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ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 



Ο ∆ήµος Αµαρουσίου δέχεται σήµερα τα αρνητικά αποτελέσµατα του υπερτοπικού σχεδιασµού του 

οδικού του δικτύου, που προκαλούνται από την διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας διαµέσου του 

κοινωνικού του ιστού, που σαν βασικό στόχο έχει την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων υπερτοπικών 

κυκλοφοριακών παραµέτρων ευρύτερων περιοχών του λεκανοπεδίου του νοµού Αττικής.  

 

Είναι δε γεγονός, ότι µε την υφιστάµενη κατάσταση του οδικού δικτύου, η κάθετη διέλευση της 

Λεωφόρου Κηφισίας, αφενός στο ύψος του δάσους Συγγρού και των σχολείων από τους µαθητές και τα 

ευπαθή άτοµα και αφετέρου στο ύψος της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, είναι ιδιαίτερα δυσχερής και 

ελλοχεύει διαρκώς ο κίνδυνος και επιπροσθέτως περιορίζεται η εξασφάλιση της άνετης πρόσβασης του 

µισού αστικού πληθυσµού του δήµου στο άλλο µισό αστικό διοικητικό, εµπορικό και πολιτιστικό κέντρο 

του ∆ήµου.  

 

Για να αρθούν τα αίτια που προκαλούν τα παραπάνω κοινωνικά, ανθρώπινα και συνάµα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα στην πόλη µας σήµερα, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και λειτουργία 

δύο (2) ανισόπεδων πεζογεφυρών.  

 

Η πρώτη προβλέπεται να εγκατασταθεί στο ύψος της Πλατείας Ηρώων και στο δάσος Συγγρού και η 

δεύτερη στο ύψος της οδού Αρµατολών και Κλεφτών πλησίον της οδού Αγ. Κωνσταντίνου. 

 

Η προβλεπόµενη εγκατάσταση των δύο (2) ως άνω πεζογεφυρών, κρίνεται ως υψηλής κρισιµότητας 

για τον ∆ήµο µας, διότι έτσι εξασφαλίζεται η άµεση και ασφαλής πρόσβαση προς την κεντρική περιοχή 

της πόλης και τις διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου, προωθείται η διατήρηση του παραδοσιακού 

χαρακτήρα της πόλης, µειώνεται ο κίνδυνος ατυχηµάτων, περιορίζονται οι δυσµενείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, γίνεται ορθολογικότερη η χρήση των θέσεων στάθµευσης στο διοικητικό κέντρο του δήµου, 

εξασφαλίζεται η οµαλή πρόσβαση των ευπαθών ατόµων, προωθείται η ολοκληρωµένη ανάπτυξη  της 

πόλης, υποστηρίζεται η βιώσιµη  κινητικότητα, αναβαθµίζεται η ποιότητα ζωής, µεγιστοποιείται η χρήση 

των υπαίθριων χώρων, ενισχύονται οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας, περιπάτου και περπατήµατος και 

περιορίζεται η χρήση του αυτοκινήτου, δίνεται έµφαση στην ισορροπηµένη σχέση µεταξύ 

κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων, προωθείται η αειφορική ανάπτυξη της πόλης και τέλος 

βελτιώνεται η ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. 

 

Τα σηµαντικότερα οφέλη στην καθηµερινότητα του πολίτη µε τις ανωτέρω παρεµβάσεις, είναι : 

� Η βελτίωση της κυκλοφοριακής άνεσης και της ασφάλειας των πεζών 

� Η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων κατά την διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας, και 

� Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού ιστού. 

Ο ωφελούµενος πληθυσµός (δηµότες, εργαζόµενοι και επισκέπτες) που προβλέπεται ότι θα 

εξυπηρετηθούν από τις δηµιουργούµενες πεζογέφυρες εκτιµάται ότι είναι περίπου 200.000 άτοµα 

ετησίως. 

 



Στόχος της παρούσας προς εκπόνηση µελέτης είναι να συνταχθούν οι απαραίτητες µελέτες : 

γεωτεχνικών, στατικών, ηλεκτροµηχανολογικών και ειδικών αρχιτεκτονικών, καθώς και να συνταχθούν 

τα τεύχη δηµοπράτησης, ώστε να είναι δυνατή η δηµοπράτηση του έργου της κατασκευής των δύο 

πεζογεφυρών του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
 
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει προγραµµατίσει για το τρέχον έτος την µελέτη της κατασκευής δύο (2) 
πεζογεφυρών επί της Λ. Κηφισίας. 
Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί η αναγκαία πίστωση στο Τεχνικό Πρόγραµµα του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους µε τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», µε κωδικό ΚΑ 30-7412.014. Ο 
συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 119.766,53 € (συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%). Η εγγεγραµµένη πίστωση για το έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των 97.440,00 € και 
καλύπτει την αξία του τµήµατος της µελέτης που προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός του έτους 2014.  Η 
εκπόνηση της µελέτης θα είναι συνεχιζόµενη και στο έτος 2015.  
 
Οι µελετητικές εργασίες που απαιτούνται, αφορούν στην πλήρη µελέτη για την κατασκευή δύο 
πεζογεφυρών, µιας στο ύψος της οδού Αρµατολών & Κλεφτών απέναντι από την οδό Αγίου 
Κωνσταντίνου και µιας από τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Ηρώων, επί της Λεωφ. Κηφισίας, προς 
το πεζοδρόµιο του δάσους Συγγρού. 
 
Οι απαιτούµενες µελέτες είναι : 
• Γεωτεχνικές 
• Στατικές 
• Ηλεκτροµηχανολογικές  
• Ειδικές Αρχιτεκτονικές 
 
Η Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί, αποτελεί την άποψη της Υπηρεσίας και οπωσδήποτε είναι στην 
ευχέρεια των ανάδοχων µελετητών να προτείνουν διαφορετικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στους 
στόχους του έργου. 
 
 
 
Ι. ΣΤΑΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 
 
Ι.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται: 

1. στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής των φερόντων στοιχείων των πεζογεφυρών και της 
θεµελίωσής τους,  

2. στις παραδοχές υπολογισµού για τις φορτίσεις,  
3. στους κανονισµούς, 
4. στη µεθοδολογία κατά την εκπόνηση των φάσεων της µελέτης. 

 
Το άνοιγµα των πεζογεφυρών προβλέπεται να είναι ενδεικτικών διαστάσεων 38,0 m περίπου, µε 
καθαρό πλάτος καταστρώµατος 2,80 m. Ο φορέας των γεφυρών προτείνεται να είναι µεταλλικός. Η 
µορφή του φορέα επιλέχθηκε για λόγους αισθητικής µε ελαφριά µηκοτοµική κλίση. 
 
Το ελάχιστο εξασφαλισµένο ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας κάτω από τις πεζογέφυρες, λαµβάνοντας, 
υπόψη και το βέλος κάµψης από τα ίδια βάρη, προβλέπεται να είναι µεγαλύτερο από 5,1 m, 
συµπεριλαµβάνοντας και µία στρώση 10 cm τυχόν πρόσθετων ασφαλτικών στρώσεων επί της οδού 
Κηφισίας. 
 
Ο φορέας των πεζογεφυρών θα εδράζεται σε µεταλλικά βάθρα µορφής Λ, µέσω κατάλληλων 
κοµβοελασµάτων κεφαλής και ελκυστήρων. Η πρόσβαση στις πεζογέφυρες προβλέπεται µέσω 
µεταλλικών κλιµακοστασίων σε κατάλληλη διάταξη ως προς την οριζοντιογραφική χάραξη των 
πεζογεφυρών, ώστε να εξυπηρετείται η οµαλή και ασφαλής πρόσβαση των πεζών, των διερχοµένων, 
των ποδηλατών και των ΑΜΕΑ. Προτείνεται επίσης η κατασκευή ανελκυστήρων δίπλα στα 



κλιµακοστάσια των πεζογεφυρών, ώστε να είναι δυνατή και ασφαλής η πρόσβαση και η χρήση από 
όλους τους χρήστες. 
 
 
 
Ι.2. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 
 
Στη µόρφωση του φέροντος οργανισµού των πεζογεφυρών ελήφθησαν υπ' όψη οι παρακάτω αρχές και 
κριτήρια σχεδιασµού : 

1. Η ευκολία κατασκευής και τοποθέτησης των πεζογεφυρών σε πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα. 

2. Η απλότητα, συµµετρία και επανάληψη στην κατασκευή των επιµέρους δοµικών 
µελών, ώστε να επιτευχθεί οικονοµία στο κόστος και στο χρόνο του µονταρίσµατος. 

3. Η µείωση κατά το δυνατόν της όχλησης κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισίας (λόγω 
προσωρινής διακοπής ή περιορισµού των λωρίδων) κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του 
φορέα του καταστρώµατος. 

4. Η αντοχή στα φορτία σχεδιασµού και η ανθεκτικότητα σε διάρκεια, των µεταλλικών 
πεζογεφυρών. 

5. Η αποφυγή φαινοµένων συντονισµού µε τις υψηλές συχνότητες κυκλοφορίας και η 
αποφυγή προβληµάτων λόγω γραµµικής διαστολής των φορέων. 

6. Η διάρκεια της κατασκευής, µε την µικρότερη δαπάνη συντήρησης. 
7. Η εξασφάλιση αισθήµατος ασφαλείας και ηχοπροστασίας των διερχοµένων µε την 

κατασκευή υψηλών διαφραγµάτων-ηχοπετασµάτων εκατέρωθεν του καταστρώµατος 
των πεζογεφυρών. 

8. Η εξασφάλιση προσπέλασης από ΑΜΕΑ µε την κατασκευή ανελκυστήρων µε όλες 
τις σχετικές προδιαγραφές. 

9. Η αισθητική ανάδειξη των φορέων, όπου υπάρχει ορατότητα. 
10. Η εξασφάλιση διέλευσης των πεζών κατά µήκος του πεζοδροµίου της Λεωφόρου 

Κηφισίας χωρίς διακοπή, από το µισό πλάτος του υπάρχοντος πεζοδροµίου. 
11. Η αποφυγή κατά το δυνατόν ζηµιών σε δίκτυα ΟΚΩ ή αστοχιών (καθιζήσεων) µε την 

εφαρµογή βαθιάς θεµελίωσης κεφαλόδεσµου επί πασσάλων. 
 
 
 
Ι.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 
 
Ο φορέας προβλέπεται να κατασκευαστεί από µεταλλική κατασκευή µε κύριες δοκούς από χάλυβα 
S355, πρόσθετα βοηθητικά στοιχεία και ενισχυτικά ελάσµατα ακαµψίας από χάλυβα S235 και 
αντιολισθηρό κατάστρωµα. 
 
Η πεζογέφυρα στο ύψος της πλατείας Ηρώων αποτελείται από ένα αµφιέρειστο άνοιγµα συνολικού 
µήκους περίπου 38,0 m και συνολικού πλάτους µαζί µε τα ηχοπετάσµατα προστασίας 3,20 m (καθαρό 
λειτουργικό εσωτερικό πλάτος 2,80 m). Η πεζογέφυρα έχει ευθύγραµµη οριζοντιογραφική χάραξη και 
τοποθετείται υπό γωνία σε σχέση µε τον άξονα της οδού Κηφισίας. Η οξεία γωνία των αξόνων Οδού και 
πεζογέφυρας είναι 62,0°. Η µηκοτοµική χάραξή της, είναι µε ελαφριά καµπύλη από το κέντρο προς τα 
άκρα µε µέγιστη υψοµετρική διαφορά 1,80 m περίπου ή αλλιώς µε µέγιστη κλίση 4%. Το κατάστρωµα 
της πεζογέφυρας κατά την εγκάρσια διεύθυνση προβλέπεται χωρίς επίκλιση. 
 
Τα κλιµακοστάσια της πεζογέφυρας τοποθετούνται µε τέτοια διάταξη, ώστε τόσο η πρόσβαση σε αυτά, 
όσο και οι λειτουργίες που προβλέπονται από τις χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου τους, να 
εξυπηρετούν όλες τις δυνατές διελεύσεις χωρίς εµπόδια. Πιο συγκεκριµένα το κλιµακοστάσιο του 
κλάδου καθόδου προς Αθήνα προβλέπεται να κατασκευαστεί στον παρακείµενο πεζόδροµο, που 
υπάρχει στη θέση αυτή. Το κλιµακοστάσιο έχει δύο κλάδους παράλληλους µεταξύ τους που 
διατάσσονται σε συνέχεια µε τον άξονα της πεζογέφυρας. Η υψοµετρική διαφορά πρόσβασης από τον 
υφιστάµενο πεζόδροµο στην πεζογέφυρα είναι περίπου 7,06 m. Το κλιµακοστάσιο στηρίζεται και σε 
πρόσθετους µεταλλικούς στύλους ίδιας µορφής µε αυτής των βάθρων της πεζογέφυρας (µορφής Λ σε 
όψη). 



Το άλλο κλιµακοστάσιο του κλάδου ανόδου προς Αµαρούσιο έχει περισσότερο πολύπλοκη χάραξη που 
προκύπτει από πολλές περιοριστικές παραµέτρους που σχετίζονται :  
α) µε την λειτουργία περιπτέρου στη θέση αυτή,  
β) µε την διέλευση των πεζών από το ιδιαίτερα µικρό πλάτος του πεζοδροµίου,  
γ) µε την υψοµετρική διαφορά που υπάρχει στη θέση αυτού του βάθρου σε σχέση µε το φυσικό 
έδαφος, και  
δ) µε την ύπαρξη ρέµατος και την µελλοντική διευθέτησή του στη θέση του έργου (κιβωτοειδούς Οχετού 
και των πτερυγοτοίχων του έργου εξόδου του).  
Η τοποθέτηση λοιπόν των στηρίξεων του κλιµακοστασίου αυτού προβλέπεται έξω από τα έργα εξόδου 
του διευθετηµένου ρέµατος, όπως αυτό εµφανίζεται στο εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο της περιοχής 
(σχέδιο Α-01, Τοπογραφικό). Το κλιµακοστάσιο έχει και αυτό δύο παράλληλους κλάδους µε διεύθυνση 
ανάπτυξης κάθετα προς τον άξονα της πεζογέφυρας (παράλληλα µε την οδό Κηφισίας). Η υψοµετρική 
διαφορά πρόσβασης στη θέση αυτού του βάθρου είναι περίπου 5,96 m.Η στήριξη των βαθµιδοφόρων 
του κλιµακοστασίου υποστηρίζεται από την ύπαρξη δύο υποστυλωµάτων σε κατάλληλη διάταξη και 
θέσεις όµοια σε µορφή, όπως αυτά των κυρίως βάθρων της πεζογέφυρας (µορφής Λ σε όψη). Η 
στήριξη τόσο του βάθρου της πεζογέφυρας όσο και των στηρίξεων κλιµακοστασίου και ανελκυστήρα 
στον κλάδο ανόδου προς Αµαρούσιο προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί χαµηλά στο φυσικό έδαφος 
µέσω βαθιάς θεµελίωσης επί πασσάλων και κεφαλόδεσµου. Πάνω από τον κεφαλόδεσµο θα 
κατασκευαστεί βάθρο κιβωτοειδούς διατοµής στην κεφαλή του οποίου θα υπάρχει πλάκα πάχους 1,00 
m («πλατεία» πρόσβασης στις εισόδους της πεζογέφυρας) επί της οποίας θα θεµελιωθούν 
(πακτωθούν) όλα τα κατακόρυφα στοιχεία της πεζογέφυρας. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει µεγάλη 
ασφάλεια έναντι καθιζήσεων ασφαλή µεταφορά των φορτίων σε ακλόνητες στηρίξεις και επίπεδη 
διέλευση στις εισόδους της πεζογέφυρας (κλιµακοστασίου, και ανελκυστήρα). 
Η ασφάλεια έναντι πρόσκρουσης οχήµατος στα βάθρα της πεζογέφυρας και των κλιµακοστασίων θα 
εξασφαλίζεται µέσω στηθαίων ασφαλείας (τύπου ΣΤΕ-1 ή ΣΤΕ-10) σε κατάλληλη απόσταση από τον 
αυτοκινητόδροµο λαµβάνοντας υπόψη και την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. 
 
 
 
Ι.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
 
Ο κύριος φορέας της πεζογέφυρας στη διαµήκη του διεύθυνση έχει µορφή αµφιέρειστης δοκού και 
συντίθενται από κοµβοελάσµατα µε κατάλληλες συνδέσεις κατά µήκος. Στην εγκάρσια διεύθυνση ο 
φορέας µορφώνεται ως αµφιπροέχουσα δοκός που προκύπτει από σύνδεση εκατέρωθεν ελασµάτων 
επί της βασικής δοκού. Για αισθητικούς λόγους τα αµφιπροέχοντα ελάσµατα στην εγκάρσια διεύθυνση 
του φορέα έχουν µεταβλητό ύψος από την ακµή τους (στη θέση του στηθαίου) προς την βασική δοκό 
(στη θέση στήριξής τους). Τόσο η βασική δοκός όσο και τα αµφιπροέχοντα τµήµατα, αποτελούνται από 
διπλά ελάσµατα σε κατάλληλη γεωµετρία και µε άκαµπτες συνδέσεις ροπής µέσω κοχλιών και 
πρόσθετων κοµβοελασµάτων. 
Τα βάθρα αποτελούνται από 2 συµµετρικά διατεταγµένα υποστυλώµατα, για κάθε θέση στήριξης. Οι 
διατοµές των υποστυλωµάτων προβλέπονται να µορφωθούν από ελάσµατα και να ενισχυθούν µε 
πρόσθετα ελάσµατα ακαµψίας σε κατάλληλες θέσεις. Η ακριβής τους διαστασιολόγηση θα γίνει κατά 
την εκπόνηση της µελέτης. Σε στάθµη +5.50 περίπου, τοποθετείται το κατάστρωµα της πεζογέφυρας 
επάνω σε χαλυβδόφυλλα αυλακωτής λαµαρίνας. Στο οριζόντιο επίπεδο του καταστρώµατος 
διατάσσονται οριζόντιοι σύνδεσµοι ακαµψίας (ως σχέδια προκαταρκτικής µελέτης). 
Ο φορέας του καταστρώµατος µαζί µε τα στηθαία προκύπτει µε συνολικό ύψος 1,80 m περίπου. 
Στην εξωτερική πλευρά της πεζογέφυρας τοποθετούνται αµµοβολισµένα πολυκαρβονικά φύλλα ύψους 
1,80 m και στη συνέχεια προς το εσωτερικό της, κιγκλιδώµατα ασφαλείας ύψους 1,20 m, ενδεικτικού 
τύπου orsogril (Φ25/15cm), γαλβανισµένα. Όλα τα προηγούµενα στερεώνονται στο µεταλλικό σκελετό 
µε κατάλληλης διάταξης λεπτοµέρειες. 
Τέλος, τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα σε κατάλληλες εσοχές για την ασφάλεια των διερχοµένων και 
την ανάδειξη του έργου κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα φωτιστικά σώµατα στηρίζονται στο µεταλλικό 
σκελετό των πεζογεφυρών µε κατάλληλης διάταξης λεπτοµέρεια. 
Οι κλίµακες και τα ενδιάµεσα πλατύσκαλα κατασκευάζονται από λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 6 mm. 
Οι πεζογέφυρες θα υπολογιστούν για κινητό φορτίο P=5,0 kN/m2, ελάχιστο άνεµο W=2,0 kN/m2, σεισµό 
και θερµοκρασιακές µεταβολές όπως αυτές προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους ισχύοντες 
κανονισµούς (EC-1, EC2, EG3 &EC8). 



Οι φορείς των µεταλλικών γεφυρών καθώς και οι φορείς στους οποίους εδράζονται θα µελετηθούν, 
ώστε να λειτουργούν στατικά ανεξάρτητα σε σχέση µε οποιεσδήποτε παρακείµενες ή υποκείµενες 
κατασκευές. 
Η συναρµολόγηση της γέφυρας γίνεται σε δύο κατά µήκος τµήµατα (για εύκολη µεταφορά στη θέση του 
έργου). Το κάθε τµήµα αποτελείται από την κύρια δοκό (σε µήκος όσο το µισό του µήκους της γέφυρας 
περίπου), οι οποίες θα συνδεθούν µεταξύ στη θέση του έργου καθώς επίσης και στις θέσεις στήριξης 
τους επί των βάθρων µε κατάλληλης διάταξης ισχυρές εγκάρσιες διαδοκίδες, χιαστί συνδέσµους και 
ελκυστήρες, ώστε να εξασφαλιστεί έναντι πλευρικού λυγισµού. Η σύνδεση των επί µέρους τµηµάτων θα 
γίνει µε κοχλίες και αντίστοιχα κοµβοελάσµατα αποκατάστασης διατοµής. Το σύστηµα των δοκών 
αναρτάται από τα άκρα του (είναι αυτοφερόµενο χωρίς προβλήµατα πλευρικού λυγισµού), και 
τοποθετείται πάνω στα αντίστοιχα κοµβοελάσµατα κεφαλής που θα έχουν ήδη τοποθετηθεί µαζί µε τα 
βάθρα σε πρώτο ανεξάρτητο κατασκευαστικό στάδιο των πεζογεφυρών (σχέδιο φάσεων κατασκευής Α-
06). 
Στη φάση επί τόπου συναρµολόγησης και ανέγερσης της πεζογέφυρας µέσω γερανοφόρων οχηµάτων 
θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Κηφισίας για πέντε περίπου (νυκτερινές) ώρες. 
Κατά την εκπόνηση της στατικής µελέτης θα ληφθούν υπόψη οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για 
Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ) όπως αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 702 Β’ 
/2011 (Απόφ. ∆ΜΕΟ/ο/612)  
 
 
Ι.5. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια της επιφανειακής προστασίας των µεταλλικών στοιχείων θα προηγηθεί αµµοβολή, ώστε να 
αποκτηθεί καθαρότητα επιφάνειας, διαβάθµιση Sa21/2 , των σουηδικών Standards ISO 055900. 
Αµέσως µετά θα εφαρµοσθεί ειδικό Shop Primer. Στη συνέχεια, θα εφαρµοστούν δύο χέρια 
αντισκωριακού χρώµατος και ένα χέρι τελικού χρώµατος, ώστε το πάχος της προστασίας να είναι 
τουλάχιστον 180 µικρά. Ειδικά οι επιφάνειες στις οποίες θα αναπτυχθούν δυνάµεις τριβής για την 
πραγµατοποίηση των συνδέσµων, δε θα υποστούν την προστασία που περιγράφεται πιο πάνω, αλλά 
θα προστατευθούν µε µια από τις επεξεργασίες που ορίζει ο Ευρωκώδικας EC3 (ENV 1993) στην 
κατηγορία Α. 
 
 
Ι.6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 
Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί µεταλλική : 

• Από χάλυβα S355 για τα κύρια µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής. 
• Από εργοταξιακό σκυρόδεµα C25/30 για τους κεφαλόδεσµους και γενικότερα τις πλάκες 
• έδρασης των µεταλλικών στοιχείων.  
• Από εργοταξιακό σκυρόδεµα C30/37 για όλες τις φέρουσες υπέργειες κατασκευές από 

οπλισµένο σκυρόδεµα. 
• Από πασσάλους διαµέτρου Φ80 οπλισµένου σκυροδέµατος C25/30. 

 
Οι κανονισµοί, οι προδιαγραφές και οι παραδοχές που καλύπτουν τη διαστασιολόγηση και τον 
υπολογισµό των στοιχείων της κατασκευής είναι : 
 
 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

C30/37 Για όλες τις φέρουσες υπέργειες 
κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

C25/30 Για τους κεφαλόδεσµους και τις πλάκες 
επί εδάφους, τα πεζοδρόµια, τις πλάκες 
πρόσβασης και τους τοίχους 
αντιστήριξης. Για τους πασσάλους των 
ακροβάθρων 



C12/15 Για το σκυρόδεµα καθαριότητας και των 
εξοµαλυντικών στρώσεων. 

B500C (Bst500SA) Για τους χαλαρούς οπλισµούς όλων των 
στοιχείων σκυροδέµατος. 

S355 (Fe 510 ή St52.3) Για τις µεταλλικές συγκολλητές δοκούς 
ΕΝ 10025 

S235 (St37.2) Για τα δευτερεύοντα µεταλλικά στοιχεία 
σύνδεσης. 

Κατεργασία µεταλλικών στοιχείων DIN 1000 

Επιφανειακή προστασία µεταλλικών στοιχείων DIN 55928 

Κοχλίες DIN 6914 

Περικόχλια DIN 6915 

∆ακτύλιοι DIN 6916 

Ποιότητα συγκολλήσεων DIN 8563 

Επιτρεπόµενη τάση εδάφους  
Γωνία εσωτερικής τριβής  
Κατακόρυφος ∆είκτης εδάφους  
Οριζόντιος ∆είκτης εδάφους 

Μετά την εκπόνηση της γεωτεχνικής 
µελέτης. 

 
Ι.7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1 Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000 ΦΕΚ1329/Β/6-11-2000,ΦΕΚ 1153/Β/12-8-2003 

2 Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός E.A.K 2003 ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999 ΦΕΚ 781/β/18-6-2003 

3 Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2008) ΦΕΚ 315/Β/17-.4-1997 

4 Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΦΕΚ 381/Β/24-3-2008 

5 Φορτίσεις DIN-Fachbericht 101 ∆ράσεις στις γέφυρες , ΟΑΜΓ-FB 101-104 
Φορτίσεις γενικά κατά EC-1 (ΕΝ 1991-1-4 & 2:2005) & DIN 1055-1 ∆ράσεις σε Κατασκευές. 
Φορτίσεις πεζογεφυρών & οδογεφυρών κατά DIN-FB 101 (κεφάλαια IV &V & το παράρτηµα Ν (φορτία ανέµου). 

6 Ολόσωµες γέφυρες από χάλυβα κατά DIN-FB 103, ΦΕΚ 383/Β/24.5.96, Part 1-3 (ΕΝ 1993-1:3 & ENV 1993-1-3/AC: 1997) 

7 Υπολογισµός σιδηρών κατασκευών κατά EC-3 (ΕΝ 1993-1-2:2005) 

8 Κατασκευές από Άοπλο, Οπλισµένο και Προεντεταµένο σκυρόδεµα, Μέρος 1, DIN 1045-1 

9 Θεµελιώσεις κατά EC-7 (ΕΝ 1997-1:2004) & DIN 1054-1 Έδαφος- Έλεγχοι ασφαλείας 

10 Πλευρικός λυγισµός µεταλλικών δοκών κατά τη φάση κατασκευής κατά EC3 (Παράρτηµα F)  
[τύπος συνδυασµού µη συχνός, έλεγχος διατµητικών τάσεων] 

11 Κύρτωση κορµού µεταλλικών δοκών (Trager mitschlanken Stegen) κατά DASt 015. Τα παραρτήµατα των Μερών 1-1,1-1/Α1 
και 1-1/Α2 E,F,G,N [τύπος συνδυασµού, σπάνιος, Περιορισµός τάσεων δοµικού χάλυβα. Έλεγχος κύρτωσης διατοµών 
κατηγορίας 4 µε γM,ser=1,1] 

12 ΕΝ 10025, Πρότυπο αναφοράς για συγκολλήσιµους δοµικούς χάλυβες και DIN 4100 

13 EC8 Part2 (EN 1998-2:2005) 

14 ΟΑΜΓ-FB (Ε39/99), Οδηγίες για τον αντισεισµικό σχεδιασµό γεφυρών σε συνδυασµό µε DIN-FB 102,103,104 

15 ΦΕΚ 702 Β’ /2011 / Αριθµ. ∆ΜΕΟ/ο/612  Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων 
σε Οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ)  

ΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 
ΙΙ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η έκθεση αυτή αποτελεί µια Η-Μ προκαταρκτική µελέτη των δύο πεζογεφυρών που προβλέπονται στα 
πλαίσια του έργου «Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ. Κηφισίας» και 
αναφέρεται στις βασικές Η-Μ εγκαταστάσεις : 

• Ηλεκτρικά Ισχυρά Ρεύµατα 
• Ηλεκτρικά Ασθενή Ρεύµατα 



• Ενεργητική Πυροπροστασία 
• Γειώσεις – Αντικεραυνική Προστασία 
• Ανελκυστήρες 
• Ύδρευση - Άρδευση 
• Αποχέτευση 

 
 
ΙΙ.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
  
Για τη σύνταξη της µελέτης θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω κανονισµοί ανά εγκατάσταση : 
• Γενικά για όλες τις εγκαταστάσεις 

� Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) µε τις σχετικές τροποποιήσεις . 
� Κτηριοδοµικός Κανονισµός, όπως ισχύει σήµερα. 

 
• Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 

� ΤΟΤΕΕ 2411/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα - ∆ιανοµή κρύου - ζεστού 
νερού". 

� ΤΟΤΕΕ 2412/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις". 
 
• Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων, γειώσεων, αλεξικεραύνου 

� Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚ∆ΟΣΗ. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 

� Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 30852. Χρώµατα µονώσεων. 
� Κανονισµοί και οδηγίες της ∆ΕΗ σχετικά µε την παροχή µέσης τάσης (20KV). 
� VDE 0185, DIN 57185 Γενικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας,    

γειώσεις, θέµατα εξίσωσης δυναµικού. 
� ΕΛΟΤ 1197, Μέρος 1 & IEC 1024-1: Προστασία κατασκευών από κεραυνούς 
� BS 6651 : Προστασία κτιρίων από κεραυνούς 
� VDE 0102/01.90 Οδηγίες για τον υπολογισµό του ρεύµατος βραχυκύκλωσης 
� VDE 0103/02.82 : Υπολογισµός και διαστασιολόγηση µπαρών χαλκού. 
� IEC 865-1965: Υπολογισµός ηλεκτροδυναµικών τάσεων µπαρών 
�  DIN 43671: ∆ιαστασιολόγηση µπαρών από Χαλκό 
� VDE 0295,1 EC 60228, HD 383 : ωµικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις για 

καλώδια χαλκού. 
� DIN VDE 0100: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονοµαστικής τάσης µέχρι 1KV 
� DIN VDE 0108-1: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε Χώρους συγκέντρωσης ανθρώπων 
� IEC 364-5-523: Προσδιορισµός διατοµής καλωδίων 
� DIN VDE 0298, Teil 2&4: Καλώδια και µονωµένοι αγωγοί σε εγκαταστάσεις ισχυρών 

ρευµάτων, συνιστώµενες επιτρεπόµενες τιµές 
� DIN VDE 0660-Teil 100, IΕC 947-1: Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για υλικό ζεύξης και 

προστασία Χαµηλής τάσης 
� DIN VDE 0660-Teil 101, IEC 947-2: ∆ιακόπτες ισχύος 
� DIN VDE 0660-Teil107, IEC 408, IEC 947-3: ∆ιακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, µονάδες 

ασφαλειών - διακοπτών 
� DIN VDE 0636: Ασφάλειες Χαµηλής τάσης 
� DIN VDE 0641: ∆ιακόπτες προστασίας αγωγών 
� IEC 364-4-4, 364-4-43: Έλεγχος προστασίας καλωδίων 
� DIN VDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έλεγχος προστασίας καλωδίων 
� DIN VDE 0664: Προστασία µε διακόπτη διαφυγής έντασης 
� DIN VDE 0660-Teil102, 104, 106, IEC 158, IEC 947-4, IEC 292-1, IEC 292-2: 

Ηλεκτρονόµοι και Εκκινητές X.T. 
� DIN VDE 0660-Teil200-209, IEC 337-1, -2A, -2B, -2C, IEC 947-5: ∆ιακόπτες βοηθητικών 

κυκλωµάτων 
� ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69 (DIN 47702): Καλώδια NYM Πίνακας III άρθρο 135 κατηγ. 1α 
� ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας III άρθρο 135 

κατηγ. 3α 
� VDE 0271: Καλώδια ΝΥΥ 



� VDE 0255/51 & VDE 0255/52: Γυµνοί Χάλκινοι αγωγοί 
� ΦΕΚ 598/55 άρθρο .145 παρ. 21 : Χαλυβδοσωλήνες 
� DIN 17162: Σχάρες καλωδίων 
� DIN 40050/ IEC 144: Μεταλλικοί πίνακες διανοµής stab 
� DIN 43653 : Μαχαιρωτές ασφάλειες 
� DIN 49020 : Χαλυβδοσωλήνες, DIN 49019: Θερµοπλαστικοί εύκαµπτοι, DIN    49012: 

Θερµοπλαστικοί ευθείς 
� VDE 0110: Τάξη µόνωσης ηλεκτρονικών οργάνων 
� VDE 411 και IEC 348: Ασφάλεια του Χρήστη οργάνων 
� IEC 801 : Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
� VDE 0875: Αντιπαρασιτική προστασία 
� Π∆ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88, DIN 4102 µέρος 2/9-77: ∆ιέλευση καλωδίων από 

πυροστεγανά, Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων 
� Π∆ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88 : Φωτισµός ασφαλείας 
� ΕΝ 60924 & ΕΝ 60598-2-22 : Φωτισµός ασφαλείας 

 
• Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων 

� Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και. εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, 
φορτίων ή µικρών φορτίων (Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, Υδραυλικοί Ανελκυστήρες) 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 / ΕΝ 81.2 

� ΕΝ 81.70 Safety rules for the construction and installations of lifts. Particular installations 
for passengers and goods-passengers lifts. Part &0 Accessibility to lifts for persons 
including persons with disability. 

 
 
ΙΙ.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΙΙ.3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
τροφοδοσία των φωτιστικών και των διάφορων συσκευών και µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν 
στις δύο πεζογέφυρες. 
 
Στην µία πλευρά της πεζογέφυρας προβλέπεται η τοποθέτηση ενός γενικού πίνακα, ο οποίος θα 
τροφοδοτείται υπόγεια από την ∆ΕΗ. 
Στην άλλη πλευρά της γέφυρας προβλέπεται η εγκατάσταση ενός υποπίνακα. 
Από τον γενικό πίνακα και τον υποπίνακα θα τροφοδοτούνται ακτινικά όλες οι καταναλώσεις. 
Οι πίνακες θα εγκατασταθούν εντός µεταλλικών πίλαρ σε θέσεις που δεν παρεµποδίζουν την ασφαλή 
διέλευση ∆ηµοτών πλησίον του φρεατίου των ανελκυστήρων. Στο πίλαρ του γενικού πίνακα θα 
εγκατασταθεί και ο µετρητής της ∆ΕΗ. 
 
Θα χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου J1VV για την τροφοδοσία: 

• του γενικού πίνακα, µέσα σε µεταλλικό σωλήνα, 
• των φωτιστικών σωµάτων, µέσα σε πλαστικό σωλήνα κατάλληλης προστασίας, 
• των ανεµιστήρων εξαερισµού του ανελκυστήρα, µέσα σε πλαστικό σωλήνα κατάλληλης 

προστασίας, 
• των αντλιών οµβρίων υδάτων, µέσα σε πλαστικό σωλήνα κατάλληλης προστασίας 
• του ανελκυστήρα µέσα σε πλαστικό σωλήνα κατάλληλης προστασίας 

 
Τα προβλεπόµενα φωτιστικά και ο τρόπος έναυσης έχουν ως εξής : 
Στο κατάστρωµα πεζογέφυρας, προβλέπονται φωτιστικά φθορισµού µε λαµπτήρες ενδεικτικού ή 
ισοδύναµου τύπου Τ8 1x58W. Το φωτιστικό θα έχει αµµοβολισµένο πολυκαρβονικό διαχύτη 
αντιβανδαλιστικής κατασκευής, θα είναι στεγανό ΙΡ67, διπλής µόνωσης, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό 
ballast. 
Με τα φωτιστικά πρέπει να επιτυγχάνεται στάθµη φωτισµού στο κατάστρωµα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ. 
Έναυση: Απο φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη. 



 
Στις κλίµακες πεζογέφυρας προβλέπονται χωνευτά φωτιστικά µε λαµπτήρες υψηλής φωτεινότητας που 
θα λειτουργούν ανά περίπτωση και σαν φωτιστικά ασφαλείας µε ενσωµατωµένη µπαταρία ή άλλο 
τρόπο. Τα φωτιστικά θα είναι αντιβανδαλιστικού τύπου, στεγανά µε ΙΡ66. τουλάχιστον. 
Έναυση: Από φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη 
 
Στο φρέαρ ανελκυστήρα (εσωτερικά του γυάλινου πύργου) προβλέπονται χωνευτά φωτιστικά δαπέδου 
µε λαµπτήρα ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου ALO 20W ή DICR 20W (ALU) ή άλλο, 12V, στεγανά 
ΙΡ67, IK08 µε κυκλικό πλαίσιο Φ120mm από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 και διαχύτη από γυαλί 
ασφαλείας  θερµοανθεκτικό. 
Έναυση : Από φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη. 
 
Στην είσοδο και στο θάλαµο ανελκυστήρα προβλέπονται κατάλληλα φωτιστικά στο εσωτερικό του 
θαλάµου τα οποία θα φωτίζουν επαρκώς τον θάλαµο καθώς και την µπουτονιέρα. 
 
Επίσης επάνω από την είσοδο του ανελκυστήρα στην στάθµη του ισογείου, θα τοποθετηθεί ένα 
στεγανό φοιτητικό φθορισµού 1x18 W. 
 
 
ΙΙ.3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Για την ασφαλή λειτουργία των πεζογεφυρών, των ανελκυστήρων και την αποφυγή βανδαλισµών 
προβλέπεται η τοποθέτηση πλήρους συστήµατος CCTV µε τις απαραίτητες εγκρίσεις (Υπ. Προστασίας 
Πολίτη κλπ), το οποίο θα παρακολουθεί και θα καταγράφει σε πραγµατικό χρόνο όλους τους χώρους 
των πεζογεφυρών. Το σήµα θα αναµεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο και στο χώρο του ∆ηµαρχείου. 
 
 
ΙΙ.3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Σε όλο τον χώρο διέλευσης καθώς και στο τµήµα των Η-Μ εγκαταστάσεων όπου αυτό απαιτείται θα πρέπει να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασία σύµφωνα µε την Π∆71/88 όπως αυτή 
ισχύει σήµερα.  
 
 
ΙΙ.3.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Για την προστασία των ανθρώπων και των µηχανηµάτων που βρίσκονται στη γέφυρα από επικίνδυνες 
τάσεις επαφής, θα κατασκευασθεί σύστηµα γείωσης σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 57185, VDE 
185 και το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚ∆ΟΣΗ (Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις). 
Στόχος είναι όλα τα µεταλλικά σηµεία του κτιρίου να αποτελέσουν κατά το δυνατό ισοδυναµική 
επιφάνεια. 
 
Προβλέπεται η κατασκευή θεµελιακής γείωσης η οποία θα αποτελείται από ταινία 
επιψευδαργυρωµένου χάλυβα, 30x3,5mm2 ελάχιστου πάχους 3 mm που θα είναι συναρµοσµένη µε 
σφικτήρες στον οπλισµό των περιµετρικών πεδίλων της θεµελίωσης και θα σχηµατίζει βρόγχο. 
Η τοποθέτηση της ταινίας θα γίνεται κατακόρυφα, δηλαδή η µεγάλη επιφάνεια της ταινίας θα είναι 
κάθετη προς την επιφάνεια του εδάφους. 
Η ταινία θα στηρίζεται και θα γεφυρώνεται στον οπλισµό ανά 2 µέτρα µε σφιγκτήρες οπλισµού. 
Οι συνδέσεις µεταξύ των ταινιών, θα γίνονται µε ειδικά τεµάχια (σφιγκτήρες) που θα εξασφαλίζουν 
αγώγιµη σύνδεση. 
Από οποιοδήποτε σηµείο της θεµελιακής µπορεί να υπάρξει αναµονή σύνδεσης µε αγωγό καθόδου 
Φ10 mm. 
Η αναµονή θα συνδέεται µε την ταινία µε ειδικούς σφιγκτήρες για το σκοπό αυτό. 
Στην περίπτωση που ο αγωγός Φ10 mm τοποθετείται εντός δοκού θα πρέπει να γεφυρώνεται µε τον 
οπλισµό (όπως η ταινία) µε σφιγκτήρα οπλισµού (ο ίδιος που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση ταινίας 
οπλισµού). 
Ο αγωγός Φ10 που εξέρχεται από την θεµελιακή γείωση - σαν αναµονή - θα συνδέεται τελικά µε τις 
οποιεσδήποτε γειώσεις µέσω ισοδυναµικής γέφυρας ή ειδικού διµεταλλικού συνδέσµου. 



Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση του αγωγού Φ10 µε χάλκινο αγωγό γείωσης. 
 
Η πεζογέφυρα καθ' όλη την έκτασή της και λόγω της µεταλλικής της κατασκευής αποτελεί απαγωγό του 
κεραυνικού ρεύµατος. Τα µεταλλικά υποστυλώµατα θα συνδέονται µε την θεµελιακή γείωση µέσω 
διµεταλλικών συνδέσµων. 
Επιπλέον, λόγω της σύνδεσης των συρµατόσχοινων κατά µήκος της µε τα µεταλλικά υποστυλώµατά 
της, τα συρµατόσχοινα δρουν ως απαγωγοί του κεραυνικού ρεύµατος και το παροχετεύουν µέσω των 
υποστυλωµάτων απ' ευθείας στη γη. 
 
 
ΙΙ.3.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 
Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, θα εγκατασταθούν για κάθε πεζογέφυρα, δύο 
ηλεκτροµηχανικοί ανελκυστήρες προσώπων, 2 στάσεων, χωρίς µηχανοστάσιο τύπου monospace. Ο 
συγκεκριµένος τύπος δεν υπάγεται στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 οπότε για την έγκριση από 
την υπηρεσία απαιτείται η Έγκριση τύπου από αναγνωρισµένο φορέα, η δήλωση CE καθώς και την 
αντίστοιχη µελέτη από τον κατασκευαστή. 
Στην πεζογέφυρα από τον κοινόχρηστο χώρο προ του 1ου Γυµνάσιο - 1ου Λυκείου, επί της Λεωφ. 
Κηφισίας, προς το πεζοδρόµιο του δάσους Συγγρού, ο θάλαµος θα καλύπτει χωρητικότητα τουλάχιστον 
12 ατόµων και θα έχει τον απαραίτητο χώρο προκειµένου να καλύπτων και τις ανάγκες των ΑΜΕΑ και 
ατόµων µε καροτσάκια για τα βρέφη. 
Οι πόρτες του θαλάµου και του φρεατίου θα είναι αυτόµατες βαρέας αντιβανδαλιστικής κατασκευής. 
Η ταχύτητα κίνησης θα είναι τουλάχιστον 1,0 m/sec. 
Σε κάθε στάθµη θα υπάρχουν κοµβία κλήσεων, ενώ στο ισόγειο επί πλέον θα υπάρχει και ένδειξη 
στάθµης. 
Ο θάλαµος θα περιέχει κονσόλα µε οροφοδιαλογέα, κοµβίο κινδύνου, κοµβίο stop και δείκτη στάθµης 
και θα φέρει ανοξείδωτη προστατευτική µπάρα. Επίσης θα φέρει τηλέφωνο ανάγκης για ειδοποίηση 
των υπευθύνων σε περίπτωση εγκλωβισµού αλλά και αναγγελία βλάβης. Ο πίνακας θα διαθέτει 
σύστηµα αποθήκευσης και αναφοράς συµβάντων. 
Ο θάλαµος θα έχει φωτισµό καθώς και αερισµό όπως προβλέπεται από τους Κανονισµούς του ΕΛΟΤ. 
Προβλέπονται κατάλληλα φωτιστικά στο εσωτερικό του θαλάµου τα οποία θα φωτίζουν επαρκώς τον 
θάλαµο καθώς, και την µπουτονιέρα ακόµα και σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 
 
 
 
 
 
ΙΙ.3.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Για τις ανάγκες καθαρισµού των πεζογεφυρών, για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις πυροπροστασίας και για 
την εγκατάσταση αυτόµατης άρδευσης απαιτείται η ύπαρξη δικτύου ύδρευσης και στις δύο πλευρές. 
 
 
ΙΙ.3.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΟΜΒΡΙΩΝ) 
 
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει την συλλογή όλων των όµβριων υδάτων καθώς και από τα φρέατα των 
ανελκυστήρων των πεζογεφυρών. 
Στο κέντρο του πυθµένα κάθε φρέατος ανελκυστήρα θα διαµορφωθεί φρεάτιο άντλησης οµβρίων, κατ’ 
ελάχιστον διαστάσεων 50x50x50 cm, εντός του οποίου θα εγκατασταθεί µία υποβρύχια αντλία 
κατάλληλη για όµβρια ύδατα, παροχής 3 m3/h και µανοµετρικού 5 m Σ.Υ. 
Ο καταθλιπτικός αγωγός θα απολήγει σε φρεάτιο οµβρίων της Λ. Κηφισιάς. 
 
Η κάθε αντλία θα τροφοδοτείται µε ανεξάρτητη ηλεκτρική παροχή και θα λειτουργεί αυτόµατα µέσω 
φλοτεροδιακόπτη καθώς θα υπάρχει και η ένδειξη λειτουργίας της µέσω του συστήµατος ελέγχου των 
ανελκυστήρων. 
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Μαρούσι 15124  
ΤΗΛ. 213.20.38.140 
Fax  213.20.38.514 
e-mail: ty@maroussi.gr 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 
 
 
             
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 
  
 

 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
 
97.371,16 Ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ : 

 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»  
 

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 



ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ : ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ : ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ & ΚΛΕΦΤΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Βασ.Σοφίας 9 & ∆ηµ.Μόσχα  
Μαρούσι 15124  
ΤΗΛ. 213.20.38.140 
Fax  213.20.38.514 
e-mail: ty@maroussi.gr 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 
 
 
             
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 
  
 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
 
97.371,16 Ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ : 

 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ  ΑΜΟΙΒΕΣ 



 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Οι προεκτιµώµενες αµοιβές υπολογίζονται σύµφωνα µε : 

� Απόφαση υπ.αριθ.πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 : «Έγκριση Κανονισµού 
Προεκτιµωµένων  Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 
του Ν.3316/2005». 

� Υπ.αριθ.πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2361 (ΦΕΚ 58 Β/24-1-2006) : «Έγκριση της Α΄ 
Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 
της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». 

� Υπ.αριθ.πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.06 (ΦΕΚ 900 Β/12-7-2006) : «Έγκριση της 
Β΄ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». 

 
 
 
 

Γ1
ΓΤΕ.1.1.α τεµ. 1 2.580,95

ΓΤΕ.1.1.β τεµ. 0,00

ΓΤΕ.1.2 ώρα 107,02

ΓΤΕ.1.3
ΓΤΕ.1.3.1 µµ. 0,00
ΓΤΕ.1.3.2 ώρα 4 50,36
ΓΤΕ.1.3.3 ηµ. 0,00
ΓΤΕ.1.4 ώρα 0,00

ΓΤΕ.1.5

ΓΤΕ.1.5.α µµ. 20 4.532,40
ΓΤΕ.1.5.β µµ. 0 0,00
ΓΤΕ.1.5.γ µµ. 0,00
ΓΤΕ.1.5.δ µµ. 0,00
ΓΤΕ.1.23 τεµ. 1 65,47
ΓΤΕ.1.49 τεµ. 4 221,60

7.557,80
738,53

8.296,33 €

1.218,58

1.218,58 €

1,24
1,00
1,30

72,00

627,82

627,82 €
10.142,73 €

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (τκ2014=1,237)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ ΓΜΕ.1/ΠΑΡ.1.3 ΤΟΥ Ν.3316/2005)

ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (τκ2014=1,237)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (τκ2014=1,237)

Α. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ
ΜΟΝΑ

∆Α

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ

τκ: Συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3:
Κ: Συντελεστής Κλίσης Εδάφους Θεµελίωσης:
∆: Συντελεστής εδάφους:

Ε: Εµβαδόν Καταστρώµατος Τεχνικού (m2):

Αµοιβή, Σ(Φ)= 30 x Κ x ∆ x Ε0,60 x τκ =

δ. 60-80 µ. 0 312,23

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1 65,47
∆οκιµή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) 4
Αδιατάρακτο δείγµα

55,4

β. 20-40 µ. 0 255,58
γ. 40-60 µ. 0 283,28

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος,
άµµου, βράχων σκληρότητας µέχρι και 4 MOHS κλπ.
α. 0-20 µ. 20 226,62

Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού 0 491,01
Αργία γεωτρητικού συγκροτήµατος 0 107,02

Κατασκευή δικτύου νερού 0 21,4
Αντλία προµήθειας νερού 4 12,59

Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήµατος από τη θέση
γεωτρήσεως σε άλλη θέση

1 107,02

Προµήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως

Εισκόµιση και αποκόµιση γεωτρητικού συγκροτήµατος 1 2.580,95
Εισκόµιση και αποκόµιση γεωτρητικού συγκροτήµατος όταν
µεσολαβεί και θαλάσσια διαδροµή

0 4.469,45

∆ΑΠΑΝΗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1,237

38,00

7,00
38,00

2,90

110,20

0,95

32,00
3,99

1.490,50

372,63

1.863,13

10.127,56
5.063,78

15.191,33 €

Α = προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης = τκ · β · σ · Φ
Προσαύξηση 50% λόγω δυναµικού αντισεισµικού υπολογισµού (άρθρο ΤΕΧ.6, παράγραφος 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προεκτιµώµενη αµοιβή Α (άρθρο ΤΕΧ.5):
Α = (τκ · β · σ · Φ )

κ = συντελεστής για έργο κατηγορίας Γ (άρθρο ΤΕΧ.2 παράγραφος 2 και άρθρο ΤΕΧ.3)
µ = συντελεστής για έργο κατηγορίας Γ (άρθρο ΤΕΧ.2 παράγραφος 2 και άρθρο ΤΕΧ.3)
β = συντελεστής αµοιβής % = κ + 5,6µ/κυβική ρίζα σ · Φ (άρθρο ΤΕΧ.2)
σ = τιµή µονάδας = 1300 + 4Lmax + 5,5Havg (ευρώ ανά µ2) (άρθρο ΤΕΧ.5 παράγραφος 1.2)
Προσαύξηση τιµής µονάδας λόγω πεζογέφυρας 25% (ΤΕΧ.6Α.14)
σ = τελική τιµή µονάδας

τκ = συντελεστής τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (άρθρο ΓΕΝ.3)
Lmax  = µέγιστο θεωρητικό άνοιγµα της γέφυρας (άρθρο ΤΕΧ.5, παράγραφος 1.2, τιµή σε µέτρα µήκους)
Havg  = µέσο ύψος των βάθρων της γέφυρας (άρθρο ΤΕΧ.5, παράγραφος 1.2, τιµή σε µέτρα µήκους)
L = το µήκος που ορίζεται από τις δύο εξωτερικές παρειές των θωρακίων των ακροβάθρων (άρθρο ΤΕΧ. 5, παράγραφος 1.1)
B = το ολικό πλάτος της διατοµής της γέφυρας, µε τα πεζοδρόµια και τις στάθµες ασφαλείας (άρθ ρο ΤΕΧ. 5, παράγραφος 1.1)
Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου = L x B (άρθρο ΤΕΧ.5)

 
 
 

Μελέτη
Αριθµός 
Κόµβου

ΤΥΠΟΣ          από 
ΠΙΝ.9.1

ΕΙ∆ΟΣ 
Φ.Α.

M1                        

ΜΗΚΟΣ 
ΚΟΜΒΟΥ 

(km)                    
κατά το 
άρθρο 
Ο∆Ο.2

Τ1                
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΟΥ   
(€/ΦΑ)

ΠΟΣΟΝ 
Φ.Α.

τκ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  - ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ΤΥΠΟΣ  2 km 1,00 4.400,00 1,237
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 ΤΥΠΟΣ  2 km 1,00 400,00 1,237
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1 ΤΥΠΟΣ  2 τεµ 200,00 4,00 1,237
ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΤΥΠΟΣ  2 km 1,00 2.200,00 1,237

Μελέτη

Συνολική 

Επιφάνεια 

(Ε)

Βασική Τιµή 

Αφετηρίας 

Αµοιβής Μελέτης 

(Ταο)

ΣΒν 
ΣΑ

ή

ΣΗΜ

Κατηγ. 
ΗΜ 

εγκαταστ

ασεων

κ µ τκ
Συνολική Αµοιβή 

(Α)

Υ∆ΡΕΥΣΗ 225,00 9,75 0,51 0,020 2 2 35 1,237 533,04 €
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 225,00 9,75 0,51 0,020 2 2 35 1,237 533,04 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 225,00 9,75 0,51 0,020 2 2 35 1,237 533,04 €
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 225,00 9,75 0,51 0,020 2 2 35 1,237 533,04 €
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 225,00 9,75 0,51 0,020 3 2,3 45 1,237 677,37 €
Η-Μ ΑΜΟΙΒΗ  (ΤΜΗΜΑ 2) 2.809,54 €
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20% ΛΟΓΩ ΕΙ∆ΙΚ.ΑΡΧΙΤ. (>ΙΙΙ) 561,91 €

3.371,45 €
13.020,05 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 : ΑΜΟΙΒΗΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 : Προεκτιµώµενη αµοιβή Α (άρθρο Ο∆Ο.9) :  Α = (Τ1 · Μ1 · τκ)

Αµοιβή (Α)

5.442,80
494,80
989,60

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.721,40
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 : ΑΜΟΙΒΗΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.648,60 €
ΤΜΗΜΑ 2 : Προεκτιµώµενη αµοιβή Α (άρθρα  ΟΙΚ.1 και ΟΙΚ.3)

 
 
 

28.211,38 €
β κ µ τκ

ΣΑΥ-ΦΑΥ 
ΣΤΑΤΙΚΗ

0,77 0,4 8 1,237 652,56 €

2.256,91 €ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (8% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & Η-Μ 
ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & Η-Μ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ & Η-Μ ΜΕΛΕΤΗΣ

 



Ηµερήσια 
αποζηµίωση

Ε1 = 300,00 €/day

Ανθρωποηµέρες Η1 = 20 day

Ηµερήσια 
αποζηµίωση

Ε1 = 450,00 €/day

Ανθρωποηµέρες Η1 = 0 day

Ηµερήσια 
αποζηµίωση

Ε1 = 600,00 €/day

Ανθρωποηµέρες Η1 = 0 day
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ 
(2014)

τκ = 1,237

7.422,00 €

Προεκτιµώµενη αµοιβή Α (άρθρο ΓΕΝ.4) : Α = Σύνολο {Hi x Ei} x τκ
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης

Επιστήµονας εµπειρίας 

Επιστήµονας εµπειρίας από 

Επιστήµονας εµπειρίας 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
 

Α 
ΒΓ

ΒΓ

AB

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ   (∆ΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ)

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.305,11 €
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

4.513,82 €
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 14.844,00 €

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.285,46 €
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 30.382,67 €
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 26.040,10 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 97.371,16 €  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ :   A = 97.371,16 €  (πλέον Φ.Π.Α 23%) 
 
 
Στην τελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα, παρατίθενται τα απαιτούµενα πτυχία µελετών ανά 
κατηγορία µελέτης του έργου, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 4/2014 µε αριθ.πρωτ. ∆17γ/ 02/24/ΦΝ 439.6, 
που  προσδιορίζει τα ΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (σύµφωνα µε το Π.∆. 138/2009) για την περίοδο : 
από 21-3-2014 έως 20-3-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 



Η δαπάνη κατασκευής των δύο πεζογεφυρών, εκτιµήθηκε από την Υπηρεσία σε : 1.500.000 € (µη 
συµπεριλαµβανοµένων : απροβλέπτων, ΓΕ & ΟΕ, αναθεώρησης και ΦΠΑ). 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

 
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 
 
  
Αναθέτουσα αρχή  στης παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.  
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 
Εργοδότης είναι  ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε τον εργοδότη 
σύµβαση των παραγράφων 1 έως 4  του άρθρου 1 του Ν.3316/2005. 
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.):η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία  της Σύµβασης : Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση 
Αµοιβή του αναδόχου.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό  ιδιωτικό συµφωνητικό που 
θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/05). 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 
µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 
1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη  ∆ιαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 
συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ∆ιαδικασίας:  

1. Προκήρυξη µαζί µε τα Προσαρτήµατα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µαζί µε το Παράρτηµά της 
3. Τεχνικό Αντικείµενο µαζί µε τα Παραρτήµατά του 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαµβάνει ο Εργοδότης συµπληρωµένα από τους 
∆ιαγωνιζόµενους κατά το ∆ιαγωνισµό : 

1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Επαγγελµατικής Επάρκειας  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

ΤΣΜΕ∆Ε : Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  
 
 
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 "Προκήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της σύµβασης στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείµενο”.  
 
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. Ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της 
3. Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) του Αναδόχου 
4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) του Αναδόχου 
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
6. Φάκελος έργου 



7.                Το τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής 
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1  Τόπος και χρόνος 
 

2.1.1 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 
(Προϊστ/νης Αρχής, ∆.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. 

2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα 
σε 20 ηµέρες1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη  ο  
∆ήµαρχος ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιδήµαρχος. 

2.1.3 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. 

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

 
2.1.5 Σε προθεσµία ενός µήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραµµα2  ανάλογα 
µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. 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.  

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

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς τις προθεσµίες εκτέλεσης 
των εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 27 του 
Ν.3316/2005.  

 
2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 
 

2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου (βλέπ. 
Άρθρο 20 παρ. 1 του Νόµου), ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών 
Τευχών. 

2.2.2 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 

                                                 
1 Ορίζεται η σχετική προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05). 
2 Γραµµικό κατ΄ελάχιστο σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 27 ν. 3316/05). Συνεπώς η υπηρεσία µπορεί να προσδιορίσει και 
άλλου είδους χρονοδιάγραµµα πιο εξειδικευµένο. 



αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου 
της ∆.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.  

 
2.2. 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. 

 
2.3  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 25 του Νόµου. 

 
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 
 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείµενο”. 
 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
3.1 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 ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  
 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που 
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η 
αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της 
εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του Νόµου)  

 
 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1  Αµοιβή του αναδόχου 
 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του  Προσφοράς. Η αµοιβή αυτή 
µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείµενο, µε συµπληρωµατική 
σύµβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο 29 του Νόµου, β) εγκριθούν αρµοδίως αποζηµιώσεις, 
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόµου, γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας 
εκτέλεσης της σύµβασης µε αναθεώρηση της αµοιβής του.  
 
 

4.2  Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου 
 



4.2.1 Ο ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, σε κατηγορίες µελετών και 
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονοµική του Προσφορά. 
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αµοιβής ανά στάδιο µελέτης ρυθµίζεται από το άρθρο 30 
του Νόµου.  
 
Για την πληρωµή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς Πληρωµής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του 
Νόµου. Ειδικότερα αναγράφονται: 
 

I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριµένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων 
αµοιβών. Σε περίπτωση σύµπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιµερισµού 
της αµοιβής στα µέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αµοιβή 
εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν 
κατά την υποβολή του λογαριασµού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 
I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι 
συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των 
µελών τους. 

IV. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεων (ΤΣΜΕ∆Ε 2%, µε το χαρτόσηµό τους και 
ΟΓΑ χαρτοσήµου, χαρτόσηµο 2 τοις χιλίοις≥ 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήµου) σύµφωνα 
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή 
της απαίτησης. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι :  

 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 

τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης 
και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ. 

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

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωµή  κάθε Λογαριασµού. 
 
Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του 
µηνός, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόµου. 
     

4.2.2   Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα µετακινήσεων, 
ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και 



παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται στο νόµο και στην 
παρούσα. ∆εν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύµβαση προσαύξησης της αµοιβής. 

 
4.2.3 Ο εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο3 χωρίς αποζηµίωση, µε διάλυση της 

σύµβασης για τα αποµένοντα στάδια µελέτης, κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του Νόµου. Για την 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση 
αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιµετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 – 36 του 
Νόµου. Επίσης µπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύµβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου 
µελέτης, ευθυνόµενος σε πληρωµή αποζηµίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 36 του Νόµου. 

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

και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόµου. Η άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συµπληρωµατικής 
Σύµβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή 
της Συµπληρωµατικής Σύµβασης, που αφορούν συµπληρωµατικές εργασίες, ο ανάδοχος 
υποβάλλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα της σύµβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση 
του Σ.Π. και την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
29 του Νόµου. 

       Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συµπληρωµατική Σύµβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταµένη Αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να 
διαλύσει, αζηµίως για τον ΚτΕ, την σύµβαση, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 
του Νόµου.  

   Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή 
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 3 του 
Νόµου). 

 
 
4.3   Νόµισµα αµοιβής Συµβούλου 
 

 Τα τιµολόγια του αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

5.1.1  Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 
εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόµου, ίση προς το 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής των 
σταδίων της µελέτης που ανατίθενται. 

 
5.1.2  Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα IV του τεύχους της 

∆ιακήρυξης. 
 

                                                 
3 Με ή χωρίς αποζηµίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3316/05. Αν δεν αναφέρεται  ρητά στη Σ.Υ. ότι δεν 
οφείλεται αποζηµίωση , τότε η αποζηµίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 36 του ν. 3316/05. 



5.1.3  Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη 
σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 
απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

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

συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του Νόµου. Εφόσον 
υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογηµένη απόφαση 
του Προϊσταµένου της ∆.Υ.  

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

τµηµατικές πληρωµές κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Νόµου. Εξ αυτών οι 
µεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται µε την πλήρη 
υποβολή του σταδίου της µελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 
2στ θα επιστρέφεται µετά την τελική παραλαβή της µελέτης. 

 
 

 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
 Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καµιά 

διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση 
του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την 
εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

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

 
 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1 Αν ο ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες  περαίωσης των 

εργασιών της σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 28 του Νόµου, ως 
ακολούθως: 
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας µέχρι του 20% αυτής, ή τµηµατικής προθεσµίας 

µέχρι το 30% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 10% της µέσης 
ηµερήσιας αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον καθαρό 
χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Νόµου, υπολογιζόµενο σε 
ηµερολογιακές ηµέρες.  

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του 30% αυτής ή 
τµηµατικής προθεσµίας πέραν του 40% και µέχρι του 50% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα 
υπέρβασης ίση µε 20% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του Νόµου. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ τµηµατική προθεσµία που αφορά την 
υποβολή σταδίου µελέτης. 

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση 
της συνολικής προθεσµίας και επιστρέφονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση 
περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις 
του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται 
στο ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή 



τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά 
την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταµένη αρχή. 

 
 
Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Οι αξιώσεις του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 
αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης. 
 
 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείµενο” που συνοδεύει την Προκήρυξη και τις 
ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική 
κρίση. 
 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του 
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη 
σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 
σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις 
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

8.1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε ευθύνη του αδαπάνως στη σύνταξη τοπογραφικού 
διαγράµµατος εξαρτηµένου από κρατικό σύστηµα συντεταγµένων (ΕΓΣΑ ’87) σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις για την ακρίβεια του οποίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.   

8.1.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να λάβει 
πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου.  

8.1.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέξει τα σε ισχύ στοιχεία για τα υφιστάµενα δίκτυα ΟΚΩ 
(εµφανή και αφανή) και να τα λάβει υπόψη του κατά την εκπόνηση όλων των σταδίων των 
µελετών καθώς και να τα υποβάλει στην Υπηρεσία.  

8.1.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει αδαπάνως για την εξασφάλιση των απαιτούµενων 
εγκρίσεων από τους αρµόδιους φορείς.  

 
 
 
 
8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα 

τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας 
ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 
εσκεµµένη ενέργεια του εργοδότη. 

 
8.3  Εκχώρηση  ∆ικαιωµάτων 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 26 του Νόµου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν 
απόφασης της Π.Α.. µετά από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου. 

 
8.5   Εµπιστευτικότητα 
 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και 

οι προστηθέντες 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. 

 
 
 
8.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.6 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και 
στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 
 

8.6.2 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. 

 
8.7  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. 

 
 
 
8.8  Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου 
 
8.8.1 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.  

 
        8.8.2 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. 

 
8.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 



    8.9.1 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 ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 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. 
 
8.9.2. 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 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.10  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, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
8.11  ∆ηµοσιοποίηση - 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. 

 
8.12  Αλληλογραφία του Συµβούλου µε τον Εργοδότη 
 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο 
ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
9.1   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. 
 
 
 
9.2   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 στην παρ. 4.2. 

 
 

Άρθρο 10   ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 
10.1 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 (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα (άρθρο 12). 

 



10.2 Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 
 
10.2.1 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. 

 
10.2.3 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. 

 
 
10.3  Ανωτέρα βία 
 
 10.3.1 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. 

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

δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται 
η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την 
επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 
10.4  Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
 ∆ιαφωνίες, 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 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
 
 Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος 

µε απόφαση της Π.Α., όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του Νόµου.  
 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του 
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση 
τµηµατικών προθεσµιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας. 

 
11.2    ∆ιάλυση της σύµβασης 

 
11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της 

µελέτης, χωρίς4 αποζηµίωση του αναδόχου. 
 

                                                 
4 Με ή και χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου (άρθρο 34 παρ. 1 του νόµου). 



11.2.2  Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύµβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης 
κάποιου σταδίου της µελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, µε καταβολή αποζηµίωσης στον 
ανάδοχο που ισούται µε το 30% της υπολειπόµενης αµοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου. 

 
11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωµα να αναστείλει την εκπόνηση της µελέτης για 

διάστηµα µέχρι και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία 
θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης της 
διακοπής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να απαιτήσει 
αποζηµίωση για θετικές ζηµιές, κατά το άρθρο 32 του Νόµου. 

 
11.2.4 Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα 
τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αµέσως 
µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να 
ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

 
11.2.5  Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 

διάλυσης της σύµβασης κατά το άρθρο 34 του νόµου. ∆ιάλυση της σύµβασης µπορεί να ζητήσει 
ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόµου.  Σε όλες τις 
περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση της σύµβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του. Στην περίπτωση 
αυτή δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών.  

 
11.2.7 Ο ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση 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. Για την 
µαταίωση της διάλυσης και τον καθορισµό της αποζηµίωσης ακολουθείται η οριζόµενη στο 
άρθρο 35 του Νόµου διαδικασία. 

 
11.2.8 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. 

 
 
11.3  Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 
 
 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την Σύµβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 26 του Νόµου, ή αν αυτός τεθεί υπό 
εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 
την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Π.Α.   

  
  
11.4  Λήξη της Σύµβασης – Παραλαβή του αντικειµένου της 
 
 Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχού ή 

διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την 
έγκριση όλων των σταδίων της µελέτης, και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, 
όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου 



ισχύος της Σύµβασης. Για την έγκριση της µελέτης και την παραλαβή της σύµβασης ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Νόµου.  

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., µετά την έκδοση από τον εργοδότη (∆.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών 
του Αναδόχου.  

 Μπορεί να γίνει5 τµηµατική παραλαβή µελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου µελέτης, µετά από 
αίτηση του αναδόχου.  

 Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από αίτηση του 
αναδόχου και µε τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόµου6. 

 
 
Άρθρο 12  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 
 Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 

αναφερόµενα στο άρθρο 41 του Νόµου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν 
την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο.  

 
 
Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
13.1  Νοµοθεσία  
 
 Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.  
 
13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 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. 

 
13.2.2 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 

                                                                                       Μαρούσι 17 Ιουλίου 2014 
 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
∆ /ΝΣΗΣ Τ.Ε.  

 

Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 

Φ. ΤΟΛΟΥ∆Η 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

ΧΡ. ΖΑΒΟΛΕΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  

                                                 
5 Μπορεί όµως και να αποκλείεται ρητώς (βλέπετε άρθρο 37 παρ. 6 του νόµου) 
6 Μπορεί πάντως να µην επιτρέπεται η σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων. Εναπόκειται η σχετική πρόβλεψη στην Σ.Υ. 



 
 
 

 
 
 


