687,13 

 Περιστροφικές γεωτρήσεις       

 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς 

αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας 

μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ. 

 
ΓΤΕ.1.5 

    

Β2 Α.Βάθους 0-20 Μ.  ΜΜ 20 180,00 220,86 4.417,20 

 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή 

κροκάλες και σε βράχους κατακερματισμένους με 

RQD < 25% 

 
ΓΤΕ.1.6 

    

Β3 Α.Βάθους 0-20 Μ.  ΜΜ 20 306,00 375,46 7.509,24 

Β4 Αδιατάρακτο δείγμα ΓΤΕ.1.23 ΤΕΜ 5 52,00 63,80 319,02 

 Επιτόπου δοκιμές 

 
Β5 

Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD 
PENETRATION TEST) 

 
ΓΤΕ.1.49 

 
ΤΕΜ 

 
4 

 
44,00 

 
53,99 

 
215,95 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α )      14.148,54 

 
 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΑΡΘΡΟ ΓΤΕ.2)      

Δοκιμές κατάταξης  

 
Β6 

 
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων 
εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 

 

 
ΓΤΕ.2.1 

 
 

ΤΕΜ 

 

 
10 

 

 
13,00 

 

 
15,95 

 

 
159,51 

Β7 

Β8 

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους 

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών 

ΓΤΕ.2.2 ΤΕΜ 2 10,00 12,27 24,54 

ΓΤΕ.2.4 ΤΕΜ 2 32,00 39,26 78,53 

Β9 
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου 
πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας 

 
ΓΤΕ.2.5 

 
ΤΕΜ 

 
2 

 
39,00 

 
47,85 

 
95,71 

 
Β10 

Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων 

και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών 

 
 

ΓΤΕ.2.6 

 
 

ΤΕΜ 

 
 

2 

 
 

39,00 

 
 

47,85 

 
 

95,71 
 Δοκιμές εδαφομηχανικής       

Β11 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίηση ΓΤΕ.2.13 ΣΗΜΕΙΟ 1 115,00 141,11 141,11 

Β12 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης ΓΤΕ.2.14 ΣΗΜΕΙΟ 3 36,00 44,17 132,52 

Β13 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση ΓΤΕ.2.19 ΣΗΜΕΙΟ 2 59,00 72,39 144,79 

 Δοκιμές βραχωδών δειγμάτων       

Β14 
Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων 

βραχωδών δειγμάτων 
 

ΓΤΕ.2.27 

 
ΤΕΜ 

 
3 

 
55,00 

 
67,49 

 
202,46 

Β15 
Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη 
θλίψη 

 
ΓΤΕ.2.30 

 
ΤΕΜ 

 
3 

 
41,00 

 
50,31 

 
150,92 

Β16 
Έμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε 
εφελκυσμό (θλίψη κατά γενέτειρα) 

 
ΓΤΕ.2.37 

 
ΤΕΜ 

 
2 

 
41,00 

 
50,31 

 
100,61 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ( Β )      1.326,39 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ( Α ) + ( Β ) = ( Γ )      15.474,92 
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Β17  Γ. ΓΜΕ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ        

 Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραμματισμός , Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών  

1.1 Έκθεση προγράμματος Γεωτεχνικών 

Ερευνών & 1.3 Έκθεση Αξιολόγησης 

Γεωτεχνικών Ερευνών 

1) Η Αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της 

Έκθεσης Προγράμματος και της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών καθορίζεται 

από τον τύπο (σε euro) 

     

Σ(Φ)=15% * Γ = 15% X 15.474,92  2.321,24 2.321,24 

όπου Γ=προεκτειμώμενο κόστος του συνόλου 

των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και 

εργαστηρίου ) (σε euro) Γ= 

1.2 Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών 

1) Η Αμοιβή της επίβλεψης Γεωτεχνικών Ερευνών 
καθορίζεται από τον τύπο (σε euro) 

      

Σ(Φ)=5% * Γ = 5% X 15.474,92  773,75 773,75 

όπου Γ=προεκτειμώμενο κόστος του συνόλου 
των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και 
εργαστηρίου ) (σε euro) 

      

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΜΕ.1  3.094,98 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ = ΓΜΕ1 3.094,98 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ = ΓΜΕ1 ( Γ ) 18.569,91 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 18.569,91 
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Γ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΩΝ) : (ΚΑΤ. 8) 

 

Γ1 

Αρθρο ΤΕΧ.1 - ΤΕΧ.7 

Τεχνικό Προσωρινής Αντιστήριξης - Πασσαλότοιχος 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ 26.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 26.600,00 
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Δ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ.13) 
 Α. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΥ (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ. 2Α.1) 

Μελέτη απόστράγγισης οδού 

 

 
β 

 
κ1 

 
κ2 

 
κ3 

 
κ4 

 
L 

 
TK 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΑΔΙΩΝ 

Α=(β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L)*TK 

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 90% 

 
ΑΜΟΙΒΗ 

4500 0,75 1,5 1,5 1,5 0,15 1,218 2081,07 1872,96 1.872,96 

 
β = 4500 για οδικά έργα 

Κ1 = 0,75 δευτερεύον οδικό δίκτυο 

Κ2 = 1,50 για μήκος L < 1,00 km Κ3 

= 1,50 σε αστικές περιοχές 

  

Κ4 = 0.5 × (ΝΔ/L) + 1.5 × (L/NA) 

ΝΔ = πλήθος τεχνικών NA = 

πλήθος αποδεκτών 

 

1.0 < Κ4 < 1.5 

( 1.0 ) 

( 1.0 ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.872,96 

 
E ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 

 Αρθρο ΓΕΝ.6 

Η αμοιβή Α για τη σύνταξη της μελέτης ΣΑΥ και ΦΑΥ ορίζεται από τον τύπο: A = ΣΑi ∙ β ∙ (τκ) 

ΣAi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών, για όλες τις κατηγορίες μελετών, οι οποίες είναι: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 3.600,64 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 18.569,91 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 26.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.872,96 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣAi 50.643,51 

 
β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως 

 

Όπου  κ = 0,40 και μ = 8,00 ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου και β = 1,61 % 
 

Α/Α 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.      β (%)  

 προεκτιμώμενων αμοιβών  

ΓΕΝ. 6Α 
 

ΤΕΜ 
 

1 

  

1,61 
 

992,16 
ΣΑi = 50643,51 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 992,16 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΑΥ-ΦΑΥ 992,16 

 
ΣΤ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 Αρθρο ΓΕΝ.7 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης (Τ.Δ.) ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 

των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 

Αμοιβή μελετών για τις οποίες συντάσσονται Τ.Δ.: 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 3.094,98 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 26.600,00 

ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.872,96 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣAi 31.567,95 

* Περιλαμβάνεται μόνο η αμοιβή που προκύπτει για τις επιμέρους γεωτεχνικές μελέτες και όχι η αμοιβή για τις γεωτεχνικές 

έρευνες (γεωτρήσεις, επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές κ.λπ.). 

 
 

Α/Α 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ        

 

Ε1 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

ΓΕΝ. 7 
 

ΤΕΜ 
 

1,00 
  

31.567,95 
 

2.525,44 
ΣΑi = ΣΑι*8% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.525,44 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Δ) 2.525,44 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 3.600,64 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 18.569,91 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 26.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.872,96 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ & ΦΑΥ : 992,16 
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 2.525,44 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 54.161,10 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (χωρίς ΦΠΑ) : 54.161,10 
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ( 15% ) : 8.124,17 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (χωρίς ΦΠΑ): 62.285,27 
   

 Φ.Π.Α. 24% 14.948,46 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (με ΦΠΑ): 77.233,73 

 
 

Μαρούσι,                    2020 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών 

Η Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Φράγκος Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 

Χάλαρης Ιωάννης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Σεραφετινίδου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: 

29/2020 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Κ.Α. 30-7412.004 

  CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης 
τεχνικών μελετών 

71337000-9 Τεχνικές υπηρεσίες σε 
θέματα διάβρωσης 

  NUTS: ΕL301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.285,27 € 
  ΦΠΑ 24%: 14.948,46 € 
  ΣΥΝΟΛΟ: 77.233,73 € 
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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμαρουσίου  

Κύριος του έργου (Κ τ Ε) είναι ο Δήμος Αμαρουσίου  

Εργοδότης είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. 

Ανάδοχος ή Μελετητής: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση 
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά 
την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 9(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 η 
μελέτη έργου. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): είναι η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα στο Δημοτικό κατάστημα 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου 

Όσοι ορισμοί αναφέρονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 2, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 14-7-Α78.8.2016). 

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

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

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
2. Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της, 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ) 
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου(ΤΠ), 
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

8. Ο Φάκελος έργου 
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Άρθρο 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η μελέτη με απρόβλεπτα και ΦΠΑ έχει προεκτιμώμενη αμοιβή συνολικά 77.233,73€ και 

χρηματοδοτείται από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) του Δήμου Αμαρουσίου στον Κ.Α. 30-
7412.004, με πίστωση 77.500,00 € και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ 
ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Άρα η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 και στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου 2020 με ψηφισμένη πίστωση για το έτος 2020: 77.500,00€. 

Άρθρο 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η έλλειψη της απαιτούμενης στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής για την  εξειδικευμένη 
φύση των απαιτούμενων μελετών σε επίπεδο εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών 
δημοπράτησης, δεν επιτρέπει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου να εκπονήσει 

με ιδία μέσα, τις μελέτες αυτές. 

Η προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με την με α.π. 411797/25-06-2020 Γνωμοδότηση 
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, είναι η διαδικασία της 
παραγράφου 6 του άρθρου 86 του ν.4412/2016 όσον αφορά την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό 
κριτήριο ανάθεσης και με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία ανάθεσης με κλειστή διαδικασία με 
πρόσκληση περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων σύμφωνα με άρθρο 28 παράγραφος 7 και 8 
σε συνδυασμό με το άρθρο 84 και 121 του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος αναγόμενο σε 
έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα. 

Άρθρο 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν. 4412/2016. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

α) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται να είναι ασφαλισμένος έναντι 
επαγγελματικού κινδύνου τουλάχιστον 70.000,00€. 
β) Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει ολικό ύψος κύκλου εργασιών μεγαλύτερο των 
50.000€ στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις. 

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

α) Γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - 
Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία 
κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 και Π.Δ. 138/2009: 
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• Για την κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, ένα μελετητή τουλάχιστον 8ετούς 

εμπειρίας 
• Για την κατηγορία μελέτης (8) Στατικές Μελέτες, ένα μελετητή τουλάχιστον 12ετούς 

εμπειρίας 
• Για την κατηγορία μελέτης (21) Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες ένα μελετητή τουλάχιστον 

12ετούς εμπειρίας 
• Για την κατηγορία μελέτης (13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων ένα μελετητή τουλάχιστον 

8ετούς εμπειρίας 

β) Ειδική εμπειρία που ορίζεται ως εξής: 
 Ο φορέας θα πρέπει να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς την τελευταία τριετία 

τρεις (3) ανάλογης τουλάχιστον έκτασης και περιεχομένου, εργασίες. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα 

ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
- Κατάλογο των ανωτέρω συμβάσεων συνοδευόμενο από πιστοποιητικά εμπειρίας (π.χ 
βεβαιώσεις αρχής ή εγκριτικές αποφάσεις μελετών). 

γ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει αναπτύξει και να εφαρμόζει τα κάτωθι: 
• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή συναφές 
• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή συναφές 

Άρθρο 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τόπος και χρόνος 

5.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 
εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των 
υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 

συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, 
να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και 
γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

5.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της Π.Α. για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, και 
μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 του Ν. 
4412/2016). Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο 
κατά τις οικείες διατάξεις όργανο. 

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

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

5.1.5 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό 
κατ' ελάχιστον, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (παρ. 2 άρθρου 184 
Ν.4412/2016). Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών 
για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, 
έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

5.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, σταδίου ή κατηγορίας 
μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, 
ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Η έναρξη 
κάθε σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ως προς τις 
προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

5.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

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

5.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 
αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 
εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο 
οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών 
του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του 

αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 
διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις 
εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 
εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

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

5.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον 

αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του 
εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι 
κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα. 

5.2.5 Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο 
κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι 
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και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον 
αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο 
ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής 

δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του 
αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

5.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν. 4412/2016. 

5.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 
στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων». 

Άρθρο 6 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τον Ν.4412/2016 
όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

6.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. (παρ. 3 άρθρο 53 του Ν. 4412/2016) 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα 
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Άρθρο 7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το 
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εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 
Προσαρτήματος Β' του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 8 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. 

Κατά το άρθρο 187 του Ν 4412/16, η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει 
της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και 
κατανέμεται σε πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης.  

Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της περίπτωσης (γ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του 
Ν.4412/216 (δεν προβλέπονται στην παρούσα) επιμετρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

και πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τη προσφερθείσα 
έκπτωση της κατηγορίας μελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, 
κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον 

Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και πάντα μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής για όλες τις κατηγορίες. 

Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο 
τμήμα της σύμβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και 
επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η έγκριση της 
επιμέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της και 
προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που 

αντιστοιχούν στην αρχική και στις συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται 
ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη σύνταξη 
και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως. Στους 
λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση (αρχική 
και συμπληρωματικές) ή σε εγκεκριμένους Συγκριτικούς Πίνακες και αποζημιώσεις λόγω 
υπερημερίας του εργοδότη.  

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία 
αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, η εγγυητική επιστολή της πρώτης 
τμηματικής πληρωμής, που ισχύει κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. 
Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την 

πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η 
διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα 
στην προθεσμία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των 
λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο 
επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή 
του επανασυνταγμένου λογαριασμού. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός 
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μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΑΊ07)- ΑΡΘΡΟ 187 ΠΑΡ 7 
4412/2016). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο 

όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 
μεταγενέστερα κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού.      Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα 
να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από 
κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα 
κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε 
να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει υποβληθεί με την 
προσφορά, κατά το άρθρο 19 του Ν.4412/2016, μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση τη 

Άρθρο 9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

9.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται 
κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Εξ αυτών οι μεν 
εγγυήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή 
του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα 
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επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 

9.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγύηση της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου 
του έργου έναντι του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον 
προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση 
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

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

Άρθρο 10 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

10.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 
επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες (κατά το άρθρο 185 
του Νόμου), με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

10.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο 
με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι 
ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης, προκύπτουσας κατά την παρ. 3 του 
άρθρου 185 του Νόμου. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του 
«τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 

10.3 Σε περίπτωση σύναψης συμπληρωματικής/τροποποιητικής σύμβασης ως προς την μέση 
ημερήσια αξία και τις ποινικές ρήτρες αυτής έχει ισχύ η παρ.4 του άρθρου 185 του νόμου. 

10.4 Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση 
ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση 
ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός 
χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις 
εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της 
σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η 
σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις του. 

10.5 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται 
αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη 
ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής. 
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Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

11.1 Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

11.1.1  Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την 
αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω 
πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 188 παρ. 1) 

11.1.2  Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, 
αν τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και 
επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος 
μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. 

11.1.3  Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των 
αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες.            Αν 
διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να 
συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον 
ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της 
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η 
πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη 
νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του 
στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των 
ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να 

αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η 
έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας 
ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

11.1.4  Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση που απαιτηθεί στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και 
επικαιροποίησης των μελετών να προβεί στην έκδοση αναθεώρησης της έγκρισης και άδειας 
δόμησης, καθώς και στην επικαιροποίηση των εγκρίσεων των διαφόρων φορέων που 
εμπλέκονται στην αδειοδότηση του έργου (π.χ. Αρχαιολογία, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιβαλλοντική αδειοδότηση, κτλ.) όπου και 
εφόσον απαιτηθεί, καθώς και στην προσαρμογή των αντίστοιχων μελετών βάσει των υποδείξεών 
τους, με την ενσωμάτωση σε αυτές των παρατηρήσεών τους. Όλες οι προαναφερόμενες 
διαδικασίες  θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου μελετητή, χωρίς επιπλέον 
οικονομικό αντάλλαγμα.  

11.1.5  Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει βελτιωμένη τεχνική - οικονομική λύση, με πλήρη 
τεκμηρίωση και με την προϋπόθεση της δυνατότητας τήρησης του χρόνος εκτέλεσης της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση και αφού έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επικαιροποίηση όλων των μελετών της οριστικής που 
πιθανά τροποποιούνται καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και 
αδειών, όπως αναφέρονται στη παράγραφο 11.1.4.  
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11.1.6  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει πλήρη σειρά τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν 4412/16, που θα περιλαμβάνει, τόσο στον 
προϋπολογισμό του Έργου, όσο και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων για το μελλοντικό Ανάδοχο 

κατασκευής του έργου, όλες τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την 
αδειοδότηση του εν λόγω ειδικού κτιρίου (ΠΕΚ, ΠΕΑ, πιστοποιητικό πυροπροστασίας κτλ) και την 
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. 

11.2 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται 
κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

11.3 Εμπιστευτικότητα 

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

11.4 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

11.4.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 
(και τους προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 
του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη (εις τριπλούν σφραγισμένα και 
θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ψηφιακά  σε επεξεργάσιμη μορφή - αρχεία 
.dwg, .doc, κτλ, αλλά και σε απλά εκτυπώσιμη μορφή - αρχεία .pdf) στον χρόνο που προβλέπεται 
στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

11.4.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική 
μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

11.5 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

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

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 
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11.6 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

11.6.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

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

11.7 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

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

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

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

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

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

11.8 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

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

11.9 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

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

11.10 Αλληλογραφία 

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

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) ή/και τηλεομοιοτυπικά (FAX) , τα 
δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο (courier) και να είναι 
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1 Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η 
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τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται 
Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι 
καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό 

αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Αν ο 
ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή 
υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών 
που εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση 
υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής/ 
τροποποιητικής σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5. 

12.2 Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται 
στην αρχική σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών 
κανονίζονται με βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 πολλαπλασιαζόμενες με το 
λόγο της μέσης τιμής της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για ομοειδείς εργασίες, 

προς τη μέση τιμή του Κανονισμού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισμό δεν 
περιέχονται τιμές μονάδας, η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας, 
«με βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Για τις μελέτες και υπηρεσίες που 
δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το μέγεθος, η αμοιβή τους στο Σ.Π. υπολογίζεται 
με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

12.3 Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και εφόσον 
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, επιτρέπεται η μείωση της συνολικής συμβατικής 
αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν 
υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον 
ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την 
προϋπόθεση ότι: i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές 
του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών 

της αρχικής σύμβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία 
κατηγορία μελετών σε άλλη. 

12.4 Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 
του Ν.4412/2016 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές 
που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα 
η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. Το ποσό των 
απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 
προσφερθείσα έκπτωση. 

12.5 Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω 
παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου 

12.6 Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού 
Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον 
απαιτείται, για την προθεσμία εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με εισήγηση του επιβλέποντα, 
συνοδεύοντάς τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το νόμο σύνταξή τους. 
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Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που 
υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να 
ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. 

12.7 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την 
ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την 
ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού 
συμβουλίου. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή 
τη διόρθωσή του, η Προϊσταμένη Αρχή τον επιστρέφει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα. 

12.8 Ο εγκεκριμένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται 
από το νόμο, να υπογράψει συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση, σε προθεσμία που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις 
συμπληρωματικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόμιμη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, 
αρνηθεί να υπογράψει τη συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση, η Προϊσταμένη Αρχή 

μπορεί να διαλύσει αζημίως για τον κύριο του έργου τη σύμβαση εφόσον με αιτιολογημένη 
απόφασή της κρίνει ότι η αρχική σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των 
εργασιών της συμπληρωματικής /τροποποιητικής σύμβασης. 

12.9 Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του Σ.Π. 
αρχίζει με την κοινοποίησή της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη 
υπογραφή της συμπληρωματικής τροποποιητικής σύμβασης. 

12.10  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ. 1β εδ. 4 του Ν. 4412/2016). 

Άρθρο 13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

13.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

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

13.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 
τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4. 

Άρθρο 14 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

14.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με 
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα 
λοιπά, κατά το Νόμο (άρθρο 198 του Ν. 4412/2016) 

14.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 
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14.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

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

14.3 Ανωτέρα βία 

14.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", 
τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 

Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών 
αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

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

14.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από 

το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την 
εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 
διατάξεις του νόμου. 

Άρθρο 15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1 Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 
διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το 
αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και 
τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και 
ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει 
υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων 
υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική 
προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική 
γνωμοδότηση. 

15.2 Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται 
υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της 
προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για 
την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία 
μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. 

15.3 Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική 
παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την 
έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

15.4 Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση 
πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των 
συμπληρωματικών/ τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία. 

15.5 Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει 
άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση 
υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4. 

15.6 Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή 
σταδίου αυτής. 

15.7 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 187 του Ν.4412/20196, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών 
περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. 

Άρθρο 16 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

16.1 Έκπτωση Αναδόχου 

16.1.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και με την 
διαδικασία όπως λεπτομερώς ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016. Εφόσον 
συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 
υποχρεωτικά. 

16.1.2 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ 
του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες 
αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την 

υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση. 

16.2 Διάλυση της σύμβασης - Ματαίωση της διάλυσης 

16.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης 
ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 
της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Για τις περιπτώσεις 
αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου. 
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16.2.2 Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 11.2.1, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που 
εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την 
ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν 

τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση 
σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 
194 του Ν. 4412/2016. 

16.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά του. 
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών με εντολή του εργοδότη, για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. 
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη αναγκαστεί είτε να μην 
αρχίσει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του, κατά τον ορισμένο στη σύμβαση 
χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του μετά την έναρξή τους, για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο τω τριών (3) μηνών. Για την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 
192 του Ν. 4412/2016. 

δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής Δήλωσης εκ μέρους 
του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας για την πληρωμή 
πιστοποίησης. 

16.2.4 Για τη διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11.2.3, ο 
ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
Ειδικής Δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία 
τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016 εφαρμόζονται και στην 
περίπτωση αυτήν. 

16.2.5 Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται με 
πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

16.2.6 Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, 
εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε με 
πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της 
αρχικής προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατάσεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης με 
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση. 

16.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 
προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση 
έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον 
ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των 

οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

16.2.8 Αν ο ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης αλλά συναινεί στη 
ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς 
αποκατάσταση των θετικών ζημιών του. Προς το σκοπό αυτόν, για την ματαίωση της διάλυσης και 
τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016 
διαδικασία με τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης 
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16.2.9 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή 
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά 
την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόμου. 

Άρθρο 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Νόμου 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 18 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

18.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τον Ν.4412/2016 

όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

18.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

18.2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. (παρ. 3 άρθρο 53 του Ν. 4412/2016) 

18.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 
άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή/και 

προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον 
ίδιο. 
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