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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β/2519/20.07.2017):  

 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄147).» 
 

 Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2022, ο 
συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ 
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-
2017 (ΦΕΚ Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017,Β΄2724), σύμφωνα με το υπ.αρ.πρωτ.89046/Φ.Ν.439.6/23.03.2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το υπ.αριθμ. πρωτ. Δ11/104190 /06.07.2022 Διεύθυνσης 
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)/Τμήμα Ηλεκτρονικού Προσδιορισμού Κόστους (γ΄) της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει τιμή 
(τκ) = 1, 26 

 

AΡΘΡΟ ΤΕΧ. 6 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε στο σύνολο 
αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει σχεδίων και 
πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον εργοδότη, σαν αμοιβή του μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν 
του ανατεθεί προεκτιμάται το 50% της αμοιβής των προηγουμένων της οριστικής μελέτης σταδίων 
(προκαταρκτικής και προμελέτης), και επιπλέον ποσοστό 10% της συνολικής αμοιβής του τεχνικού για 
γενικές δαπάνες. 

Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρρων ανεξάρτητα από το μήκος τους και την 
προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης προεκτιμάται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων. 

2. Αν τα στοιχεία κάποιου τεχνικού έργου (όπως λ.χ. μερικοί ή όλοι οι φορείς αυτού κλπ.) ληφθούν από 
μελέτη άλλου τεχνικού έργου του ίδιου οδικού ή Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
25721 σιδ/κού τμήματος ή χορηγηθούν από τον εργοδότη, ή αν σε δύο ή περισσότερα τεχνικά έργα 
υπάρχουν όμοια στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει, θα προεκτιμάται μειωμένη αμοιβή ανάλογα με την έκταση των 
χορηγουμένων ή όμοιων στοιχείων. 

3. Σε περίπτωση μελέτης γεφυρών που έχουν ίσα ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων του ίδιου πλάτους, 
με φορείς εν γένει αμφιέρειστους, ευθύγραμμους ή καμπύλους με την ίδια καμπυλότητα, η αμοιβή του 
σταδίου της οριστικής μελέτης μειώνεται κατά 20%. 

4. Σε περιπτώσεις μελετών ομοίων από δομικής πλευράς τεχνικών εισόδου και εξόδου σηράγγων με υπόγεια 
εκσκαφή προεκτιμάται η πλήρης αμοιβή προκαταρκτικής και προμελέτης, ενώ για την οριστική λαμβάνεται 
υπόψη η πλήρης αμοιβή του πρώτου πλέον το 30% των υπολοίπων για την κάλυψη της μελέτης 
προσαρμογής στο έδαφος. 
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5. Για μελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο ή και δυναμικό 
έλεγχο έναντι ανεμοπίεσης (σε περίπτωση ευαίσθητων σε ταλαντώσεις κατασκευών), η βασική τιμή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής θα προσαυξάνεται κατά 50%.  

6. Για μελέτες γεφυρών με φορέα συνεχή με δύο ή και περισσότερα ανοίγματα και κατασκευή του φορέα 
κατά φάσεις καθ' οιαδήποτε μέθοδο, η βασική τιμή της προεκτιμώμενης προσαυξάνεται κατά 25%· από την 
παραπάνω προσαύξηση εξαιρούνται οι μελέτες γεφυρών που κατασκευάζονται με αμφιέρειστες 
προκατασκευασμένες δοκούς (από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμεικτες). Με την 
παραπάνω προσαύξηση αποζημιώνεται η επιπλέον μελέτη λόγω των φάσεων. 

7. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών σηράγγων στο εύρος επιρροής των οποίων υπάρχουν κτίσματα 
προκύπτει από την βασική προσαυξημένη κατά 20% (εφόσον μελετώνται οι επιπτώσεις από τη διάνοιξη της 
σήραγγας επί των κτισμάτων). Η αμοιβή μελέτης πιθανής προενίσχυσης των κτισμάτων προεκτιμάται 
ανεξάρτητα, σύμφωνα προς τις οικείες διατάξεις οικοδομικών έργων. 

8. Για μελέτες τεχνικών έργων που αποτελούν προσθήκη ή επέκταση υφιστάμενων τεχνικών έργων η βασική 
προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 25%, εφ’ όσον δεν απαιτείται στατικός επανέλεγχος των 
υφιστάμενων έργων. Αν απαιτηθεί ή ζητηθεί από την Υπηρεσία τέτοιος έλεγχος, τότε πέραν της ως άνω 
προσαύξησης, θα προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με το εδάφιο 12. 

9. Σε έργα στα οποία εφαρμόζεται σεισμική μόνωση (ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας) η βασική 
προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. Εφόσον στην ανάλυση της σεισμικής μόνωσης απαιτηθεί η 
εφαρμογή επιταχυνσιογραφημάτων, η βασική προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%· στην 
αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται και η αμοιβή σύνταξης ή επιλογής των επιταχυνσιογραφημάτων. 

10. Η αμοιβή για τη σύνταξη εγχειριδίου συντήρησης τεχνικών έργων ορίζεται σε 4% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης.  

11. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης και προδιαγραφών ενοργάνωσης τεχνικών έργων ορίζεται σε 6% της 
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. 

12. Για ελέγχους μελετών τεχνικών έργων η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 25% της αμοιβής σύνταξης 
του ελεγχομένου σταδίου μελέτης. 

13. Για τον έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταμένων τεχνικών έργων που δεν δίνονται στοιχεία από την 
υπηρεσία η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 40% της αντίστοιχης για τη σύνταξη της μελέτης. Στην 
αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συλλογής των απαιτουμένων στοιχείων, οι δαπάνες 
προγραμματισμού των απαιτουμένων ερευνών κλπ., όχι όμως οι προς τρίτους δαπάνες αποτυπώσεων, των 
εργαστηριακών ελέγχων, αποζημιούμενες σύμφωνα προς τα οικεία άρθρα. 

14. Στις οριστικές μελέτες των πεζογεφυρών και όπου και όταν εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη 
κλιμακοστασίων ή ραμπών, η τιμή μονάδος φυσικής ποσότητας προσαυξάνεται κατά 25%. 
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2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 

Σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες του ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β/2519/20.07.2017), τα 
αρχιτεκτονικά έργα εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον Πίνακα Iα της παρ. 7 του 
άρθρου αυτού. Τα έργα διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων εντάσσονται στην κατηγορία V του πίνακα Ια 
«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑο, ΣΒν και ΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 

1. Η βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών (ΤΑ0) δηλαδή η αμοιβή ανά μονάδα φυσικού 
αντικειμένου, Ε ως παραπάνω, ορίζεται για όλες τις κατηγορίες σε 9,75 €/μ2. 
2. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒν) για κάθε είδος κτιρίου ή έργου ορίζεται λαμβάνοντας ως μονάδα (1) 
τον συντελεστή των κατοικιών μέσης κατηγορίας του πίνακα Ια. 
3. Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο καθορισμός του ΣΒν γίνεται με βάση τους αντικειμενικούς 
παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό δυσκολίας κάθε μελέτης (μέγεθος κτιρίου, κατηγορία, είδος ανά 
κατηγορία, ποιότητα). 
4. Ο συντελεστής ΣΑ ορίζεται στον πίνακα Iα της παρ. 7. 

2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 

Τα κτιριακά έργα εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με το Πίνακα Ι)α της παραγράφου 
7 του άρθρου ΟΙΚ.1 . Η εφαρμογή του άρθρου γίνεται ανά κατηγορία κτιριακού έργου ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ  

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ» 

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εργασίες: 

1. Πλήρης ανακαίνιση του πρώην κτιρίου ΕΜΥ  
– Υπολογίζεται ως «ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ια, Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 

2. Μελέτη δημοσίων τουαλετών (WC) 
– Υπολογίζεται ως «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 
Ια, Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 

Συνολικό εμβαδό μελετών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ :  

Α1= 86,30 + 60 = 146,30 τμ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εργασίες: 

1. Κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου 

Συνολικό εμβαδό μελετών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV :  

Α2= 240,00 τμ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V (ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Ή ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η΄ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ»  με είδος κτιρίου ή χρήση: 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
(ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εργασίες: 

1. Ανακαίνιση των κεντρικών εισόδων του πάρκου 
2. Κατασκευή στεγασμένο χώρο καθιστικού (κιόσκι) παραπλεύρως της λίμνης 
3. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με δράσεις σύμφωνες με τον χαρακτηρισμό του χώρου ως 

"κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης" 
4. Κατασκευή δύο (2) νέων παιδικών χαρών (έναντι κτιρίου ΕΜΥ και δίπλα στο αναψυκτήριο της 

λίμνης) 
5. Ανάπλαση της υπάρχουσας παιδικής χαράς  (δίπλα στην εκκλησία) 
6. Διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου του ανοιχτού θεάτρου για την δημιουργία  αθλητικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων  
7. Κατασκευή κινητής στεγασμένης εξέδρας για την μπάντα του δήμου 
8. Διαμόρφωση του χώρου του πρώην ζωολογικού κήπου 

 

Συνολικό εμβαδό μελετών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ V :  

Α3= 29,00+54,50+ 3278,70+1478,20+ 459,30+1606,30+35,00+ 3028,70= 9.969,70 τμ 

(Ο αναλυτικός υπολογισμός της συνάρτησης φαίνεται στο συνημμένη αρχείο Excel “ANAΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΑΜΟΙΒΩΝ”) 

Α1 (III) + Α2 (IV) = 16.522,23+ 18.677,06 = 35.199,29€ 

 

Α3 (V) = 91.466,87 € 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% σε Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες. 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ=    
35.199,29 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ=    

91.466,87 € 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται σύμφωνα 
με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%.  

Οι τιμές των συντελεστών είμαι όμοιοι με το ΟΙΚ. 1. 

Μελέτη πυροπροστασίας καθίσταται απαραίτητη μόνο στην ανακαίνιση του πρώην κτιρίου της ΕΜΥ. Στις 
νέες κατασκευές των κοινόχρηστων WC δεν απαιτείται, καθώς αποτελούνται από κτίσματα του ενός 
δωματίου με άμεση έξοδο του κάθε χώρου προς το ύπαιθρο. 

Α4 = 86,30 τμ 

Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

 

 

Α = 354,77€ 

 

 

(Ο αναλυτικός υπολογισμός της συνάρτησης φαίνεται στο συνημμένη αρχείο Excel “ANAΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΑΜΟΙΒΩΝ”) 

 

Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες. 

 

3 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 

Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιβ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑ0, ΣΒν και Σστ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των 
Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο και τους συντελεστές: 

ΤΑο Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου.                                                     9,75 
Σβν Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ΑΜΟΙΒΗ  =    354,77€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ  (Α1 +Α2 
+Α4)=    

35.554,06 € 
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 ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου (ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)                                                                   1,40 

Σστ Συντελεστής Στατικής Μελέτης  (ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)                                                                            0,30 
Σβν Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2  
συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου (ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)             0,71 

Σστ Συντελεστής Στατικής Μελέτης (ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)       0,55 
 
 κ: συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙ της μελέτης 2,4 
 μ: συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙ της μελέτης 28 
 κ: συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙΙ της μελέτης 3 
 μ: συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙΙ της μελέτης 37 
 κ: συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙΙ της μελέτης 3,7 
 μ: συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙΙ της μελέτης 35 
 
 

 

1. Η ως άνω προκύπτουσα αμοιβή, εφόσον είναι μεγαλύτερη από την οριζόμενη στη παρ. ΟΙΚ 1.1.1., 
αποτελεί και την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης.  

2. Στον τύπο της προηγούμενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο οποίος είναι ο συντελεστής 
Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα οργανισμού στην τιμή μονάδας του 
φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Ο Συντελεστής Σστ, ορίζεται 
στον Πίνακα Ιβ. 

3. Όπου απαιτείται αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού υφισταμένου κτιρίου, το οποίο δεν είναι 
χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιμώμενη  αμοιβή της, είναι ίση με το 
75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου. 

 

3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 

Σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.2 Στατικές Μελέτες του ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β/2519/20.07.2017), τα 
κτιριακά έργα εντάσσονται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον Πίνακα Iγ της παρ. 7 του 
άρθρου αυτού. 

Οι προβλεπόμενες στατικές μελέτες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Στατική ενίσχυση κτιρίου μετεωρολογικού σταθμού  
– Υπολογίζεται ως «ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιβ, Άρθρο ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες 
Κτιριακών Έργων, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 και εντάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιγ 
“ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ” του ίδιου άρθρου: 
 
«Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν πλήρη στατικό υπολογισμό 
όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και βοηθημάτων, όπως μελέτες σκελετών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, που υπολογίζονται ως επίπεδοι φορείς, πλαισίων από ευθύγραμμες ράβδους, σιδηρές 
κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων 
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κατασκευών με ιδιάζουσα μορφή και γενικά κάθε φύσης στατικές μελέτες των έργων που δεν εμπίπτουν στις 
λοιπές κατηγορίες.» 

Ε1= 86,30 τμ 

2. Μελέτη WC 
– Υπολογίζεται ως «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιβ, 
Άρθ. ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 και εντάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ, 
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιγ “ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ” του ίδιου 
άρθρου: 
 
«Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν απλούς υπολογισμούς αλλά 
ακριβέστερους της προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμό και απεικόνιση των φερόντων στοιχείων όπως μελέτες 
κατασκευών μέχρι διωρόφου μικτής κατασκευής από υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες, 
δοκούς και πλάκες απλής διάταξης, σιδηρές κατασκευές απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και 
υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα ελάσματα, απλές μεταλλικές στέγες ανοίγματος μέχρι 
10 μ.» 

Ε2= 60,00 τμ 

3. Στατική Μελέτη κινητού στεγάστρου Φιλαρμονικής 
– Υπολογίζεται ως «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 
Ιβ, Άρθ. ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 και εντάσσεται στην 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιγ “ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ” 
του ίδιου άρθρου: 

«Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς 
υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών μελετών των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), όπως 
μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό που υπολογίζονται σαν φορείς στο χώρο κελυφών, πτυχωτών 
φορέων, και εν γένει φορέων ειδικής μορφής προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών 
τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, αναρτημένων στεγών, συμμείκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.» 

Ε3= 35,00 τμ 

4. Στατική Μελέτη στεγασμένου χώρο καθιστικού (κιόσκι) 
– Υπολογίζεται ως «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 
Ιβ, Άρθ. ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 και εντάσσεται στην 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιγ “ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ” 
του ίδιου άρθρου: 

«Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς 
υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών μελετών των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), όπως 
μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό που υπολογίζονται σαν φορείς στο χώρο κελυφών, πτυχωτών 
φορέων, και εν γένει φορέων ειδικής μορφής προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών 
τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, αναρτημένων στεγών, συμμείκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.» 

Ε4= 54,50 τμ 

5. Στατική Μελέτη Πυλών εισόδου 
– Υπολογίζεται ως «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 
Ιβ, Άρθ. ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, ΦΕΚ 2519 Β’/2017 και εντάσσεται στην 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ιγ “ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ” 
του ίδιου άρθρου: 
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«Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς 
υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών μελετών των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), όπως 
μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό που υπολογίζονται σαν φορείς στο χώρο κελυφών, πτυχωτών 
φορέων, και εν γένει φορέων ειδικής μορφής προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών 
τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, αναρτημένων στεγών, συμμείκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.» 

Ε5= 29,00 τμ 

 

Εφαρμόζοντας στα άρθρα τις τιμές προκύπτει: 

ΣΤ1 (ΙI) + ΣΤ2 (ΙΙI) + ΣΤ3 (ΙV)= 2.097,85 + 4.651,15 + 16.034,62 = 12.783,62 €   

(Ο αναλυτικός υπολογισμός της συνάρτησης φαίνεται στο συνημμένη αρχείο Excel “ANAΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΑΜΟΙΒΩΝ”) 

6. Στατική Μελέτη Ανοιχτού Θεάτρου 

Καθώς η στατική μελέτη «Ανοιχτού θεάτρου» δεν αντιστοιχεί σε Συντελεστές ΤΑ0, ΣΒν και Σστ για τον 
υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής στατικής μελέτης του ΠΙΝΑΚΑ Ιβ, Άρθ. ΟΙΚ.2.1 Στατικές 
Μελέτες Κτιριακών Έργων, ΦΕΚ 2519 Β’/2017, και εφόσον δεν μπορεί να υπολογιστεί βάσει του 
εμβαδού της, υπολογίζεται βάσει της την παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού: 

 Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα 
που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος 
υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

                 α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τΚ 

                  β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τΚ 

                  γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τΚ, 

               όπου τΚ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 του Ν.4412/2016. 

 Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) 
περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) 
τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 
0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τΚ. Στην 
ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών 
υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

 Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

  

ΓΕΝ. 4 : Στατική μελέτη ανοικτού θεάτρου 

Επιστήμονας  € / ημέρα  Σύνολο * τκ 

έως 10 έτη  300 0 

10 έως 20 έτη  450*15 6.750*1,260 

μεγαλύτερη 20 ετών                             600 0 

ΣΥΝΟΛΟ    € 8.505,00 
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Η αμοιβή του άρθρου αυτού αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% σε Στατικές Μελέτες. 

 

 

4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ Εγκατάστασης 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

2. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και ορίζονται στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1 
 

3. Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι το ποσοστό 
συμμετοχής της εγκατάστασης αυτής στη τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ ) που έχει 
ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται στον πίνακα Ιδ. Στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ 
έχει ορισθεί το άθροισμα των επί μέρους συντελεστών του ΠΙΝΑΚΑ Ιδ, που είναι το μέγιστο ποσοστό 
συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων στην τιμή ΤΑο εφ’ όσον μελετώνται όλες. 

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 

Σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.3 του ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β/2519/20.07.2017), τα κτιριακά έργα 
εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με τον Πίνακα Iδ της παρ. 8 του άρθρου αυτού. 

 
ΓΙΑ «ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΛΕΓΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΥ:  
ΣΗΜ = 37 
 
ΓΙΑ «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ 
ΚΤΙΡΙΑ WC:  
ΣΗΜ = 27 
 
4. Οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε κατηγορίες, αναλόγως του είδους κάθε επί μέρους 
εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα Ιε για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ 

5. Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ η αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων 
προσαυξάνεται κατά 20%. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΣΤ4 =    

8.505,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ  (ΣΤ1 έως 

ΣΤ4)=    
21.288,62€ 
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ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ μ Ε Αμοιβή 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 0,02 II 2 35 86,3 354,77 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΥΣΗΣ 0,02 II 2 35 86,3 354,77 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 0,02 II 2 35 86,3 354,77 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,015 II 2 35 86,3 290,16 

ΑΤΜΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ 0 III 2,3 45 86,3 0 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 0,07 III 2,3 45 86,3 1089,33 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 0,11 IV 2,3 45 86,3 1503,95 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 0,07 III 2,3 45 86,3 1089,33 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 0 III 2,3 45 86,3 0 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ DATA 0,02 III 2,3 45 86,3 451,29 

T.V 0,005 III 2,3 45 86,3 173,07 

ΜΕΓΑΦΩΝΑ 0,005 III 2,3 45 86,3 173,07 

BMS 0,01 III 2,3 45 86,3 0 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0,035 II 2 35 86,3 0 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΓΕΙΩΣΕΙΣ 0,01 II 2 35 86,3 218,85 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΕΝΕΣ 0,01 II 2 35 86,3 0 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 0 IV 2,5 45 86,3 0 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 0 IV 2,5 45 86,3 0 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 0 IV 2,5 45 86,3 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 0,37           

ΣΥΝΟΛΟ            6053,33 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

κ μ Ε Αμοιβή 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3% II 2,5 50 60 453,88 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΥΣΗΣ 2,50% II 2,5 35 60 453,88 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 2,00% II 2 35 60 382,55 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1,50% II 2 35 60 313,92 

ΑΤΜΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ 0,00% III       0,00 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 0,00% III       0,00 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 0,00% IV       0,00 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 0,00% III       0,00 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 0,00% III       0,00 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ DATA 0,00% III       0,00 

T.V 0,00% III       0,00 

ΜΕΓΑΦΩΝΑ 0,00% III       0,00 

BMS 0,00% III       0,00 
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0,00% II       0,00 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΓΕΙΩΣΕΙΣ 0,00% II       0,00 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΕΝΕΣ 0,00% II       0,00 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 0,00% IV       0,00 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 0,00% IV       0,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 0,00% IV       0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ             

ΣΥΝΟΛΟ            1.604,23 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (έκδοση αδείας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) 

Όπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η ΤΑ0 πολλαπλασιάζεται επί 3%.  

Οι τιμές των συντελεστών είμαι όμοιοι με το ΟΙΚ. 1. 

 Μελέτη WC: Ε1 = 60,00 τμ 

 Ανακαίνιση κτιρίου μετεωρολογικού σταθμού: Ε2 = 86,30 τμ 
Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις κατηγορίες μελέτης. 

 

 

Α = 471,64 + 365,35 = 836,99 € 

(Ο αναλυτικός υπολογισμός της συνάρτησης φαίνεται στο συνημμένη αρχείο Excel “ANAΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΑΜΟΙΒΩΝ”) 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΗΣ  =    7.657,56 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΗΣ  =    836,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 
Η/Μ=    8.494,55 € 
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5 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τΚ 

β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τΚ 

γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τΚ, 

όπου TΚ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 του Ν.4412/2016. 

 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) 
περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) 
τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 
0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τΚ. Στην 
ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών 
υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών 

5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 

ΓΕΝ. 4 : Φυτοτεχνική μελέτη 

Επιστήμονας  € / ημέρα  Σύνολο * τκ 

έως 10 έτη  300 0 

10 έως 20 έτη  450*20,18035 9.081,16*1,26 

μεγαλύτερη 20 ετών                             600 0 

ΣΥΝΟΛΟ    € 11.442,26 

   

 

6 ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου 
συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 
305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο : 

Α = ΣΑi * β * τκ 

 

όπου: 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ  =    11.442,26 € 



 

 

15 

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για 
όλες τις κατηγορίες μελετών. 

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

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00. 

 

 

 

 

 

Η ανωτέρω αμοιβή επιμερίζεται στα πτυχία ως ακολούθως: 

 

Αρχ. Μελέτες 
κατ. 6 

Ειδικές αρχ. Μελ. 
κατ. 7 

Στατικές μελέτες 
κατ. 08 

ΗΜ μελέτες 
κατ. 09 

Φυτοτ. Μελέτες 
κατ. 25 

Επιμερισμός € 573,42 1.475,18 343,34 137,00 184,54 
 

7 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 

2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη μετά ακόλουθα ποσοστά: 

 Για την τεχνική περιγραφή 10% 
 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 
 Για την ανάλυση τιμών 25% 
 Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 
 Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 
 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 
 Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 
 Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 
 Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

 

ΓΕΝ.6Α: Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Συνολική Προεκτιμώμενη   
Αμοιβή €           168.246,36  

β (συντελεστής αμοιβής ) %      1,28  
κ 0,4  
μ 8  
ΣΥΝΟΛΟ € 2.713,48 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ  =    2.713,48 € 
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Από τα ανωτέρω τεύχη προβλέπεται να συνταχθούν η τεχνική περιγραφή, οι τεχνικές προδιαγραφές, το 
τιμολόγιο μελέτης, το τιμολόγιο προσφοράς, ο προϋπολογισμός μελέτης και η διακήρυξη δημοπρασίας. 

 

 

ΓΕΝ.7: Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή € 168.246,36 

Για την τεχνική περιγραφή  ΝΑΙ 10% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές  ΝΑΙ 30% 

Για την ανάλυση τιμών ΟΧΙ 0,00 

Για το τιμολόγιο μελέτης ΝΑΙ 13% 

Για το τιμολόγιο προσφοράς ΝΑΙ 1% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων ΟΧΙ 0,00 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης ΝΑΙ 5% 

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς ΟΧΙ 0,00 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας ΝΑΙ 5% 

ΣΥΝΟΛΟ %   64% 
Ποσοστό υπολογισμού ΤΔ %  8%*64%=5,12% 

 

 

Η ανωτέρω αμοιβή επιμερίζεται στα πτυχία ως ακολούθως: 

 

Αρχ. Μελέτες 
κατ. 6 

Ειδικές αρχ. Μελ. 
κατ. 7 

Στατικές μελέτες 
κατ. 08 

ΗΜ μελέτες 
κατ. 09 

Φυτοτ. Μελέτες 
κατ. 25 

Επιμερισμός € 1.820,37 4.683,10 1.089,98 434,92 585,84 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ  =    8.614,21 € 



 

 

17 

 

8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Α/Α Είδος Μελέτης 
Κατηγορία 
Μελέτης 

Επιμέρους 
Κόστος Σύνολο 

1 
Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

6 
35.554,06 €   

ΣΑΥ-ΦΑΥ  573,42 €   
ΤΔ 1.820,37 € 37.947,84 € 

2 
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

7 
91.466,87 €   

ΣΑΥ-ΦΑΥ  1.475,18 €   
ΤΔ 4.683,10 € 97.625,15 € 

3 
Στατικές μελέτες 

8 
21.288,62 €   

ΣΑΥ-ΦΑΥ  343,34 €   
ΤΔ 1.089,98 € 22.721,95 € 

4 
Η/Μ Μελέτες  

9 
8.494,55 €   

ΣΑΥ-ΦΑΥ  137,00 €   
ΤΔ 434,92 € 9.066,47 € 

5 
Φυτοτεχνικές μελέτες 

25 
11.442,26 €   

ΣΑΥ-ΦΑΥ  184,54 €   
Τεύχη Δημοπράτησης 585,84 € 12.212,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ   
 

179.574,05 € 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%     26.936,11 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ     206.510,16 € 
ΦΠΑ 24%     49.562,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ     256.072,60 € 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, Δεκέμβριος 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

          Ελένη Σγουράκη 

    Πολιτικός Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               

          Ελένη Σγουράκη 

       Πολιτικός Μηχανικός 

 

          Ασημάκης Παναγιώτης 

      Μηχανολόγος Μηχανικός 

 



 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ: «Εκπόνηση μελέτης για 
την ανάπλαση του 
Άλσους Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας», A.M. 
98/2021 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 206.510,16€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
CPV:71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης 
τεχνικών μελετών) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νέα Φιλαδέλφεια, Δεκέμβριος 2022 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

«Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, για 
λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης 
της περίπτωσης (1) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 ή κατασκευάζεται το έργο, 

«Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή/ο αρμόδιος αναθέτων 
φορέας ή υπηρεσία αυτής/αυτού που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου, 

«Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας που καταρτίζει τη σύμβαση 
εκπόνησης μελέτης με τον ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του 
έργου, 

«Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου 
που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης, Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.). 

«Ανάδοχος» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή 
σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης (43) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
Ν. 4412/2016, η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 
αντίστοιχα. 

«Δημόσια Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης»: Ως δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης νοείται αυτή, 
με αντικείμενο την εκπόνησης μελέτης κατά την έννοια του στοιχείου α’ της περίπτωσης 6 της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ’, του 
Ν.4412/2016, όταν η μελέτη δεν παρέχεται από το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα. 

«Βασικός μελετητής» είναι ο ανάδοχος, ή σε περίπτωση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της αναδόχου 
ένωσης σύμβασης μελέτης, ο οποίος εκπόνησε την «κύρια» μελέτη. Σε περίπτωση «σύνθετης» 
μελέτης, ορίζεται βασικός μελετητής για κάθε «κύρια» μελέτη σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αρ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018. 

«Κύρια μελέτη» νοείται η μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την 
παροχή της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασμένα με άλλη κύρια μελέτη. 

«Απλή μελέτη» νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει μία κύρια αυτοτελή μελέτη και ενδεχομένως τις 
απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες. 

«Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες» νοούνται οι επί μέρους μελέτες και έρευνες που είναι 
απαραίτητες για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον 
ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας. 

«Σύνθετη Μελέτη» νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει, περισσότερες από μία, κύριες μελέτες και 
ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες. 

«Συμβατική αμοιβή» νοείται το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ' αποκοπή τίμημα όταν δεν 
προβλέπεται υποβολή οικονομικής προσφοράς και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στις 
λοιπές περιπτώσεις συμβάσεων μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών. 

«Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή 
της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της 
σύμβασης της περίπτωσης (14) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, η προσφορά 
του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής. 
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«Συμβατικά Τεύχη»: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 
μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στο άρθρο 1.3 
της Σ.Υ. καθώς και στο άρθρο 9 της Διακήρυξης.  

«Έγγραφα Σύμβασης»: Τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Εργοδότη και παραλαμβάνονται από 
τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης: 

 Το Τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματά της 

 το Τεύχος Συγγραφής  Υποχρεώσεων  

 το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

 το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

«Τεύχη Προσφορών»: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρο 20 της Διακήρυξης: 

 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 

1.2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

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

 

1.3. Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος, σύμφωνα και με το άρθρο 9 της Διακήρυξης: 

1. Συμφωνητικό συμπεριλαμβανομένων των  παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού 
φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του 

2. Διακήρυξη 

3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  

5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

6. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

7. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

 

1.4.  Κύριες Μελέτες Σύμβασης 

Οι κύριες κατηγορίες μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για τις 
οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή ως βασικού μελετητή κατά την 
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κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ΥΑ υπ’ αρ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018), είναι οι εξής: 

 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 6) 
 Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 7) 
 Στατικές μελέτες (κατ. 08) 
 ΗΜ μελέτες (κατ. 09) 
 Φυτοτεχνικές Μελέτες (κατ. 25) 

 

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

2.1.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων 
φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 316, καθώς και το άρθρο 182 του Ν.4412/2016.  

Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες 
διατάξεις όργανο. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 
του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού. Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που 
αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη 
χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. 
Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. 

2.1.4 Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται ο συνολικός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 
μελετητικού έργου.  

2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα 
με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα θα αποτυπώνει τη χρονική 
ανάπτυξη των σταδίων όλων των επιμέρους απαιτούμενων μελετών και τις χρονικές τους 
αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής. 
Με το χρονοδιάγραμμα, ο ανάδοχος προεκτιμά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, 
υπολογίζοντας εύλογα διαστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και 
ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος. 

2.1.6 Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που 
αφορούν ενέργειες για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου 
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μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, 
σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου 
είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες 
παρατάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

2.2. Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά 
το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν. 
4412/2016). 

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

2.2.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να ορίσει 
αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον 
κατοικεί στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 182 Ν.4412/2016). 

 

2.3. Διοίκηση και Επίβλεψη της Σύμβασης  

Η Διοίκηση της Σύμβασης ασκείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για τη Διοίκηση και την 
Επίβλεψη της Σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

2.4. Υποβολή μελέτης από τον ανάδοχο 

Η υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, καθώς και τις σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 

 

2.5. Τροποποίηση της Σύμβασης 

Για ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, ισχύουν τα όσα αναγράφονται 
στα άρθρα 186 και 337 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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 Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα 
αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.  
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3.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 
δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την 
αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η 
αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η αποχώρηση μέλους από την ομάδα χωρίς σπουδαίο 
λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης δημόσιας 
σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση στ΄ και επιφέρει τον 
αποκλεισμό του μέλους που αποχώρησε από διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
από την έκδοση της απόφασης της Δ.Υ. περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε με 
ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 188, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

3.3. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β’ του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 253 του Νόμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1. Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό που αναγράφει στην Οικονομική του Προσφορά.  

 

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 Ν.4412/2016.  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς τη Δ.Υ. Λογαριασμούς 
Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
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 ένωσης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού 
της αμοιβής στα μέλη της. 

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. 
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Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του (Τιμολόγιο, Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, 
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας κ.λπ.). 

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

Διευκρινίζεται 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, Δημόσιων ή άλλων φορέων. 

(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 του Λογαριασμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως τα ως άνω δικαιολογητικά. 
Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να 
καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Ο 
έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών. Το τιμολόγιο του αναδόχου, που αφορά το ποσό του κάθε λογαριασμού, που θα 
περιέλθει στον ίδιο και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην 
υπηρεσία, που διενεργεί τις πληρωμές του κυρίου του έργου μετά την ειδοποίησή του για 
την επικείμενη πληρωμή. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και 
αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο 
(2) μηνών από την υποβολή τους εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 

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. Δεν αναγνωρίζονται στη σύμβαση λόγοι 
προσαύξησης της αμοιβής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στον Νόμο. 

4.2.3 Ο Εργοδότης δύναται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο Εργοδότης καταγγείλει και προβεί 
στη διάλυση της σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της για ορισμένο ή ορισμένους από 
τους λόγους του άρθρου 338 του Ν. 4412/2016 δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση 
του αναδόχου. Επίσης, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 338 του Ν. 4412/2016 λόγων, ο 
Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών αζημίως για τον ίδιο, για 
οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

 

4.3. Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 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 302, παρ. 1β) του Ν.4412/2016. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο σχετικό Προσάρτημα του τεύχους 
της Διακήρυξης. 

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 302 του Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει 
νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

 

5.2. Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των εργασιών 
της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
188 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1. Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στα συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, 
επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τα όσα 
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αναγράφονται στις παρ. 1,2,3,5 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016, και να εκτελεί την 
σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της 
επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της 
παροχής του. 

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 σε 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. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

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

 

8.4. 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, κατά τα οριζόμενα από τον Νόμο. 

 

8.5. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 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. 
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8.5.2 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. 

 

8.6. 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. 

 

8.7. Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

8.7.1 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.  

8.7.2 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. 

 

8.8. Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

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

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

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

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

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
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8.9. 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  για το 
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10. Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

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

 

8.11. Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται, κατ’ αρχήν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τα, δε, πρωτότυπα αυτών μπορεί 
να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) και να είναι 
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Η κατάθεση των τμηματικών ή της συνολικής μελέτης θα 
πρέπει να γίνεται από τον ανάδοχο στο Πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

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 την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 
Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας Σ.Υ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ 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 εξωδικαστική επίλυση των 
διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας 
επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Ν.4412/2016 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 Διακήρυξη. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 
της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 
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διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του Αναθέτοντος Φορέα 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 "ανωτέρας 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. Δεν 
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 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 
Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 
της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις 
του νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται 
έκπτωτος. Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

 

11.2. Διάλυση της σύμβασης 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 338 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 192 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εάν ο 
ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα της διάλυσης της σύμβασης, αλλά συναινεί στη ματαίωση της 
διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 193 του 
Ν. 4412/2016. 
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11.3. Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι’ αυτόν τη Σύμβαση, αν ο 
ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους ένωσης συνεπάγεται την 
δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 4412/2016, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  

11.4. Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή 
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της 
σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

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

Μπορεί να γίνει 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 Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1. Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στην Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

 

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. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί τμήμα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας και 
συγκεκριμένα του Υποφακέλου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και με την 
προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί. 

Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την 
τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά 
στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή 
υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, 
και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό 
του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την 
προώθηση της μελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την 
εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών. 

Α.3) το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών για 
την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Α.4) την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και την τεκμηρίωσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 8 του άρθρου 53 (σε ξεχωριστό τεύχος-ΤΠΑ). 

 

2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Αντικείμενο της μελέτης  

Στα πλαίσια της ένταξης του προγράμματος και με γνώμονα την «Αστική Αναζωογόνηση», η στρατηγική 
που υιοθετείται για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, αποτελείται από μια σειρά νέων 
παρεμβάσεων, καθώς και έργων συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών. Στο παρόν τεύχος, 
περιλαμβάνεται η συνολική επισκόπηση απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση του άλσους σε 
συγκεκριμένα σημεία χρήζοντα ανάπλασης.  
 
Οι βασικοί άξονες, οι οποίοι ακολουθούνται, είναι η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του 
χώρου,  η εφαρμογή ΑΠΕ και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όποια τμήματα της μελέτης 
ενδείκνυται, καθώς και η προσβασιμότητα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και ηλικίες, 
συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ). Στόχος των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων αποτελεί η πολύπλευρη και σφαιρική ανάπτυξη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, και η 
ευθυγράμμιση των απαιτήσεων με τη βιωσιμότητα του χώρου και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
Οι επιμέρους χώροι οι οποίοι προτείνονται για μελέτη είναι οι κάτωθι:   

1. Ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή πυλών άλσους, καθώς υπάρχουν επτά (7) πύλες για οχήματα και 
τέσσερις (4) πύλες για ανθρώπους. 

2. Κατασκευή στεγασμένου χώρου καθιστικού (κιόσκι) νοτιοανατολικά της λίμνης 
Συνολικό εμβαδό: 54,5 μ2 
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3. Χώρος πρώην μετεωρολογικού σταθμού. 

i.  Κτίριο 

Πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις λειτουργίας του και 
προσαρμοσμένο στο χώρο  με την ανάλογη αισθητική ως προς τις όψεις και την εσωτερική 
του λειτουργία, καθώς και τη στατική του ενίσχυση. 

Ακόμη, στο ανακαινισμένο κτίριο προβλέπεται η βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης 
κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, και κατατάσσεται υποχρεωτικά σε ενεργειακή 
κατηγορία Β και άνω, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ΚΕΝΑΚ. 

Οι δομημένοι χώροι του κτιρίου είναι 86,3 μ2. 

ii.  Περιβάλλων χώρος του κτιρίου πρώην μετεωρολογικού σταθμού. 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου της ΕΜΥ με δράσεις για περιβαλλοντική 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του χώρου καθώς  και την 
περίφραξη αυτού. 

Συνολική έκταση χώρου: 3.278,0 μ2 
 

4. Κατασκευή τεσσάρων (4) κτιρίων WC, τα οποία χωροθετούνται σε διάφορα σημεία του άλσους, καθένα 
από το οποίο θα περιλαμβάνει WC αντρών, γυναικών και ΑΜΕΑ) 
Συνολικό εμβαδό: 4 * 15,00 = 60 μ2 
 

5. Ανάπλαση της υπάρχουσας παιδικής χαράς, με πρόβλεψη για δημιουργία παιδικής χαράς ΑμΕΑ στον 
υφιστάμενο χώρο βορειοανατολικά της εκκλησίας, συνολικής έκτασης 459,0 μ2.  

Ο νέος χώρος αναδιαμορφώνεται υπακούοντας τα σύγχρονα πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών της. 

6. Κατασκευή δύο (2) νέων παιδικών χαρών, στους εγκεκριμένους χώρους από τη διαχειριστική μελέτη 
του άλσους, για παιδικές χαρές έναντι του κτιρίου της ΕΜΥ, καθώς και νοτιοανατολικά του 
αναψυκτήριου της λίμνης του άλσους 

Συνολική έκταση 1478,20 μ2.  

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ομοίως βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων για την ασφάλεια και την εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών της. 

7. Εγκεκριμένος, από τη διαχειριστική μελέτη του άλσους, υπαίθριος χώρος λυόμενου θεάτρου-
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

i. Κατασκευή λυόμενου θεάτρου συνολικής έκτασης 240,0 μ2 

ii. Διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου του ανοιχτού θεάτρου για την δημιουργία  αθλητικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων έκτασης 1,606.30 μ2 

8. Πρόβλεψη για κινητή στεγασμένη εξέδρα για την μπάντα του δήμου, συνολικής έκτασης 35 μ2 

9. Διαμόρφωση του χώρου του πρώην ζωολογικού κήπου και δημιουργία δράσεων προσαρμοσμένων στις 
σημερινές ανάγκες των δημοτών συνολικής έκτασης 3020,0 μ2 
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2.2 Περιγραφή περιοχής μελέτης  

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος προέκυψε από τη συνένωση των πόλεων της Νέας 
Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), και 
αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στις δύο συνενωμένες πόλεις. Έδρα του 
Δήμου είναι ο οικισμός της Νέας Φιλαδέλφειας. 
  
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας αποτελεί προσφυγικό συνοικισμό, πράγμα που 
αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική του. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες από τη Φιλαδέλφεια και τη 
Χαλκηδόνα της Μικράς Ασίας. Ο πληθυσμός (μόνιμος) του Δήμου, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 
(2011), ανέρχεται σε 35.556 κατοίκους, ενώ η έκτασή του ανέρχεται σε 3,73 km2. 

Γεωγραφικά τοποθετείται σε κομβικό σημείο, αποτελώντας γέφυρα μεταξύ των πολεοδομικών 
συγκροτημάτων των Αθηνών στα νότια, των Αχαρνών στα βόρεια, του Περιστερίου στα δυτικά  και της 
Κηφισιάς στα ανατολικά, στα οποία διαθέτει άμεση πρόσβαση μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 
καθώς και της Αττικής Οδού. Φυσικά σύνορά του αποτελούν ο Κηφισός ποταμός στα δυτικά και το Ρέμα 
του Ποδονίφτη στα ανατολικά, ενώ κύρια οδική αρτηρία είναι η δενδρόφυτη με κυπαρίσσια Λεωφόρος 
Δεκελείας, η οποία και διέρχεται από το κέντρο του. Συγκοινωνιακά εξυπηρετείται από τους 
παρακείμενους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Προαστιακού Σιδηρόδρομου «Πύργος Βασιλίσσης» και 
«Μεταμόρφωση». 

Η Νέα Φιλαδέλφεια διακρίνεται για τον πρότυπο πολεοδομικό της σχεδιασμό στα πρότυπα κηπούπολης 
στο νότιο τμήμα της, ενώ στο βόρειο ακολουθεί ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα. Η αρχιτεκτονική της 
χαρακτηρίζεται κυρίως από τα συμπλέγματα των εργατικών κατοικιών εκατερωθεν της εθνικής οδού, αλλά 
και των μικρασιάτικων κατοικιών, οι οποίες στέγασαν τους τους πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή. 

Το ιστορικό κέντρο έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, ενώ σε όλα σχεδόν τα κτίσματα 
εξαντλείται η δόμηση στους δύο ορόφους με κεραμοσκεπή και μικρά καλαίσθητα μπαλκόνια. Στην 
περιοχή έχουν οικοδομηθεί αρκετά μνημεία της παραδοσιακής εστίας των πρώτων εποικιστών, όπως το 
Μνημείο Μικρασιατών και ο Ναός της Αγίας Ευφημίας στη Νέα Χαλκηδόνα. 

Εκτός από την αρχιτεκτονική των κτισμάτων της, τα πλούσια πάρκα της συμπληρώνουν τον χαρακτήρα του 
δήμου, με πιο γνωστό το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα τοπικής και 
υπερτοπικής εμβέλειας. Εκτός από κοιτίδα πρασίνου και χώρο περιπάτου, αποτελεί και κέντρο 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς φιλοξενεί υπαίθριο κινηματογράφο, μικρή λίμνη και αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Για αυτόν το λόγο, η ανάπλαση και αναβάθμισή του κρίνεται απαραίτητη, καθώς θα 
αναβαθμίσει άμεσα την ποιότητα του χώρου και της ζωής των κατοίκων του δήμου, καθώς επίσης και 
γειτονικών δήμων.   

Σεισμικότητα Περιοχής Μελέτης 

Η περιοχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, είναι 
περιοχές μικρής σεισμικής επικινδυνότητας. Στην περιοχή δεν συναντώνται εμφανή ρήγματα.  Σύμφωνα 
με το νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2004 η Ελλάδα χωρίζεται 
σε τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Η περιοχή του Νομού Αττικής και κατ' επέκταση ο Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ανήκει στη ζώνη 1 σεισμικής επικινδυνότητας. Είναι ζώνη χαμηλής 
σεισμικότητας με συντελεστή σεισμικότητας ίσο με 0,16 και ενεργό εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού ίση 
με 0,16 g, συνήθης κατηγορία εδάφους Β και συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς q= 1,5. 
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2.3 Υφιστάμενα στοιχεία 

Ακολούθως, αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας.  

Το σύνολο τους άλσους απαρτίζεται από τρία βασικά τμήματα, το νοτιοδυτικό τμήμα Α, το οποίο αποτελεί 
παραχώρηση κατά κυριότητα 122 στρεμμάτων στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, το κεντρικό τμήμα Β, που 
είναι παραχώρηση κατά χρήση εμβαδού 203 στρεμμάτων στο Δήμο, και το νοτιοανατολικό τμήμα Γ, που 
αποτελεί παραχώρηση κατά χρήση εμβαδού 27.223 τ.μ.  

Παράλληλα, εντοπίζονται και μικρά τμήματα ιδιωτικών εκτάσεων στο βορειοδυτικό τμήμα του άλσους. 

 
XAΡΤΗΣ 1: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

Ακολουθεί το τοπογραφικό διάγραμμα του Άλσους με την αποτύπωση των  προς μελέτη χώρων, οι οποίοι 
περιγράφονται ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        XAΡΤΗΣ : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

 



 

9 

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών  

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι α) η εκπόνηση των Οριστικών Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ και 
Φυτοτεχνικών μελετών του έργου β) η σύνταξη των ΣΑΥ - ΦΑΥ , γ) η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης   
του   έργου. 

Επίσης, στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η λήψη γνωμοδοτήσεων και αδειοδοτήσεων 
από συναρμόδιους φορείς. 

Σε περίπτωση, που οι προβλεπόμενες θέσεις θεμελίωσης ή οι περιοχές ανακαίνισης παρεμποδίζονται από 
υπόγεια δίκτυα ή η προβλεπόμενη θέση των προτεινομένων εργασιών παρεμποδίζεται από εναέρια η 
υπόγεια δίκτυα, θα πρέπει να γίνει στη μελέτη ειδική αναφορά με προτεινόμενες λύσεις αποφυγής ή 
μετατόπισης (και κοστολόγηση) αυτών. 

Το κόστος ενδεχόμενης μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ, υπόγεια ή εναέρια, θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη των 
τευχών  δημοπράτησης  του  έργου. 

Το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, 
συνίστανται σε: 

 Αρχιτεκτονικές μελέτες -Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 

i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» 

ii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών   
χώρων, μνημείων, αποκατάσταση παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου)» 

Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των σταδίων των έργων ανάδειξης και αξιοποίησης του έργου και 
διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων,  σύμφωνα  με τις  ισχύουσες  Τεχνικές  Προδιαγραφές της  υπ'  
Αριθμ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ  466 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά 
κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα 
κτιριακά έργα» και τα συμβατικά τεύχη. 

Περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες: Ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή πυλών άλσους, κατασκευή 
στεγασμένου χώρο καθιστικού (κιόσκι) νοτιοανατολικά της λίμνης, ανακαίνιση πρώην κτιρίου ΕΜΥ και 
ανάπλαση της ευρύτερης έκτασης του μετεωρολογικού σταθμού σε πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,  
κατασκευή τριών (3) παιδικών χαρών, κατασκευή λυόμενου θεάτρου και διαμόρφωση του υπαίθριου 
χώρου, κατασκευή κινητής στεγασμένης εξέδρας για την μπάντα του δήμου, διαμόρφωση χώρου πρώην 
ζωολογικού κήπου, μελέτη δημοσίων τουαλετών, καθώς και την σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών 
δημοπράτησης. 

 Στατικές μελέτες – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 :  

Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των σταδίων των καταγραφώμενων εργασιών, εφόσον προσδιοριστούν 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' Αριθμ. 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία 
μελέτης σε  ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα 
καθώς και τα συμβατικά τεύχη». 
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Περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες: στατική μελέτη κτηρίου πρώην μετεωρολογικού σταθμού, στατική 
μελέτη ανοιχτού θεάτρου, δημοσίων τουαλετών (W.C), πυλών εισόδου, κινητού στεγάστρου φιλαρμονικής 
και στεγασμένου καθιστικού (κιόσκι).   

 Μελέτες μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές-ηλεκτρονικές – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9:  

Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των σταδίων για κτιριακά έργα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές της υπ' Αριθμ. ΔΝ Σβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων 
ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά  (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα 
λιμενικά και τα κτιριακά έργα» και τα συμβατικά τεύχη. 

Περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους μελέτες: ανακαίνιση του κτιρίου μετεωρολογικού σταθμού, μελέτη 
δημοσίων τουαλετών (W.C), καθώς και οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 Εγκαταστάσεις ύδρευσης 

 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

 Εγκατάσταση πυρόσβεσης 

 Εγκατάσταση πυρανίχνευσης 

 Μελέτη αλεξικέραυνου – γειώσεις  

 Μελέτη  κλιματισμού -  αερισμού και θέρμανσης 

 Μελέτη Τ.V , μεγάφωνων και τηλεφωνίας - DATA 

 Μελέτη BMS 

 Μελέτη ισχυρών ρευμάτων 

 Σύνταξη ΣΑΥ -ΦΑΥ, Τεύχη δημοπράτησης 
 

 Φυτοτεχνικές Μελέτες – Κατηγορία 25 

Περιλαμβάνει μελέτες φυτοτεχνικών διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου εντός του 
άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας. Πιο συγκεκριμένα, στην έκταση του πρώην ζωολογικού κήπου και του 
περιβάλλοντος χώρου του πρώην κτιρίου της ΕΜΥ, θα προταθούν ζώνες φύτευσης χαμηλής και ψηλής 
βλάστησης, και θα μελετηθούν συνοδευόμενες με τα απαραίτητα αρδευτικά και αποστραγγιστικά 
συστήματα. 

 

3.2 Παραδοτέα μελετών 

Οι μελέτες θα δοθούν σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

3.3 Ισχύουσες διατάξεις-κανονισμοί-προδιαγραφές  

Η εκπόνηση της μελέτης ορίζεται από τις κάτωθι διατάξεις, κανονισμούς και προδιαγραφές: 

 Ο Ν .4412/2016, Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1047/ Β'/ 2019 ),Εξειδίκευση του είδους των 
παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης  σε  ό,τι  αφορά  τα  συγκοινωνιακά 
(οδικά} έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά  και τα κτιριακά  έργα. 
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 Το Π .Δ.696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των μελετών. 

 Ο Ν .3316/2005 κα ι τα εκτελεστικά του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ 
με την περ. (40) της παρ. 1του άρθρου 377 του Ν . 4412/2016. 

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β'/2017), Έγκριση  Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών  υπηρεσιών κατά τη διαδικασία  της παρ. Βδ 
του άρθρου 53 του  ν.4412/2016. 

 Η Υπουργική Απόφαση ΥΠ ΕΧΩΔΕ/ΕΥΠ Ε/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β'/2006), Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ορισμένων  σχεδίων  και  προγραμμάτων,  σε  συμμόρφωση  με  τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου  2001. 

 Τα ισχύοντα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών (ΥπΥΜ Ε/Γ.Γ. Υποδομών) που ισχύουν για την σύνταξη 
του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων. 

 Οι αναλύσεις ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα 
ενιαία τιμολόγια . 

 Ο ισχύων Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000 
 Ο ισχύων Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α .Κ 2000 μαζί με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
 Ο ισχύων Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
 Ο ισχύων Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος 
 Οι ισχύοντες ευρωκώδικες όπως ισχύουν σήμερα 
 Οι ισχύουσες Ο.Μ.Ο.Ε. 
 Οι ισχύουσες ΕΤΕ 
 

3.4 Προθεσμία εκπόνησης της μελέτης 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες  από 
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 
4412/2016. 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών παρουσιάζεται ακολούθως: 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μήνες)/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                         
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ                         

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ                         

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ                         

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ                         
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ – 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ                         

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ                         
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ                         

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ                         
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ – 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ                         

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ                         
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ                         

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ                         

ΣΑΥ-ΦΑΥ                         

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                         
 

4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤΟ6 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-
ΦΨΨ) με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 11969/2021 απόφαση ένταξης 
πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΝΕ646ΜΤΛ6-Π7Ψ) με θέμα «Ένταξη του έργου με 
τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» στο Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»». 

 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη, προεκτιμώμενης αμοιβής 206.510,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) θα δημοπρατηθεί με 
ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις  διατάξεις του  Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, μετά τη 
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκκίνησης διαδικασίας για την ανάθεση της εν 
λόγω μελέτης, σύμφωνα με το Ν.4555/2018, ΦΕΚ 133/Α/ 19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης » Ι] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
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αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 

6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βάσει της νομοθεσίας, η ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά (άρθρο 86 του Ν . 4412/2016). 

Σύμφωνα  με το ίδιο άρθρο παρ.  6 για τις συμβάσεις μελετών πρέπει να επιλέγεται, κατά κύριο λόγο,  η 
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προς 
επίτευξη του βέλτιστου τεχνικοοικονομικού αποτελέσματος της σύμβασης. Η χρήση της τιμής ή του 
κόστους ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης μπορεί να  γίνει  μόνο  εφόσον  συντρέχουν  συγκεκριμένες 
συνθήκες και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

Επομένως, ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και 
Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική 
στάθμισή τους, όπως αυτά ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

7 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε το 
1914, με σκοπό την δημιουργία αστικού πρασίνου. Η συνολική έκτασή του αποτελείται από μια λωρίδα 
πράσινου, εκτεινόμενη από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά, ανάμεσα στους Δήμους Νέας 
Φιλαδέλφειας και Νέας Ιωνίας.  

Η ύπαρξη πλούσιας βλάστησης, η παρουσία της λίμνης, η γειτνίαση με τον Ποδονίφτη και ο χαμηλός 
συντελεστής δόμησης της περιοχής, έχουν μετατρέψει το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας σε πόλο έλξης 
των κατοίκων του δήμου, αλλά και των γειτονικών περιοχών. Ακόμη, τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του 
πάρκου, το ανάγουν σε σημαντική περιοχή διαβίωσης για πολλά είδη πουλιών και ζώων, με πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα. 

Με την πάροδο του χρόνου, εμπλουτίστηκε με νέες φυτεύσεις, χώρους περιπάτου, αναψυχής και 
άθλησης, αλλά και την τεχνητή λίμνη, μέχρι να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Στην παρούσα φάση, 
αποτελεί έναν σημαντικό χώρο πρασίνου και αναψυχής για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Η έκταση των 420 στρεμμάτων που καταλαμβάνει το καθιστούν μια όαση τοπικής και υπερτοπικής 
εμβέλειας, επιτρέποντας στους χρήστες του να κινηθούν σε ένα φιλικό, φυσικό περιβάλλον, να έρθουν σε 
επαφή με την υφιστάμενη πανίδα της περιοχής, να ξεκουραστούν, να αθληθούν και να συμμετέχουν σε 
δράσεις που κατά καιρούς αναπτύσσει ο Δήμος. 

Όσον αφορά στην επικρατούσα του κατάσταση, η εν λόγω μελέτη τονίζει την επιτακτικότητα των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων, ώστε να βελτιωθούν τα φαινόμενα εγκατάλειψης και παλαιότητας που 
εντοπίζονται, καθώς και εκσυγχρονιστεί το σύνολο του πάρκου με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ποιότητας εξωτερικών χώρων, βιωσιμότητας και προσβασιμότητας για όλους. 
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Η έλλειψη συντήρησης του πάρκου εντοπίζεται σε διάφορα σημεία του πάρκου, και σε συνδυασμό με τις 
εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις  του πρώην ζωολογικού κήπου, του περιπτέρου δίπλα στη λίμνη και των 
παλαιών εγκαταστάσεων της ΕΜΥ, υποβαθμίζουν σημαντικά την εικόνα του.  

Πρωταρχικός στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε ένας τόσο σημαντικός χώρος 
για την ποιότητα ζωής των δημοτών, όπως είναι το Άλσος, να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να 
προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες τους. Ακόμη, κρίνεται επιτακτική η εισαγωγή νέων θεματικών 
ενοτήτων και δράσεων που θα το προσδιορίζουν σαν σημείο αναφοράς για όλο το λεκανοπέδιο της 
Αττικής. 

Τέλος, οι βασικοί άξονες της πρότασης είναι η αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων χώρων με ποικίλες 
δράσεις, όπως ανάπλαση του χώρου της πρώην ΕΜΥ σε κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, αλλά και η 
ένταξη πολιτιστικών εγκαταστάσεων, όπως το ανοικτό θέατρο. Με αυτόν τον τρόπο, το Άλσος της Νέας 
Φιλαδέλφειας, εκτός από σημαντικής έκτασης πνεύμονας πρασίνου για το πυκνοδομημένο αστικό τοπίο, 
θα αποτελεί και κοιτίδα ψυχαγωγίας και πολιτισμού για τους δημότες, αλλά και για το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Στην παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της προσβασιμότητας για 
τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, στις περιοχές ανάπλασης του Άλσους. Η 
προσβασιμότητα συντάχθηκε με οδηγό τις βασικές αρχές για την κυκλοφορία ατόμων με κινητικά 
προβλήματα και τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ “Σχεδιάζοντας για όλους: Οδηγίες Σχεδιασμού” για την Αυτόνομη 
Διακίνηση και Διαβίωση ΑμΕΑ, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν. 4067/2012, συμπεριλαμβάνοντας το άρθρο 
28 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες», 
το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την εγκύκλιο 9180/10.06.2010 του ΥΠΕΚΑ, καθώς και την εγκύκλιο 
42382/16.07.2013 του ΥΠΕΚΑ. 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού, που διέπουν το σύνολο των παρεμβάσεων, είναι οι ακόλουθες: 

 1. Συνεπίπεδη διαμόρφωση τελικής στάθμης στις εισόδους (κύριες και δευτερεύουσες). 

Σημαντικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση του δομημένου περιβάλλοντος από εμποδιζόμενα 
άτομα είναι η ασφάλεια που παρέχεται τόσο από τον σχεδιασμό, όσο και από τα χρησιμοποιούμενα υλικά 
και τον τρόπο κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα, η κλίση του διαμορφωμένου εδάφους αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την αυτόνομη διακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των εμποδιζόμενων ατόμων 
γενικότερα. 

2. Χρήση χυτών, αντιολισθηρών υλικών δαπεδόστρωσης (βιομηχανικό-δάπεδο σκυροδέματος με αραιούς 
αρμούς) 
 
Η ολισθηρότητα του δαπέδου, σε συνάρτηση με την υφή του υλικού αλλά και με το ανάγλυφο της 
επιφάνειάς του, είναι μια άλλη παράμετρος της δυνατότητας κίνησης, που θα εξεταστεί εκτενώς. 
Απαραίτητος είναι επίσης ο σωστός σχεδιασμός των δαπέδων με αποφυγή των σημείων εκτροπής του 
αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά και των άλλων κινητικών βοηθημάτων (πατερίτσες, καροτσάκια κλπ), ή της 
πρόσκρουσής τους σε εμπόδια. Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή αρμών διαμόρφωσης δαπέδου σε 
μέγεθος που να δημιουργεί κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των 
εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα. 

 3. Θύρες εισόδων πλάτους ίσο και μεγαλύτερο από 1,10μ. 



 

15 

Η διαστασιολόγηση των σημείων εισόδου-εξόδου καθορίζει την ακτίνα αυτόνομης κίνησης και το μέγεθος 
της δραστηριότητας των εμποδιζόμενων ατόμων, χαρακτηρίζοντας προσπελάσιμο ή μη κάποιο χώρο. 
Επομένως είναι απαραίτητος ο σωστός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των σημείων εισόδου - εξόδου ώστε 
αυτά να εξυπηρετούν όλους τους χρήστες του δομημένου περιβάλλοντος. 

 4. Στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη 

 Τα στοιχεία αυτά είναι το στηθαίο ή το κιγκλίδωμα και ο συνδυασμός αυτών των δύο. 

Όσον αφορά στα κτιριακά έργα, που περιλαμβάνουν το πρώην κτίριο της ΕΜΥ και τα WC, η φιλοσοφία της 
ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο ή εμποδιζόμενων 
ατόμων γενικότερα, εξασφαλίζεται στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη με τους παρακάτω τρόπους: 

1. τοποθέτηση της στάθμης του ισογείου σχεδόν συνεπίπεδα με τον υπαίθριο χώρο 

2. σχεδιασμός κλιμακοστασίου – ανελκυστήρα με τις κατάλληλες προδιαγραφές 

3. σχεδιασμός WC AMEA βάσει προαπαιτούμενων διαστάσεων και ειδικού εξοπλισμού 

4. εσωτερικοί-εξωτερικοί διάδρομοι, χώροι, είσοδοι με προδιαγραφές ΑΜΕΑ 

5. Ελεύθερη όδευση πεζών  

i. Απαραίτητο πλάτος ορίζεται το 1,50 μ 
ii. Ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ορίζεται το 2,20 μ 
iii. Ως οδηγός όδευσης τυφλών ορίζεται της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών 

6. Αστικός εξοπλισμός 

Θα τοποθετηθεί εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, ενώ τα τμήματα χειρισμού του θα βρίσκονται σε 
ζώνη ύψους μεταξύ 0,90 και 1,20 μ από το δάπεδο. 

 

7. Σήμανση  

Η σήμανση θα είναι αντιληπτή από τα άτομα ΑμΕΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ. 

 

8. Ράμπες υπαίθριων χώρων 

Το πλάτος των ραμπών είναι 1,30 μ, ενώ η κλίση τους μπορεί να φτάσει στο 10%, ανάλογα με το μήκος και 
τη χρήση της. 

Νέα Φιλαδέλφεια, Δεκέμβριος 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

          Ελένη Σγουράκη 

    Πολιτικός Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               

          Ελένη Σγουράκη 

       Πολιτικός Μηχανικός 

 

          Ασημάκης Παναγιώτης 

      Μηχανολόγος Μηχανικός 
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