
 
                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: 

«Μελέηη ζηαηικήρ επάπκειαρ 4ος Γημοηικού σολείος» 

  
 

CPV : 71311100-2 Τπηρεςίεσ υποςτήριξησ για έργα πολιτικοφ μηχανικοφ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ             :  41.541,46 € σωπίρ ΦΠΑ 

 
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ)    :  51.511,41 € με ΦΠΑ 

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΜΔΛΔΣΩΝ - ΔΡΓΩΝ 
 :    ΖΛΤΒΡΗΑ & 28

εο
 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 

Σ.Κ. 191 00 ΜΔΓΑΡΑ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Καηξαθνύιε   
  :    22960 81042   
  :    22960 82618 
Email : tydmmegaron@gmail.com 

 

Αξ. Φαθ. Μειέηεο :       19 / 2018 

Πξνϋπνινγηζκόο: 51.511,41 € με ΦΠΑ 

 

ΚΑΔ : #30.7411.0018# 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ :  ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   



  
                                                                            

            
 
               

              
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

 
 ςνοπηικά ζηοισεία 
 
 ΑΝΑΘΔΣΧΝ ΦΟΡΔΑ  

 

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 
 ΑΠΟΦΑΗΕΟΝ ΟΡΓΑΝΟ  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 
 ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ  

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ 
ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 
   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: 
 

«Μελέηη ζηαηικήρ επάπκειαρ 4ος Γημοηικού 
σολείος» 

 

 
 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:  

 

 
 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  

 

 
 ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ (ΜΔ 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%):  

 

      
      41.541,46 €  (ρσξίο ΦΠΑ) 

 51.511,41 €  (κε  ΦΠΑ 24%) 
 

 
 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

 

 
 ΑΝΟΗΚΣΖ  

 

 
 ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

 
 ΤΝΟΠΣΗΚΟ  

 

 
 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ  

 

Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΒΔΛΣΗΣΖ 
ΥΔΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΣΗΜΖ 

CPV : 71311100-2 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα έξγα πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ 

 

 
 

ΣΔΤΥΟ 
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ) 

Αππίλιορ 2018 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΜΔΛΔΣΩΝ - ΔΡΓΩΝ 
 :    ΖΛΤΒΡΗΑ & 28

εο
 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 

Σ.Κ. 191 00 ΜΔΓΑΡΑ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Καηξαθνύιε   
  :    22960 81042   
  :    22960 82618 
Email : tydmmegaron@gmail.com 

 
ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗ:  19/2018 
«  Μελέηη ζηαηικήρ επάπκειαρ 4ος 

Γημοηικού σολείος » 
 
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 51.511,41  € 

 
 
ΥΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7411.0018# 

 
 



 

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Άπθπο 1. Ανηικείμενο  

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά γηα ην θηίξην ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηα Μέγαξα ηα εμήο:  

πλνιηθά ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κειέηεο θαη ηα ππόινηπα ζηάδηα:  

1. Απνηύπσζε ζηαηηθνύ θνξέα (θέξνληνο νξγαληζκνύ θαηά ΚΑΝΔΠΔ άξζξν 3.5.2).  

 Γεσκεηξία θνξέα 

 θαλάξηζκα νπιηζκνύ 

 Απνθάιπςε πεδίισλ 

2. Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο, ράιπβα θαη ηνίρσλ πιεξώζεσο (Καηά ΚΑΝΔΠΔ ζεσξείηαη 

πληειεζηήο αμηνπηζηίαο (ΑΓ) «πςειή») 

Ζιεθηξνρεκηθή θαηάζηαζε θνξέα (έιεγρνο ύπαξμεο ελεξγνύ δηάβξσζεο -  έιεγρνο βάζνπο ελαλζξάθσζεο) 

3. Απνηίκεζε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο (ηαηηθή Δπάξθεηα) 

Κηίξην θαηεγνξίαο ΗΗΗ γηα ζηόρν απνηύπσζεο (θαηά ΚΑΝΔΠΔ παξ. 2.2.) Α1,Α2, Β1 

 

4. Μειέηε ηαηηθήο Δλίζρπζεο ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο. 

 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ - ΔΡΔΤΝΔ 

 

 Αξρηθά, ζα γίλνπλ νη επί ηόπνπ κεηξήζεηο θαη απνηππώζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ηνπ θηηξίνπ κε 

καγλεηνγξάθν θιπ θαη ε ζύληαμή ησλ ζρεδίσλ.  

 ην επόκελν δηάζηεκα, ζα γίλνπλ νη επί ηόπνπ δνθηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αληνρώλ ησλ πιηθώλ 

(ζθπξόδεκα θ.ι.π) (ππεξήρνπο θαη θξνπζίκεληξν), εξγαζίεο απνθάιπςεο πεδίισλ , δείγκαηα, απνηύπσζε 

νπιηζκώλ κε έκκεζεο κεζόδνπο, ππξελνιεςία θαη νπηηθή αλαγλώξηζε.  

 ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζα ζπληαρζεί ε κειέηε ζηαηηθήο ελίζρπζεο.  

 

 

Άπθπο 2. Ππο ςπάπσοςζερ μελέηερ και ζηοισεία  

Γελ ππάξρνπλ κειέηεο παξά κόλν θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 

Άπθπο 3. Ποζοηικά ζηοισεία θςζικού ανηικειμένος έπγων  

Δκβαδόλ θηηξίνπ = 1.418,73 η.κ.  
 

Άπθπο 4. Σεκμηπίωζη κοπιμόηηηαρ ηος έπγος 

Τθιζηάμενη Καηάζηαζη  

Σνλ Ηαλνπάξην 2018  ε Σερληθή Τπεξεζία  ηνπ Γήκνπ  έζηεηιε ηερληθό ζπλεξγείν πξνθεηκέλνπ αθ ελόο κελ λα 

ζπληεξήζεη ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ από βιάβεο επθόισο απνθαηαζηάζηκεο όπσο επηζθεπή  ξεγκαηώζεσλ ζηνπο 

ηνίρνπο  πιήξσζεο, επηζθεπή θζαξκέλσλ επηρξηζκάησλ, επηζθεπή ιόγσ απνθόιιεζεο πιαθηδίσλ ζηηο ηνπαιέηεο, 

επηζθεπή ξεγκαηώζεσλ ζην δάπεδν ηνπ ζρνιείνπ, ιόγσ θαζίδεζεο  θιπ  θαη αθ εηέξνπ  κε θαζαίξεζε  ησλ 

επηρξηζκάησλ θαη απνθάιπςε  ησλ δνκηθώλ ζηνηρεηώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα,  λα  πξνβεί  ζε  έιεγρν ηνπ 

θέξνληα νξγαληζκνύ ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ ξεγκαηώζεσλ  πνπ είραλ θαη ζε πξνεγνύκελεο απηνςίεο 

δηαπηζησζεί ( ππνζηπιώκαηα- δνθνύο θ.ι.π)  από ηνπο κεραληθνύο ηεο ππεξεζίαο καο θαη ηεο ΚΣΤΠ.    

 

 Μεηά  ηελ θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ θαη ηελ κεξηθή απνθάιπςε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ ζρνιηθνύ  

ζπγθξνηήκαηνο  πξαγκαηνπνηήζεθε απηνςία από θιηκάθην κεραληθώλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  θαη  

δηαπηζηώζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Δλαλζξαθώζεηο ζθπξνδέκαηνο ζε ππνζηπιώκαηα θαη  θαηαθόξπθεο θαη εγθάξζηεο ξσγκέο 

 Γηάβξσζε νπιηζκνύ θπξίσο ζηηο βάζεηο ησλ ππνζηπισκάησλ ζε όια ζρεδόλ ηα πεξηκεηξηθά ππνζηπιώκαηα 

θαζώο θαη  ζην ελδηάκεζν ύςνο ηνπο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα θαηλόκελα αληνύζαο πγξαζίαο ζηελ βάζε ησλ ππνζηπισκάησλ έμσ 

από ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ,  ζην αλαηνιηθό άθξν ηνπ θηηξίνπ θαη κεηά από θαζαίξεζε ησλ 



επηρξηζκάησλ, δηαπηζηώζεθε ζθπξόδεκα πνιύ θαθήο πνηόηεηαο θαη απνζαζξσκέλν. Παξαηεξήζεθε ε 

ύπαξμε ρώκαηνο κέζα ζην ζώκα ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζην βνξεηναλαηνιηθό  ππνζηύισκα. 

 ην ζπγθεθξηκέλν ππνζηύισκα δηαπηζηώζεθε επίζεο κεηά από θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ ξσγκή 

δηαγώληα – δηαηκεηηθή. 

 Πιήξεο δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ ησλ ζπλδεηήξσλ κε ζπλέπεηα ηελ αλππαξμία πεξίζθημεο ησλ 

ππνζηπισκάησλ. 

 Ζ ύπαξμε πεξηκεηξηθήο πςίθνξκεο δνθνύ (πηζαλόλ δηαθνζκεηηθήο) ζηελ βάζε θάζε νξόθνπ θαζώο θαη ε 

ύπαξμε ελδηάκεζεο δνθνύ κεηαμύ ησλ ππνζηπισκάησλ (θεγγίηεο), έρνπλ πξνθαιέζεη βιάβεο ζηνλ θέξνληα 

νξγαληζκό (θνληά ππνζηπιώκαηα). 

 ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κεηά από καθξνζθνπηθό έιεγρν,  δηαπηζηώζεθε εγθάξζηα δηακπεξήο 

ξσγκή ζηελ πιάθα νξνθήο κε ζπλέρεηα ζηηο δνθνύο θαη δηακπεξείο νξηδόληηεο ξσγκέο ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ Α’ 

νξόθνπ πάλσ από απηέο ηηο δνθνύο. 

 Γηαπηζηώζεθε επίζεο όηη έρνπλ γίλεη εληζρύζεηο κε καλδύεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ππνζηπιώκαηα 

ηνπ Α’ νξόθνπ ρσξίο ζπλέρεηα  ζην ηζόγεην θαη ηελ ζεκειίσζε 

 ηελ βόξεηα πιεπξά ζηελ νπνία έγηλαλ επεκβάζεηο εμσηεξηθώλ επηζθεπώλ ιόγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζε καλδύα, δηαπηζηώζεθε ε κε πεξηκεηξηθή πεξίζθημε ηνπ ππνζηπιώκαηνο, ρσξίο 

πεξηκεηξηθή ζπλέρεηα ησλ ζπλδεηήξσλ (νύηε θαλ αγθύξσζεο ηνπο) ηνπνζεηνύκελνπ ζε επαθή κε ην 

εμσηεξηθό επίρξηζκα (δελ έρεη απνκαθξπλζεί ην παιηό επίρξηζκα). 

Σν θηίξην είρε επηζθεπαζηεί από ηνλ ΟΚ κεηά από ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 1981 θαη 1999, ρσξίο όκσο λα έρνπκε 

γλώζε γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ επεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην θηίξην θαζώο  δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά 

ζηνηρεία ζην ζρνιείν  νύηε θαη ζηνλ Γήκν. Δπηπιένλ δελ καο έρεη δνζεί πνηέ κεηξών απνθαηαζηάζεσλ. 

 
Γηα ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο ην 4ν Γεκνηηθό ρνιείν Μεγάξσλ ρξήδεη ειέγρνπ ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη 
κειέηεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο.  
 

κοπιμόηηηα Μελέηηρ:  

Ο ιόγνο πνπ ζα γίλεη ε κειέηε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο είλαη γηα λα κπνξέζεη λα εληζρπζεί θαηάιιεια ην θηίξην ώζηε 
κε αζθάιεηα λα ζηεγάδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σν δεηνύκελν είλαη ε κειέηε ζηαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ.  
 

Άπθπο 5. Απαιηούμενερ Μελέηερ και ηάδια μελεηών πος θα εκπονηθούν  

πλνιηθά ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κειέηεο θαη ηα ππόινηπα ζηάδηα:  
1. Απνηύπσζε ζηαηηθνύ θνξέα θαη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο:  

 Γεσκεηξία θνξέα 

 θαλάξηζκα νπιηζκνύ 

 Απνθάιπςε πεδίισλ 

 Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο, ράιπβα θαη ηνίρσλ πιεξώζεσο (Καηά ΚΑΝΔΠΔ ζεσξείηαη 

πληειεζηήο αμηνπηζηίαο (ΑΓ) «πςειή») 

 Ζιεθηξνρεκηθή θαηάζηαζε θνξέα (έιεγρνο ύπαξμεο ελεξγνύ δηάβξσζεο -  έιεγρνο βάζνπο 

ελαλζξάθσζεο) 

 Απνηίκεζε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο (ηαηηθή Δπάξθεηα) 

 Κηίξην θαηεγνξίαο ΗΗΗ γηα ζηόρν απνηύπσζεο (θαηά ΚΑΝΔΠΔ παξ. 2.2.) Α1,Α2, Β1 

 

2. Μειέηε ηαηηθήο Δλίζρπζεο ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο. 

 

 

Άπθπο 6. Ιζσύοςζερ διαηάξειρ - Κανονιζμοί - Πποδιαγπαθέρ  

Ζ εθπόλεζε ηεο κειέηεο δηέπεηαη από ηηο θάησζη δηαηάμεηο - θαλνληζκνύο θαη πξνδηαγξαθέο:  

 Σν Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α') Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), σο ηζρύεη.  



 Σν Β' Κεθάιαην ηνπ Π.Γ. 696/74 "Πεξί ακνηβώλ κεραληθώλ γηα ζύληαμε κειεηώλ, επίβιεςε, παξαιαβή, θ.ιπ. 

πγθνηλσληαθώλ, Τδξαπιηθώλ θαη Κηηξηαθώλ Έξγσλ, σο θαη Σνπνγξαθηθώλ, Κηεκαηνγξαθηθώλ θαη 

Υαξηνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ θαη ζρεηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κειεηώλ" (ΦΔΚ Α' 301), όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

 Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΓΜΔΟ/α/ν/1257/09-08-2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ 

κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005», σο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τ.Α. ΓΜΔΟ/α/ν/2361/30-12-2005 (ΦΔΚ/Β/58/24-1-06) «Α' Βειηίσζε Καλνληζκνύ 

Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ θαη Τπεξεζηώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3316/2005» θαη ΓΜΔΟ/α/ν/2229/04-07-2006 «Έγθξηζε ηεο Β' Βειηίσζεο Καλνληζκνύ Πξνεθηηκσκέλσλ 

Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3316/2005» θαη ηζρύεη.  

 Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΓΝγ 32129ΦΝ 466 «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη 

παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 

53 ηνπ λ. 4412/2016(Α΄ 147)» ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (2017 ΦΔΚ 2519 B). 

 Σελ Δγθύθιην 38/15-11-2005/ΤΠΔΥΧΓΔ «Οδεγόο εθπόλεζεο κειεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ».  

 

Άπθπο 7. Πποεκηίμηζη αμοιβών 
Οη πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξα ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ 

Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/16, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδ. & Μεη. ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017 (ΦΔΚ 2519/Β'/20.07.2017) «Έγκριζη 

Κανονιζμού Προεκηιμώμενων Αμοιβών μελεηών και παροτής ηετνικών και λοιπών ζσναθών επιζηημονικών 

σπηρεζιών καηά ηη διαδικαζία ηης παρ. 8 δ ηοσ άρθροσ 53 ηοσ ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» θαη ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 

4/2018 Τπνπξγείνπ Τπνδ. θαη Μεη. (αξ. πξση. ΓΝβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6 /16.03.2018 γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ)  ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2018 

(ηθ=1,211). 

 

πλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή 41.541,46 € (ρσξίο ΦΠΑ) ή 51.511,41 € ( με ΦΠΑ) 

 

Άπθπο 8. Παπαδοηέα 

  

Σα παξαδνηέα ηεο κειέηεο, ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο (εθηόο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ) πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηή θαη αληαιιάμηκε, θαζώο επίζεο θαη άκεζα επεμεξγάζηκε ζε πξνγξάκκαηα MS Office, AutoCAD θαη Excel.  

 

 

Άπθπο 9. Υπονοδιάγπαμμα μελέηηρ 

 

ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΗΗ Φάζηρ Α: 45 ΗΜΔΡΔ  

ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΟΝΗΗ Φάζη Β: 45 ΗΜΔΡΔ 

 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ ανϋρχεται καθαρό χρόνο ολοκλόρωςησ (90) ενενόντα 

ημϋρεσ.  
 

         ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μέγαξα 18/4/2018   Μέγαξα 18/4/2018  Μέγαξα 18/4/2018 

Ζ πληάμαζα   Ζ Πξ/λε Σκήκαηνο Μειεηώλ – Έξγσλ Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο    
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Πποεκηίμηζη αμοιβήρ ηηρ ζύμβαζηρ μελέηηρ 
Οη πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξα ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ 

Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/16, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδ. & Μεη. ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017 (ΦΔΚ 2519/Β'/20.07.2017) 

«Έγκριζη Κανονιζμού Προεκηιμώμενων Αμοιβών μελεηών και παροτής ηετνικών και λοιπών ζσναθών 

επιζηημονικών σπηρεζιών καηά ηη διαδικαζία ηης παρ. 8 δ ηοσ άρθροσ 53 ηοσ ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» θαη 

ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 4/2018 Τπνπξγείνπ Τπνδ. θαη Μεη. (αξ. πξση. ΓΝβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6 

/16.03.2018 γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ)  ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ 

Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2018 (ηθ=1,211). 

 
Ι) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΜΟΙΒΗ ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ (ΑΡΘΡ.ΓΔΝ.4)  

 ΔΡΓΟ: 4
ο 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΜΔΓΑΡΩΝ 
 
Πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε επξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ 
δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη 
αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξα σο εμήο:  
1. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450* ηθ=450*1,211=544,95 € Δθηηκάηαη όηη απαηηείηαη ην 

δηάζηεκα ησλ 15 εκεξώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επί ηόπνπ δνθηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αληνρώλ ησλ 

πιηθώλ (ζθπξόδεκα θ.ι.π), εξγαζίεο απνθάιπςεο πεδίισλ, δείγκαηα, απνηύπσζε νπιηζκώλ κε έκκεζεο 

κεζόδνπο (ππεξήρνπο θαη θξνπζίκεληξν), ππξελνιεςία θαη νπηηθή αλαγλώξηζε. 

544,95 * 15, = 8.174,25 € 
 

2. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450* ηθ=450*1,211=544,95 € Δθηηκάηαη όηη απαηηείηαη ην 

δηάζηεκα ησλ 25 εκεξώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επί ηόπνπ κεηξήζεηο θαη απνηππώζεηο ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνύ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ζύληαμή απηώλ.  

544,95 * 25 = 13.623,75 €  
Α= 8.174,25 + 13.623,75 = 21.798,00 € 
 
 
 

ΙΙ) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ (ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ2)  
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΦΔΡΟΤΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ IΙΙ 

Δπεηδή ε ζηαηηθή κειέηε αλαθέξεηαη ζε έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο πθηζηάκελνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ ζεσξνύκε σο 
Βv = 1,00  
Κ = 3,00  
κ= 37  
ΣΑν = 9,75  
Βv = 1,00  
ζη = 0,30  
ηθ = 1,211  
Δκβαδόλ θηηξίνπ = 1.418,73 η.κ.  
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΜΔΛΔΣΩΝ - ΔΡΓΩΝ 
 :    ΖΛΤΒΡΗΑ & 28

εο
 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 

Σ.Κ. 191 00 ΜΔΓΑΡΑ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Καηξαθνύιε   
  :    22960 81042   
  :    22960 82618 
Email : tydmmegaron@gmail.com 

 
ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗ:  19/2018 
« Μελέηη ζηαηικήρ επάπκειαρ 4ος 
Γημοηικού σολείος » 
 
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 51.511,41 € 
(με ΦΠΑ) 

 
 
ΦΡΗΜ/ΣΗΗ:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7411.0018# 
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K  

Πξνζαύμεζε 80% ιόγσ αληηζεηζκηθνύ (ΑΡΘΡ ΟΗΚ.22)  
Α=31.833,35*1,80 = 57.300,02 €  
ΑΜΟΗΒΖ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΑΓΗΑ  
ΑΜΟΗΒΖ ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ = 0,35*Α = 20.055,01 €  
ΑΜΟΗΒΖ ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ = 0,25*Α= 14.325,01€  
ΑΜΟΗΒΖ ΜΔΛ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ = 0,40*Α= 22.920,01 €  
 
Παξαιεηπόκελα ηνπ ζηαδίνπ ηε πξνκειέηεο ε νπνία αληηθαζίζηαηαη από ηελ απνηύπσζε ησλ ππαξρόλησλ 
μπινηύπσλ, θαζώο θαη ηεο Μειέηεο εθαξκνγήο ε Ακνηβή θαζνξίδεηαη  
Α = 14.325,01€ 
 
 

 
 

1. ΑΜΟΗΒΖ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ  

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ  21.798,00 

 
2. ΑΜΟΗΒΖ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

 
ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ     14.325,01 
 
ΤΝΟΛΟ ΜΔΛΔΣΩΝ     36.123,01 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%       5.418,45 
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ      41.541,46 
ΦΠΑ 24%       9.969,95 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ  
ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΙΥΤΗ    51.511,41 
 
 
 
 
 
ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ  
ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ :    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 08 Γ’ ΣΑΞΗ & ΑΝΩ 

 

         ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μέγαξα  18/4/2018   Μέγαξα18/4/2018  Μέγαξα 18/4/2018 

Ζ πληάμαζα   Ζ Πξ/λε Σκήκαηνο Μειεηώλ – Έξγσλ Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗ:  
19/2018  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
 

« Μελέηη ζηαηικήρ επάπκειαρ 4ος 
Γημοηικού σολείος » ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

     
ΣΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ :  

   51.511,41 
€   

   

ΥΡΗΜ/ΣΗΗ 
:  

ΙΓΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7411.0018# 

   
   

 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

       
 

Ι) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΑΡΘΡ.ΓΕΝ.4)  

α/α ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ   
υντελεςτισ 

τκ  
450*τκ θμζρεσ  

Αμοιβι          
ςε € 

1  Για επιςτήμονα εμπειρίασ από 10 έωσ 20 
έτη: 450* τκ=450*1,211. 

450 1,211 544,95 15 8.174,25 

2  Για επιςτήμονα εμπειρίασ από 10 έωσ 20 
έτη: 450* τκ=450*1,211. 

450 1,211 544,95 25 13.623,75 

 
υνολικι Αμοιβι επί τόπου και εργαςτθριακών δοκιμών:       21.798,00 

      
 

 
ΙΙ) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ2)  

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΦΕΡΟΤΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ IΙΙ 

   
 

ςυντ.   ΣΑΣΙΚΑ 
ΤΝΟΛΟ 
ΣΑΣΙΚΑ    

      ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ     
   

 
Ε= 1.418,73   

   

 
ΣΑο= 9,75   

   

 
Βν= 1,00   

   

 
τκ= 1,211   

   

 
κ= 3,00   

   

 
μ= 37   

   

 
Α/ςτ/ΗΜ= 0,30   

   

 
Ε*Σαο*(ςτ/ΗΜ)*Βν*100 414.978,53   

   

 
178,3*τκ 215,92   

   

 
(E*Tαo*BN*100)/178,3*τκ 1.921,90   

   

 
Σρίτθ ρίηα… 12,43   

   

 
μ/Σρίτθ ρίηα 2,98   

   

 
κ+(μ/Σρίτθ ρίηα) 5,98   

   

 
1,06*Ε*ΣΑο*Βν*(Α/ςτ/ΗΜ)*τκ 5.326,91   

   

  
*κ+(μ/Σρίτθ 
ρίηα)+*(1,06*Ε*ΣΑο*Βν*(Α/ςτ/ΗΜ)*τκ) 

31.833,35   
   

Α= 
Αρχικζσ Αμοιβζσ Μελετών με 
προςαυξθςεισ 

57.300,02 57.300,02 
   

0,4 ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ 20.055,01 20.055,01 
   

0,3 ΟΡΙΣΙΚΗ 14.325,01 14.325,01 
   

0,40 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 22.920,01 22.920,01 
   

Α= Σελικζσ Αμοιβζσ Μελετών Εφαρμογισ  30.082,51 30.082,51 
   

 
υνολικι Αμοιβι οριςτικισ ςτατικισ μελζτθσ :       14.325,01 

       

   
υνολικι Αμοιβι Ι & ΙΙ 36.123,01 

  
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%  5.418,45 

  
 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  41.541,46 

  
 

ΦΠΑ 24%  9.969,95 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΙΧΤΗ  

51.511,41 

   
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Μέγαρα 19  /4/ 2018 Μέγαρα 19  /4/ 2018 Μέγαρα 19 /4/2018 

 
 

Η υντάξαςα Η Πρ/νη Σμ. Μελετών -Ζργων Ο Διευθυντήσ 
 

 
  

 
   

 
  

 
   

 
Π. Κατρακοφλη   Ε.Σςάκωνα 

 
Ε.Ροφςςησ 
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Σεκμηπίωζη ηηρ ζκοπιμόηηηαρ ςλοποίηζηρ ηος ανηικειμένος ηηρ μελέηηρ  
 

Τθιζηάμενη Καηάζηαζη  

 

Σνλ Ηαλνπάξην 2018  ε Σερληθή Τπεξεζία  ηνπ Γήκνπ  έζηεηιε ηερληθό ζπλεξγείν πξνθεηκέλνπ αθ ελόο κελ λα 

ζπληεξήζεη ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ από βιάβεο επθόισο απνθαηαζηάζηκεο όπσο επηζθεπή  ξεγκαηώζεσλ 

ζηνπο ηνίρνπο  πιήξσζεο, επηζθεπή θζαξκέλσλ επηρξηζκάησλ, επηζθεπή ιόγσ απνθόιιεζεο πιαθηδίσλ ζηηο 

ηνπαιέηεο, επηζθεπή ξεγκαηώζεσλ ζην δάπεδν ηνπ ζρνιείνπ, ιόγσ θαζίδεζεο  θιπ  θαη αθ εηέξνπ  κε 

θαζαίξεζε  ησλ επηρξηζκάησλ θαη απνθάιπςε  ησλ δνκηθώλ ζηνηρεηώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα,  λα  πξνβεί  

ζε  έιεγρν ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ ξεγκαηώζεσλ  πνπ είραλ θαη ζε 

πξνεγνύκελεο απηνςίεο δηαπηζησζεί ( ππνζηπιώκαηα- δνθνύο θ.ι.π)  από ηνπο κεραληθνύο ηεο ππεξεζίαο καο 

θαη ηεο ΚΣΤΠ.    

 

 Μεηά  ηελ θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ θαη ηελ κεξηθή απνθάιπςε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ ζρνιηθνύ  

ζπγθξνηήκαηνο  πξαγκαηνπνηήζεθε απηνςία από θιηκάθην κεραληθώλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  θαη  

δηαπηζηώζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Δλαλζξαθώζεηο ζθπξνδέκαηνο ζε ππνζηπιώκαηα θαη  θαηαθόξπθεο θαη εγθάξζηεο ξσγκέο 

 Γηάβξσζε νπιηζκνύ θπξίσο ζηηο βάζεηο ησλ ππνζηπισκάησλ ζε όια ζρεδόλ ηα πεξηκεηξηθά 

ππνζηπιώκαηα θαζώο θαη  ζην ελδηάκεζν ύςνο ηνπο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα θαηλόκελα αληνύζαο πγξαζίαο ζηελ βάζε ησλ ππνζηπισκάησλ 

έμσ από ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ,  ζην αλαηνιηθό άθξν ηνπ θηηξίνπ θαη κεηά από θαζαίξεζε 

ησλ επηρξηζκάησλ, δηαπηζηώζεθε ζθπξόδεκα πνιύ θαθήο πνηόηεηαο θαη απνζαζξσκέλν. 

Παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε ρώκαηνο κέζα ζην ζώκα ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζην βνξεηναλαηνιηθό  

ππνζηύισκα. 

 ην ζπγθεθξηκέλν ππνζηύισκα δηαπηζηώζεθε επίζεο κεηά από θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ ξσγκή 

δηαγώληα – δηαηκεηηθή. 

 Πιήξεο δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ ησλ ζπλδεηήξσλ κε ζπλέπεηα ηελ αλππαξμία πεξίζθημεο ησλ 

ππνζηπισκάησλ. 

 Ζ ύπαξμε πεξηκεηξηθήο πςίθνξκεο δνθνύ (πηζαλόλ δηαθνζκεηηθήο) ζηελ βάζε θάζε νξόθνπ θαζώο θαη 

ε ύπαξμε ελδηάκεζεο δνθνύ κεηαμύ ησλ ππνζηπισκάησλ (θεγγίηεο), έρνπλ πξνθαιέζεη βιάβεο ζηνλ 

θέξνληα νξγαληζκό (θνληά ππνζηπιώκαηα). 

 ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κεηά από καθξνζθνπηθό έιεγρν,  δηαπηζηώζεθε εγθάξζηα 

δηακπεξήο ξσγκή ζηελ πιάθα νξνθήο κε ζπλέρεηα ζηηο δνθνύο θαη δηακπεξείο νξηδόληηεο ξσγκέο ζηελ 

ηνηρνπνηία ηνπ Α’ νξόθνπ πάλσ από απηέο ηηο δνθνύο. 

 Γηαπηζηώζεθε επίζεο όηη έρνπλ γίλεη εληζρύζεηο κε καλδύεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε 

ππνζηπιώκαηα ηνπ Α’ νξόθνπ ρσξίο ζπλέρεηα  ζην ηζόγεην θαη ηελ ζεκειίσζε 

 ηελ βόξεηα πιεπξά ζηελ νπνία έγηλαλ επεκβάζεηο εμσηεξηθώλ επηζθεπώλ ιόγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζε καλδύα, δηαπηζηώζεθε ε κε πεξηκεηξηθή πεξίζθημε ηνπ ππνζηπιώκαηνο, ρσξίο 

πεξηκεηξηθή ζπλέρεηα ησλ ζπλδεηήξσλ (νύηε θαλ αγθύξσζεο ηνπο) ηνπνζεηνύκελνπ ζε επαθή κε ην 

εμσηεξηθό επίρξηζκα (δελ έρεη απνκαθξπλζεί ην παιηό επίρξηζκα). 
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Σν θηίξην είρε επηζθεπαζηεί από ηνλ ΟΚ κεηά από ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 1981 θαη 1999, ρσξίο όκσο λα 

έρνπκε γλώζε γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ επεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην θηίξην θαζώο  δελ ππάξρνπλ 

ζρεηηθά ζηνηρεία ζην ζρνιείν  νύηε θαη ζηνλ Γήκν. Δπηπιένλ δελ καο έρεη δνζεί πνηέ κεηξών 

απνθαηαζηάζεσλ. 

 
Γηα ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο ην 4ν Γεκνηηθό ρνιείν Μεγάξσλ ρξήδεη ειέγρνπ ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη 
κειέηεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο.  
 

 

κοπιμόηηηα Μελέηηρ:  

 

Ο ιόγνο πνπ ζα γίλεη ε κειέηε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο είλαη γηα λα κπνξέζεη λα εληζρπζεί θαηάιιεια ην θηίξην 
ώζηε κε αζθάιεηα λα ζηεγάδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σν δεηνύκελν είλαη ε κειέηε ζηαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ.  
 

 

 

 

 

Μέγαξα 18/4/2018   Μέγαξα 18/4/2018  Μέγαξα 18/4/2018 

Ζ πληάμαζα   Ζ Πξ/λε Σκήκαηνο Μειεηώλ – Έξγσλ Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 
Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο   
 
 
 

Ο Αληηδήκαξρνο 
 
 
 

ηαύξνο Φσηίνπ 
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Άρθρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ  
 
1.1 Γενικϊ  
Η παρούςα Ε..Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των 
ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που ςχετύζονται με την διαδικαςύα 
ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ "Διακόρυξη", ενώ το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ 
τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ "Σεχνικών Δεδομϋνων".  
 
 
1.2 Οριςμού, υντομογραφύεσ και Αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ παρενθϋςεισ)  
Αναθϋτουςα αρχό τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων  
Κύριοσ του ϋργου (ΚτΕ) εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων.  
Εργοδότησ εύναι ο Δόμοσ Μεγαρϋων 
 
Ανϊδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορϋασ ό η ϋνωςη οικονομικών φορϋων ςτον οπούο ανατύθεται από τον 
εργοδότη με δημόςια ςύμβαςη η εκπόνηςη τησ μελϋτησ κατϊ το ϊρθρο 2 του Ν.4412/2016.  
 
Προώςταμϋνη Αρχό (Π.Α.): Δημοτικό υμβούλιο Μεγαρϋων 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ.): Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δόμου Μεγαρϋων  
υμβατικό Αμοιβό : Η οικονομικό προςφορϊ του αναδόχου.  
Δημόςια ςύμβαςη μελϋτησ: Η ςύμβαςη με αντικεύμενο την εκπόνηςη μελετών κατϊ το ϊρθρο 2 παρ. 3 
περ 6 (β) του Ν.4412/2016.  
 
Έγγραφο τησ ςύμβαςησ: Κϊθε ϋγγραφο το οπούο παρϋχει ό ςτο οπούο παραπϋμπει ο αναθϋτων φορϋασ 
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, όπωσ :  
Α. Η Διακόρυξη  
Β. Η υγγραφό Τποχρεώςεων  
Γ. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων 
 
 
1.3 ειρϊ ιςχύοσ υμβατικών Σευχών  
Μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού η ςειρϊ ιςχύοσ των εγγρϊφων εύναι η ακόλουθη:  
1. Σο υμφωνητικό  
2. Η Διακόρυξη  
3. Η Οικονομικό προςφορϊ του Αναδόχου  
4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου  
5. Η υγγραφό Τποχρεώςεων  
6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την τεκμηρύωςη 
τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.  
7. Σο τεύχοσ των προεκτιμώμενων αμοιβών με τουσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ τησ προεκτιμηθεύςασ 
αμοιβόσ  
 
Άρθρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
2.1 Σόποσ και χρόνοσ  
Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του ϋργου εφόςον τούτο 
απαιτεύται.  
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των αρμοδύων οργϊνων του εργοδότη 
(Προώςτ/νησ Αρχόσ, Διευθ/ςασ Τπ/ςύασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να παρϋχει 
γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ και ςυμβουλϋσ, να ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ ςτην περιοχό που 
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πρόκειται να καταςκευαςτεύ το μελετώμενο ϋργο και εν γϋνει να παρϋχει την υποςτόριξη που κρύνει 
χρόςιμη ο εργοδότησ.  
 
Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ για την ϋγκριςη τησ ανϊθεςησ προσ τον 
ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει το ιδιωτικό ςυμφωνητικό μϋςα ςε 20 ημϋρεσ. το ιδιωτικό 
ςυμφωνητικό θα υπογρϊψει για λογαριαςμό του εργοδότη το νόμιμο κατϊ τισ οικεύεσ διατϊξεισ όργανο 
και από πλευρϊσ του αναδόχου ο οριςθεύσ με την υποβολό τησ προςφορϊσ εκπρόςωπόσ του.  
 
υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του 
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού. Η ϋναρξη τησ 
ςυνολικόσ και των τμηματικών προθεςμιών ςυμπύπτει, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό 
ςυμφωνητικό, με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του. τη διακόρυξη ορύζεται ο χρόνοσ εκπόνηςησ τησ 
μελϋτησ.  
 
το τεύχοσ «Σεχνικών Δεδομϋνων» παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα εκπόνηςησ των επύ μϋρουσ 
μελετών, από το οπούο προκύπτει ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ του ςυνόλου του μελετητικού ϋργου και 
ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ.  
 
ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών από την υπογραφό του ιδιωτικού ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ 
υποχρεούται να υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα, το οπούο μετϊ την ϋγκριςό του θα αποτελεύ ςυμβατικό 
ςτοιχεύο.  
το νϋο χρονοδιϊγραμμα θα αναγρϊφονται οι καθαρού χρόνοι ςύνταξησ των μελετών για κϊθε ςτϊδιο 
και κατηγορύα μελϋτησ, τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ κϊθε μελετητικόσ δρϊςησ και οι χρόνοι των 
απαιτούμενων εγκρύςεων και ενεργειών τησ Τπηρεςύασ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό προθεςμύα.  
 
Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ μελετητικόσ δρϊςησ, χωρύσ ευθύνη του αναδόχου, 
δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. Ωσ προσ τισ προθεςμύεσ εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ 
ςύμβαςησ ιςχύουν κατϊ τα λοιπϊ οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 184 του Ν.4412/2016.  
 
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ ανϋρχεται ςε  ΕΝΝΕΝΗΝΣΑ  (90) ΗΜΕΡΕ. 
 
2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου  
Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το 
ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζομϋνου (παρ. 6 και 7 του ϊρθρου 96 του Ν.4412/2016), ο 
οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο των υμβατικών Σευχών.  
 
Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ο ανϊδοχοσ δύναται να ορύςει και αναπληρωτό 
εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ.  
Για την αντικατϊςταςη των ωσ ϊνω εκπροςώπων του αναδόχου γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του 
αναδόχου ςτον εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των καταςτατικών οργϊνων 
του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.  
Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου υπόκειται ςτην ϋγκριςη του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ. 
Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτον 
εργοδότη.  
Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ διεύθυνςη θεωρούνται 
ιςχυρϋσ, εφόςον γύνονται πριν την γνωςτοπούηςη των μεταβολών.  
 
Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και τον αντύκλητό του. ε 
περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ, ωσ ϋδρα του αναδόχου θεωρεύται η ϋδρα του εκπροςώπου του.  
Αντύκλητοσ του αναδόχου ορύζεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ 
Τπηρεςύασ και αποδϋχεται το διοριςμό του με δόλωςη που περιλαμβϊνεται ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ ό 
υποβϊλλεται με ιδιαύτερο ϋγγραφο. Αντύκλητοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο εκπρόςωποσ του 
αναδόχου, εφόςον κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. τον αντύκλητο γύνονται νόμιμα, 
αντύ του αναδόχου, οι κοινοποιόςεισ των εγγρϊφων τησ υπηρεςύασ.  
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Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να αντικαταςτόςει τον αντύκλητό του, μϋχρι όμωσ την υποβολό τησ ςχετικόσ 
δόλωςησ με την οπούα αντικαθύςταται, οι κοινοποιόςεισ νομύμωσ γύνονται ςτον αντύκλητο. Η 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα δικαιούται να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη του αντικλότου, 
αν ο τελευταύοσ δεν παραλαμβϊνει τα ϋγγραφα που απευθύνονται προσ τον ανϊδοχο. Ο ανϊδοχοσ 
υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ αμϋςωσ ςτην απαύτηςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ.  
 
2.3 Επύβλεψη τησ ύμβαςησ  
Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςχετικϊ ςτον ανϊδοχο τα πρόςωπα που θα επιβλϋψουν 
την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ των επιβλεπόντων ορύζονται 
κατϊ το ϊρθρο 183 του Ν.4412/2016.  
 
2.4 Τποβολό Εκθϋςεων από τον ανϊδοχο  
Οι υποχρεώςεισ του αναδόχου για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων αναγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο 
τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋνων”.  
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την εκτϋλεςη των 
υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που ανϋλαβε με την υποβολό τησ 
προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό ό και 
ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα που δόλωςε 
κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει ϊμεςα την αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ τησ 
ομϊδασ. Η Δ.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ αποχώρηςησ και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του με 
αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ που διαθϋτει τουλϊχιςτον τα ύδια προςόντα, αν η αποχώρηςη οφεύλεται ςε 
ςπουδαύο λόγο.  
Αν η αποχώρηςη ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεύ δικαιολογημϋνη, επιςύρει την ποινό τησ 
εκπτώςεωσ (παρ. 3 του ϊρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τισ 
υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-αςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου που 
ϋχουν θεςπιςτεύ από το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο 
Παρϊρτημα XIV του Προςαρτόματοσ Β' του ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ  
4.1 Αμοιβό του αναδόχου  
υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ. Η αμοιβό αυτό 
μπορεύ να τροποποιηθεύ ςτισ περιπτώςεισ που  
α) αυξϊνεται το φυςικό αντικεύμενο, με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη  
β) εγκριθούν αρμοδύωσ αποζημιώςεισ,  
γ) δοθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ με αναθεώρηςη τησ αμοιβόσ του εφόςον 
ςυντρϋχουν οι λόγοι και προώποθϋςεισ του Νόμου κατϊ τα αναφερόμενα ςτα ϊρθρα 132, (για το 
Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου.  
 
4.2 Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου  
Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, ςε κατηγορύεσ μελετών και ςτϊδια 
(εϊν εφαρμόζεται), όπωσ προκύπτουν από την οικονομικό του προςφορϊ και κατϊ το  
Ν.4412/2016: Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ, 
που ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 5-9 του ϊρθρου 187 του 
Ν.4412/2016.  
 
Ειδικότερα αναγρϊφονται:  
i) Σο εύδοσ των εργαςιών.  
ii) Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν.  
iii) Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν, τη 
μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγουμϋνων αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ 
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ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύ πύνακασ επιμεριςμού τησ αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε περύπτωςη αναδόχου 
κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει ο εκπρόςωπόσ τησ και την επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του.  
iv) Σο πληρωτϋο ποςό  
v) Ο αναλογών Υ.Π.Α.  
 
Αν οι λογαριαςμού περιϋχουν αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, ςε βαθμό που η διόρθωςη τουσ να καθύςταται 
ανϋφικτη, επιςτρϋφονται ςτον ανϊδοχο για επαναςύνταξη μϋςα ςτην προθεςμύα ϋγκριςησ τουσ. Αν οι 
αςϊφειεσ και τα ςφϊλματα αφορούν διακριτϊ κονδύλια των λογαριαςμών, εκκρύνονται κατϊ το μη 
αμφιςβητούμενο μϋροσ και κατϊ το υπόλοιπο επιςτρϋφονται για επαναςύνταξη. Η μηνιαύα προσ 
ϋγκριςη προθεςμύα αρχύζει από την υποβολό του επαναςυνταγμϋνου λογαριαςμού.  
 
Μετϊ την ϋγκριςη του Λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικϊ για την εύςπραξη του:  
i) Απόδειξη ό Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών  
ii) Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ.  
iii) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, 
ότισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ απαςχολούμενουσ με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ 
(ΕΥΚΑ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπρϊξεισ και κοινοπραξύεσ 
αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων των μελών τουσ.  
iv) Διπλότυπα γραμμϊτια καταβολόσ των εκϊςτοτε ιςχυουςών κρατόςεων (0,06% υπϋρ ΕΑΑΔΗΤ με το 
χαρτόςημό του και ΟΓΑ χαρτοςόμου, φόροι κλπ), αν αυτϋσ δεν παρακρατούνται από τον εργοδότη.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ’ αύτηςη του εργοδότη και οποιοδόποτε ϊλλο 
δικαιολογητικό απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ απαύτηςησ.  
Αν η πληρωμό λογαριαςμού καθυςτερόςει, χωρύσ υπαιτιότητα του αναδόχου, πϋραν του ενόσ μηνόσ, 
μετϊ τη ρητό ϋγκριςη, του οφεύλεται τόκοσ υπερημερύασ που υπολογύζεται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 
τησ παρ. Ζ' του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107).  
 
Προώπόθεςη πληρωμόσ του λογαριαςμού εύναι η προςκόμιςη από τον ανϊδοχο όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών πληρωμόσ. Σο τιμολόγιο μπορεύ να προςκομύζεται μεταγενεςτϋρωσ κατϊ την εύςπραξη 
του ποςού του λογαριαςμού.  
 
Ο ανϊδοχοσ δικαιούται ακόμα να διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ μϋχρι την καταβολό τησ αμοιβόσ 
του, ύςτερα από κοινοπούηςη ειδικόσ ϋγγραφησ δόλωςησ περύ διακοπόσ των εργαςιών, προσ τη 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα.  
 
την περύπτωςη αυτό δικαιούται ιςόχρονη παρϊταςη. Τπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμό 
λογαριαςμού υπϊρχει μόνο ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα αποδεδειγμϋνα κλόθηκε εγγρϊφωσ από την 
αρμόδια υπηρεςύα του κυρύου του ϋργου και αδρϊνηςε ό παρϋλειψε να προςκομύςει τα αναγκαύα 
δικαιολογητικϊ για την πληρωμό του.  
 
Η κατϊςχεςη ςτα χϋρια τρύτου τησ αμοιβόσ του αναδόχου, πριν από την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ, δεν επιτρϋπεται.  
 
Διευκρινύζεται ότι :  
i. Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και ϊλλεσ 
πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, Τγειονομικόσ Περύθαλψησ και υντϊξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, όπωσ τα ΕΥΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ.  
 
ii. Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Ο φόροσ αυτόσ θα καταβϊλλεται 
επιπλϋον ςτον ανϊδοχο, με την πληρωμό κϊθε Λογαριαςμού.  
 
Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του Λογαριαςμού, 
υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ.  
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Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα μετακινόςεων, ειδικϊ 
και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι την ολοκλόρωςη και παρϊδοςη των 
εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ προβλϋπονται ςτο νόμο και ςτην παρούςα. Δεν 
αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι ςύμβαςη προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ.  
 
Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ για τα απομϋνοντα 
ςτϊδια μελϋτησ ό και κατϊ την εκπόνηςη ςταδύου μελϋτησ, κατϊ το ϊρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  
 
Για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού απευθύνει γραπτό εντολό προσ τον ανϊδοχο. την περύπτωςη 
αυτό, οι επιπτώςεισ τησ διϊλυςησ αντιμετωπύζονται από τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 193 και 194 του Ν. 
4412/16.  
 
Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον α) το κρύνει αναγκαύο και β) 
ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού θα 
γύνει με την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 186 του Ν. 4412/16.  
 
Η αύξηςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου κατϊ τα ανωτϋρω με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη, ςυνεπϊγεται 
την καταβολό πρόςθετησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% τησ ς.ς. (ϊρθρο 72 παρ. 1.β 
του Ν. 4412/16).  
 
Γενικϊ, τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ κατϊ την διϊρκεια τησ μπορεύ να επϋλθει κατϊ τα αναφερόμενα ςτα 
ϊρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016.  
 
Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται από 
τον Εργοδότη θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΩ και ςύμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχύουςα νομοθεςύα.  
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ  
5.1 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ  
 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, που εκδύδεται κατϊ 
το ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ύςη προσ το 5% τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ.  
Εϊν η εγγυητικό Επιςτολό εκδοθεύ από ξϋνη Σρϊπεζα τότε μπορεύ να εύναι ςυντεταγμϋνη ςε μύα από τισ 
επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από επύςημη μετϊφραςη 
ςτα Ελληνικϊ.  
 
Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και 
ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 
302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόςον υπϊρξει νόμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται ςχετικό 
απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, κατϊ το 
ϊρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016.  
 
Για την εκταμύευςη προκαταβολόσ ο ανϊδοχοσ οφεύλει να καταθϋςει ςυμπληρωματικό εγγύηςη (πϋραν 
τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ) για ποςό ύςο με τη διαφορϊ του ποςού τησ προκαταβολόσ και του 
ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ.  
 
5.2 Γενικού Όροι Εγγυόςεων  
Η εγγυόςεισ τησ παραγρϊφου 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ καμιϊ διϊκριςη την 
πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του Εργοδότη κατϊ 
του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλόρωςη των υπηρεςιών του.  
Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό αναλόγου προσ την απαύτηςη 
μϋρουσ, των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ο εργοδότησ ειςπρϊττει την εγγύηςη με 
ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό. Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την 
ευθύνη του αναδόχου για αποζημύωςη του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα 
μεγαλύτερη του ποςού των εγγυόςεων.  
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Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  
Αν ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του τισ προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 
και υπϋρ του κυρύου του ϋργου ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Διευθύνουςασ 
Τπηρεςύασ. Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από τον εργοδότη το δικαύωμα να κηρύξει τον 
ανϊδοχο ϋκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
7.1 Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου  
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ 
“Σεχνικών Δεδομϋνων”, που ςυνοδεύει την Διακόρυξη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια και επαγγελματικό 
κρύςη.  
 
Ο ανϊδοχοσ εκτελεύ τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ και τουσ 
κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμϋνου 
τησ. Οι αξιώςεισ του εργοδότη κατϊ του αναδόχου λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ τησ παροχόσ του 
παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε 
τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που του παρϋχει ο εργοδότησ, αν τούτο 
ορύζεται ςτη ςύμβαςη. Αν τα ςτοιχεύα εύναι ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ ανεπαρκό και επηρεϊζουν την 
αρτιότητα ό την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και εφόςον ο ανϊδοχοσ μπορεύ να το διαπιςτώςει, 
ειδοποιεύ εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη τον εργοδότη. Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο 
ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτον Εργοδότη όλα τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ ςύγκρουςησ 
ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ προκύπτει τϋτοια 
ςύγκρουςη.  
 
7.2 Ελαττώματα και ελλεύψεισ τησ μελϋτησ  
Ελαττώματα ό ελλεύψεισ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ που εμφανύζονται κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ 
τησ, αλλϊ και μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ και μϋχρι την παραγραφό των αξιώςεων του εργοδότη, 
αποκαθιςτώνται από τον ανϊδοχο με δύκεσ του δαπϊνεσ. Αν διαπιςτωθούν ελαττώματα ό ελλεύψεισ 
μϋχρι την ϋναρξη τησ καταςκευόσ του ϋργου, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα καλεύ τον ανϊδοχο τησ μελϋτησ να 
διορθώςει τα ελαττώματα ό να ςυμπληρώςει τισ ελλεύψεισ και εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωθεύ εκδύδει 
και κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο πρόςκληςη ςτην οπούα: α) γύνεται μνεύα ότι κινεύται η διαδικαςύα 
εφαρμογόσ του παρόντοσ ϊρθρου, β) περιγρϊφονται τα ελαττώματα και οι ελλεύψεισ τησ μελϋτησ ό τησ 
υπηρεςύασ, γ) χορηγεύται εύλογη προθεςμύα για την αποκατϊςταςη, δ) επιςημαύνεται ότι η πρόςκληςη 
μπορεύ να προςβληθεύ με ϋνςταςη ενώπιον τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ και μϋςα ςτη νόμιμη προθεςμύα. Η 
ϋνςταςη του αναδόχου δεν αναςτϋλλει την υποχρϋωςη ςυμμόρφωςόσ του ςτην πρόςκληςη. Αν 
αποδειχθεύ ότι ο ανϊδοχοσ δεν ευθύνεται, η δαπϊνη αποκατϊςταςησ των ελλεύψεων ό ελαττωμϊτων 
βαρύνει τον κύριο του ϋργου.  
 
Αν ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ να αποκαταςτόςει το ελϊττωμα ό την ϋλλειψη μϋςα ςτην ταχθεύςα προθεςμύα, 
το ελϊττωμα ό η ϋλλειψη αποκαθύςταται από τον εργοδότη ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του, με 
απευθεύασ ανϊθεςη των ςχετικών εργαςιών ςε μελετητό που ϋχει τα νόμιμα προςόντα.  
 
7.3 Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο  
Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να αναλαμβϊνει τισ νόμιμεσ ευθύνεσ του, απαλλϊςςοντασ αντύςτοιχα τον 
εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του και να τον προφυλϊςςει από παντοειδεύσ ζημιϋσ, εξ αιτύασ 
ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκύπτει ςοβαρό παρϊλειψη ό εςκεμμϋνη 
ενϋργεια του εργοδότη.  
 
7.4 Εκχώρηςη Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων  
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Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων και των 
υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων που προβλϋπονται ςτο 
ϊρθρο 195 του Ν.4412/2016.  
 
7.5 Εμπιςτευτικότητα  
Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ (και οι 
προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την προηγούμενη 
ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε 
γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τουσ.  
 
7.6 Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων  
Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο (και τουσ 
προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα 
εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα 
παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο που προβλϋπεται ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ 
οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ ύμβαςησ.  
Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 
υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη / 
διαχεύριςό τουσ.  
 
7.7 Σεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό  
Οι κϊθε εύδουσ υπολογιςμού ό τα οποιαδόποτε ςτοιχεύα, που θα προκύπτουν από επεξεργαςύα ςε 
Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό, από τον Ανϊδοχο (ό τουσ προςτηθϋντεσ του) ό από τισ υπηρεςύεσ του 
εργοδότη με την βοόθεια / καθοδόγηςη του αναδόχου, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από αναλυτικό 
υπόμνημα, που θα περιλαμβϊνει:  

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό που χρηςιμοποιόθηκε,  

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

 ςε περύπτωςη υπολογιςμών, την περιγραφό των μεθόδων, των παραδοχών υπολογιςμού, του 
τρόπου ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε οι αντύςτοιχοι υπολογιςμού να μπορούν να 
ελεγχθούν με ϊλλεσ κλαςςικϋσ μεθόδουσ ό με ϊλλα προγρϊμματα.  

 
7.8 Κυριότητα και Φρόςη λογιςμικού του Αναδόχου  
Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει ο ανϊδοχοσ για 
την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του, υποχρεούται να θϋςει ςτη 
διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.  
Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο εργοδότησ το δικαύωμα 
να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ περιοριςμούσ για θϋματα που ςχετύζονται 
με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ ύμβαςησ.  
 
7.9 Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου  
Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ κατϊ τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και ενδεικτικϊ:  

 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) και υποβολόσ των 
αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κλπ.,  

 την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα,  

 την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των εργαζομϋνων του.  

 
Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών επιχειρόςεων του 
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα, 
που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ.  
 



ειίδα 20 από 
23 

 

7.10 Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του  
Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ 
του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα (ΕΥΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), 
για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
 
7.11 Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο  
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, 
ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό τον εργοδότη.  
 
7.12 Αλληλογραφύα με τον Εργοδότη  
Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει να 
αποςτϋλλονται κατ’ αρχόν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποςτϋλλονται με ςυςτημϋνο 
ταχυδρομεύο ό με courier και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα.  
 
Άρθρο 8 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ  
 
8.1 Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων  
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ πληροφορύεσ που 
αναφϋρονται ςτον Υϊκελο Δημόςιασ ύμβαςησ, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ 
παραδώςει.  
 
8.2 Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου  
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα την αμοιβό ςτον Ανϊδοχο, κατϊ τουσ όρουσ του 
ϊρθρου 187 του Ν.4412/2016 και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτην παρ. 4.2 τησ παρούςασ 
.Τ.  
 
Άρθρο 9 ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ  
 
9.1 Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ύμβαςησ  
Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ υποχρεώςεισ 
και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με πνεύμα 
ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ, κατϊ τισ 
διατϊξεισ των ϊρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούςα (ϊρθρο 12).  
 
9.2 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό ςτην Προςφορϊ του Αναδόχου  
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν αντικρουόμενεσ 
διατϊξεισ ό όροι ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε 
φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτη Διακόρυξη.  
Λϊθη ό παραλεύψεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των διαγωνιζομϋνων και ςτην 
υποχρϋωςη του Αναθϋτοντα Υορϋα να μη μεταβϊλει μονομερώσ τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη τουσ 
οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ.  
 
9.3 Ανωτϋρα βύα  
Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ βύασ", τα οπούα 
ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ ευθύνησ των ςυμβαλλομϋνων, 
καθϋνα εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, 
εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα 
υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται από τισ 
διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό τη ςύμβαςη.  
Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν δημιουργεύ 
δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη 
υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω 
γεγονότων ό περιςτατικών.  
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9.4 Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ  
Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν 
δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των 
καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται από τισ 
διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ 
αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ του νόμου.  
 
Άρθρο 10 ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ  
 
10.1 Έκπτωςη Αναδόχου  
Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφώνεται με τισ 
γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Π.Α., όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 191 του 
Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρϋχουν οι περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η διαδικαςύα ϋκπτωςησ 
κινεύται υποχρεωτικϊ και πιο ςυγκεκριμϋνα αν ο ανϊδοχοσ :  
α) Τπερβεύ υπαύτια για χρόνο πϋραν του 1/3 τη ςχετικό ςυνολικό προθεςμύα τησ παραγρϊφου 2 του 
ϊρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομϋνων υπόψη των παρατϊςεων.  
β) Καθυςτερεύ υπαύτια την υποβολό ςταδύου μελϋτησ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τησ 
αντύςτοιχησ τμηματικόσ προθεςμύασ.  
γ) Οι εργαςύεσ του παρουςιϊζουν κατ' επανϊληψη ελαττώματα ό ελλεύψεισ. Για να κηρυχτεύ ο ανϊδοχοσ 
ϋκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρϋπει να ϋχει προηγηθεύ, τουλϊχιςτον μια φορϊ η εφαρμογό των 
διατϊξεων τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατϊςταςη των 
ελαττωμϊτων ό ελλεύψεων τησ μελϋτησ και να μην ϋχει αςκηθεύ ϋνςταςη ό η αςκηθεύςα να ϋχει 
απορριφτεύ.  
 
Αν κατϊ τησ απόφαςησ ϋκπτωςησ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα ϋνςταςη ό αν απορριφτεύ η ϋνςταςη από την 
αρμόδια προσ τούτο Προώςταμϋνη Αρχό, η ϋκπτωςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα 
ϋνςταςη αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκπτωςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ και ο ανϊδοχοσ 
υποχρεούται να ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ. Η απόφαςη επύ τησ ϋνςταςησ εκδύδεται, μετϊ από 
γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού ςυμβουλύου, από την Προώςταμϋνη Αρχό μϋςα ςε δύο (2) μόνεσ από την 
κατϊθεςη τησ. Η αποδοχό ό απόρριψη τησ ϋνςταςησ αιτιολογεύται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχόσ 
μπορεύ να περιλαμβϊνεται και η καταφανόσ βελτύωςη του ρυθμού ό τησ ποιότητασ των εκτελούμενων 
εργαςιών, ώςτε να πιθανολογεύται βϊςιμα η ϋγκαιρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου.  
 
Η Προώςταμϋνη Αρχό υποχρεούται να εκδώςει απόφαςη και μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ, ενώ 
κινεύται η πειθαρχικό διαδικαςύα κατϊ των υπαιτύων υπαλλόλων κατϊ τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 7 
του ϊρθρου 183. Μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ εκδόςεωσ αποφϊςεωσ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να 
διακόψει τισ εργαςύεσ τησ ςύμβαςησ και η Διευθύνουςα Τπηρεςύα διαπιςτώνει τισ εργαςύεσ που 
εκπόνηςε ο ανϊδοχοσ. Αν η ϋνςταςη του αναδόχου γύνει τελικϊ αποδεκτό μετϊ την πϊροδο των δύο (2) 
μηνών, δικαιούται παρϊταςη με αναθεώρηςη, ιςόχρονη με το διϊςτημα τησ διακοπόσ, ενώ η διακοπό 
των εργαςιών τησ ςύμβαςησ δεν αποτελεύ λόγο για τη διϊλυςη τησ ςύμβαςησ. Ουδεμύα εργαςύα 
εκτελούμενη μετϊ την ημϋρα τησ κατϊ τα ϊνω υποχρεωτικόσ διακοπόσ των εργαςιών και μϋχρι τησ 
θετικόσ για τον ανϊδοχο αποφϊςεωσ πιςτοποιεύται για πληρωμό.  
 
Μετϊ την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ςτον ανϊδοχο και μϋχρι να καθαριςθεύ ο τρόποσ εκπόνηςησ των 
εργαςιών που υπολεύπονται για την ολοκλόρωςη του εκπονούμενου ςταδύου τησ μελϋτησ ό τησ 
ςύμβαςησ υπηρεςιών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα επεμβαύνει προσ αποτροπό αρνητικών ςυνεπειών 
εκτελώντασ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του ϋκπτωτου αναδόχου.  
 
Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ οριςτικοπούηςησ τησ ϋκπτωςησ, ο ανϊδοχοσ διακόπτει κϊθε εργαςύα 
και δεν δικαιούται αμοιβό για το εκπονημϋνο ςτϊδιο. Κατ' εξαύρεςη μπορεύ ο εργοδότησ, αν κρύνει ότι 
οριςμϋνα ςτοιχεύα του μελετητικού ϋργου του υπό εκπόνηςη ςταδύου εύναι χρόςιμα, να ζητόςει να 
παραδοθούν ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα μϋςα ςε οριςμϋνη προθεςμύα, ςυνταςςομϋνου ςχετικού 
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πρωτοκόλλου παρϊδοςησ. Η αμοιβό του αναδόχου για τισ εργαςύεσ του ημιτελούσ ςταδύου κανονύζεται 
με Πρωτόκολλο Κανονιςμού Σιμών Μονϊδοσ Νϋων Εργαςιών.  
 
Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ του εργοδότη η 
εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη τμηματικών 
προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ 
ςυνολικόσ προθεςμύασ, εφόςον υφύςταται τϋτοια περύπτωςη.  
 
Η απόφαςη με την οπούα οριςτικοποιόθηκε η ϋκπτωςη κοινοποιεύται από την υπηρεςύα που την 
εξϋδωςε ςτην αρμόδια για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ υπηρεςύα και ςτην υπηρεςύα τόρηςησ του Μητρώου 
Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολό των παρεπόμενων κυρώςεων, μαζύ με ςύντομο 
ιςτορικό και μνεύα των λόγων που οδόγηςαν ςτην ϋκπτωςη. Αν ο ϋκπτωτοσ ανϊδοχοσ εύναι κοινοπραξύα 
ό ςύμπραξη μελετητών ό εταιρειών μελετών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα προςδιορύζει τουσ υπεύθυνουσ 
για την ϋκπτωςη μελετητϋσ ό εταιρεύεσ τησ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.  
 
10.2 Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ  
Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει και να προβεύ ςτη διϊλυςη μιασ ςύμβαςησ μελϋτησ ό παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, ςύμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.  
Ο ανϊδοχοσ δικαιούται να διαλύςει την ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 3, 4 
και 5 του Ν.4412/2016  
 
10.3 Ματαύωςη τησ διϊλυςησ  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 193 του ν.4412/2016.  
 
10.4 Αποζημύωςη αναδόχου ςε περύπτωςη διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 194 του ν.4412/2016.  
 
10.5 Τποκατϊςταςη του αναδόχου  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 195 του ν.4412/20162.  
 
10.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ύμβαςησ  
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει μύα 
δημόςια ςύμβαςη κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 133 
(για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016.  
 
 
10.7 Έγκριςη μελϋτησ – Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  
Εφόςον ςτισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ για επύ μϋρουσ κατηγορύεσ μελετών δεν ορύζεται ιδιαύτερη διαδικαςύα 
ϋγκριςησ τησ μελϋτησ, με την εγκριτικό απόφαςη τησ μελϋτησ, που εκδύδεται από το αρμόδιο κατϊ νόμο 
όργανο, πιςτοποιεύται η τόρηςη όλων των προδιαγραφών, κανονιςμών και τεχνικών οδηγιών που 
ιςχύουν κατϊ το χρόνο ςύνταξησ αυτόσ και βεβαιώνεται η ποιοτικό και ποςοτικό τησ επϊρκεια και η 
ςυμμόρφωςη του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικϋσ εν γϋνει υποχρεώςεισ του.  
 
Η οριςτικό παραλαβό των μελετών πραγματοποιεύται με απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, μετϊ την 
ϋγκριςη του τελευταύου, κατϊ τη ςύμβαςη, ςταδύου τησ μελϋτησ και την ϋκδοςη βεβαύωςησ τησ 
Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, για την περαύωςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ.  
χετικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 189 του Ν.4412/2016.  
 
 
Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ  
Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ αναφερόμενα ςτο 
ϊρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη 
τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο Νόμο.  
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Άρθρο 12 ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
12.1 Νομοθεςύα  
Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ προςδιορύζεται ςτην 
διακόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων.  
 
12.2 Γλώςςα επικοινωνύασ  
Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα.  
Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ό ϊλλων 
ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην ελληνικό γλώςςα. Οπουδόποτε και οποτεδόποτε κατϊ τη 
διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ απαιτηθεύ ερμηνεύα ό μετϊφραςη από ό / και προσ τα ελληνικϊ, αυτϋσ θα 
εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο και με κόςτοσ που θα βαρύνει τον ύδιο.  
ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο κατιςχύει των εγγρϊφων ςε 
αλλοδαπό γλώςςα. 
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