
 
                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: 

«Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ 

και ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος έσοςν καηαππεύζει ζηην 

παπαλία Βαπέαρ» 

 

CPV : 71311100-2 Υπηρεςίεσ υποςτήριξησ για έργα πολιτικοφ μηχανικοφ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ             :  40.866,07 € σωπίρ ΦΠΑ 

 
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ)    :  50.673,93 € 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 :       7 / 2018 

Πξνϋπνινγηζκόο: 50.673,93 € με ΦΠΑ 

 

ΚΑΔ : #30.7412.0016# 
 
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 αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ 
πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ και 
ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος έσοςν 
καηαππεύζει ζηην παπαλία Βαπέαρ» 
 

 
 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:  

 

 
 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  

 

 
 ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ (ΜΔ 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%):  

 

 
    40.866,07 €       (ρσξίο ΦΠΑ) 

50.673,93 €  (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) 

Φεβποςάπιορ 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:  7/2018 
« Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και 
ανηιμεηώπιζηρ πποβλημάηων λόγω 
διάβπωζηρ και ανακαηαζκεςήρ ηων 
ημημάηων ηοίσων πος έσοςν καηαππεύζει 

ζηην παπαλία Βαπέαρ » 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 50.673,93 € 

με ΦΠΑ 24% 

 
 
ΥΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7412.0016# 
 

 



ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Άπθπο 1. Ανηικείμενο  

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά:  

 

Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ ιόγσ δηάβξσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ ηκεκάησλ 

ηνίρσλ πνπ έρνπλ θαηαξξεύζεη ζηελ παξαιία Βαξέαο.  

 

Οη κειέηεο αθνξνύλ ζηελ αδεηνδόηεζε θαη θαηαζθεπή ιηκεληθώλ έξγσλ, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο 

δηαβξνύκελεο αθηήο κήθνπο πεξίπνπ 200 m, ζηελ παξαιία Βαξέαο Μεγάξσλ. Ζ ελ ιόγσ αθηή δηαβξώλεηαη ιόγσ 

ηεο δξάζεο ησλ πξνζπηπηόλησλ θπκαηηζκώλ, κε ζπλέπεηα ηνλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ παξαιηαθή νδό. Γηα ηελ 

αλάζρεζε ηεο δηάβξσζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο παξαιηαθήο νδνύ από ηελ πξνζπίπηνπζα θπκαηηθή ελέξγεηα 

είλαη αλαγθαία ε ζσξάθηζε ηεο αθηή κε θαηάιιειν πξαλέο θπζηθώλ νγθνιίζσλ. 

 

Γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ ιηκεληθώλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηεο αθηήο απαηηείηαη ε εθπόλεζε 

ησλ αθόινπζσλ κειεηώλ: 

- Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε 

- Αθηνκεραληθή κειέηε 

- Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 

- Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

- Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 

- Σεύρε δεκνπξάηεζεο & ΑΤ-ΦΑΤ. 

 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ έξγσλ είλαη ε ύπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ νξηνγξακκώλ 

αηγηαινύ/παξαιία. 

 

Άπθπο 2. Ππο ςπάπσοςζερ μελέηερ και ζηοισεία  

Γελ ππάξρνπλ κειέηεο παξά κόλν θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 

Άπθπο 3. Ποζοηικά ζηοισεία θςζικού ανηικειμένος έπγων  

Αθηή κήθνπο πεξίπνπ 200 m, ζηελ παξαιία Βαξέαο Μεγάξσλ 

 

Άπθπο 4. Σεκμηπίωζη κοπιμόηηηαρ ηος έπγος 

Τθιζηάμενη Καηάζηαζη  

Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο θαη κεηά από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα, ν ηνίρνο αληηζηήξημεο 

ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ Βαξέαο, πνπ ρσξίδεη ηελ παξαιία από ηνλ δξόκν, ζε πνιιά ζεκεία έρεη ππνζηεί κεγάιεο 

δεκηέο, ελώ ζε θάπνηα άιια έρεη θαηαξξεύζεη. Με ηελ πάξνδν δε ηνπ ρξόλνπ, έρεη αξρίζεη ε ζάιαζζα λα 

ππνζθάπηεη θαη ηνλ ίδην ηνλ δξόκν, εγθπκνλώληαο κεγάινπο θηλδύλνπο γηα πεδνύο θαη νρήκαηα.  

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη ν δξόκνο άθξσο επηθίλδπλνο γηα ηελ δσή ησλ πεδώλ αιιά θαη ησλ 

νδεγώλ ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη από ηνλ δξόκν απηόλ. 

 

κοπιμόηηηα Μελέηηρ:  

Κξίλεηαη ζθόπηκε ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Γεδνκέλεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο δηέιεπζεο πεδώλ αιιά θαη ησλ νδεγώλ ησλ νρεκάησλ ζηνλ παξαιηαθό δξόκν ηεο 

Βαξέαο, είλαη ζθόπηκε αιιά θαη απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ησλ κειεηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ ηεύρνο 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ηξόπνο, ην θόζηνο επέκβαζεο αιιά θαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαηαζθεπήο έξγσλ 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα επί ηεο αθηήο. 

 

Άπθπο 5. Απαιηούμενερ Μελέηερ και ηάδια μελεηών πος θα εκπονηθούν  

Γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ ιηκεληθώλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηεο αθηήο απαηηείηαη ε εθπόλεζε 

ησλ αθόινπζσλ κειεηώλ: 

 

 



 

 Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε    CPV : 71351923-2 Τπεξεζίεο βαζπκεηξηθήο απνηύπσζεο 

 Αθηνκεραληθή κειέηε CPV : 71311100-2 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

 Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ CPV : 71311100-2 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  
CPV : 71313440-1 Τπεξεζίεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 
(ΔΠΔ) γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

 Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ  CPV : 71311100-2 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

 Σεύρε δεκνπξάηεζεο & ΑΤ-ΦΑΤ CPV : 71321100-5 Τπεξεζίεο νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο θαηαζθεπώλ 

 

Ζ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ ζα γίλεη ζε δύν θύξηεο θάζεηο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνβιεπόκελεο θάζεηο ηεο 

αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Φάζη Α: Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε – Αθηνκεραληθή κειέηε –  Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 

– Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  

Φάζη Β: Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ – Σεύρε δεκνπξάηεζεο & ΑΤ/ΦΑΤ. 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα θάζε επηκέξνπο θάζε κειέηεο. 

 

Φάζη Α: Σοπογπαθική & βςθομεηπική αποηύπωζη – Ακηομησανική μελέηη - Ππομελέηη λιμενικών 

έπγων – Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων 

 

Σοπογπαθική - βςθομεηπική αποηύπωζη 

Θα γίλεη ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο δηαβξνύκελεο αθηήο έσο ηελ παξαιηαθή νδό, θαζώο θαη βπζνκεηξηθή 

απνηύπσζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο όπνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ ηα έξγα πξνζηαζίαο. Ζ βπζνκεηξηθή απνηύπσζε 

(ζε θιίκαθα 1:500) ζα θαιύςεη ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ελώ ζα επεθηαζεί θαη ζηελ επξύηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αθξηβή πξόβιεςε ησλ θπκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ εθπόλεζε ηεο αθηνκεραληθήο 

κειέηεο. 

 

Ακηομησανική μελέηη  

Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ζα εθπνλεζεί αθηνκεραληθή κειέηε κε εθαξκνγή καζεκαηηθώλ κνληέισλ 

Ζ/Τ. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ζα πξνζδηνξηζζεί ην θπκαηηθό θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ, ελώ παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί ε δίαηηα ηεο αθηήο, έηζη ώζηε λα 

πξνζδηνξηζζνύλ ηα αλαγθαία έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαβξνύκελεο αθηήο.  

Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ αλεκνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο 

Δ.Μ.Τ., κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αλεκνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ησλ θπκαηηζκώλ.  

 Πξόβιεςε ησλ αλεκνγελώλ θπκαηηθώλ ζπλζεθώλ ζηα «αλνηρηά», θαζώο θαη θνληά ζηελ αθηή, κε εθαξκνγή 

καζεκαηηθώλ κνληέισλ Ζ/Τ. 

 Μειέηε ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία 

(αεξνθσηνγξαθίεο, παιαηόηεξεο ηνπνγξαθηθέο/βπζνκεηξηθέο απνηππώζεηο αλ ππάξρνπλ, θιπ.), ώζηε λα 

πξνζδηνξηζζνύλ νη κεηαβνιέο ηεο αθηήο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη λα ηεθκεξησζεί ε ηάζε εμέιημεο ηεο 

αθηήο. 

 πιινγή δεηγκάησλ ηδεκάησλ ηεο αθηήο θαη θνθθνκεηξηθή αλάιπζε απηώλ.   

 Αλάιπζε ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη ηεο δπλακηθήο ζηεξενκεηαθνξάο θαηά κήθνο ηεο αθηήο.  

 Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη επηινγή ηεο βέιηηζηεο ηερληθήο ιύζεο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ην 

επηδησθόκελν απνηέιεζκα. 



 

Ππομελέηη λιμενικών έπγων  

Ζ πξνκειέηε ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ηεο επηιεγείζαο ιύζεο πξνζηαζίαο ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 696/74 

θαη ζα πεξηιακβάλεη ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο θαη ηππηθώλ ηνκώλ, ηερληθή πεξηγξαθή, πξνϋπνινγηζκό θιπ. 

 

Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων 

Σα ιηκεληθά έξγα πνπ ζα κειεηεζνύλ θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΓΗΠΑ/νηθ.37674/27.07.2016 πεξί θαηάηαμεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, δεδνκέλνπ όηη αθνξνύλ ζε έξγα πξνζηαζίαο αθηήο από δηάβξσζε (Οκάδα 3ε: 

Ληκεληθά έξγα, είδνο έξγνπ κε α/α 8), κε ζπλνιηθό κήθνο παξέκβαζεο κηθξόηεξν ησλ 500 m (M<500 m). 

 

Βάζεη ηεο αλσηέξσ θαηάηαμεο, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ είλαη απαξαίηεηε ε 

εθπόλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), ζύκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 4 ηνπ Ν.4014/2011, έηζη 

ώζηε λα εθδνζεί ε ζρεηηθή Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.).  

Ζ εθπόλεζε ηεο Μ.Π.Δ. ησλ έξγσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 ην Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α’/21.09.2011), 

 ηελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ.37674/27.07.2016 Απόθαζε Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηξνπνπνίεζεο 

θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 1958/2012 πεξί θαηάηαμεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο (Φ.Δ.Κ. 2471/Β/2016), θαη 

 ηελ κε αξηζκ. 170225/2014 Απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. πεξί «εμεηδίθεπζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α’ ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β’21) όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 11 ηνπ Ν. 4014/2011, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο» (ΦΔΚ 135/Β’/27.01.2014). 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Μ.Π.Δ. ζα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, θαζώο θαη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 4.3, ηεο πξναλαθεξζείζαο ππ’ αξηζκ. 170225/2014 Απόθαζεο Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. Βαζηθό 

ζηνηρείν ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζα είλαη ε εθπνλεζείζα αθηνκεραληθή κειέηε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο, σο πξνο 

ηελ πξνζηαζία ηεο αθηήο. 

 

Φάζη Β: Οπιζηική μελέηη λιμενικών έπγων & ηεύση δημοππάηηζηρ 

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ζα εθπνλεζεί ε νξηζηηθή κειέηε θαη 

ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 696/74, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 

Οπιζηική μελέηη λιμενικών έπγων  

 Πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (γεληθή δηάηαμε έξγσλ, δηαηνκέο, ιεπηνκέξεηεο θιπ.). 

 Σεύρνο ππνινγηζκώλ, κε ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο επζηάζεηαο. 

 Σεύρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ έξγσλ. 

 Σεύρνο αλαιπηηθήο πξνκέηξεζεο πιηθώλ θαη εξγαζηώλ θαη πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Σεύση δημοππάηηζηρ & ΑΤ/ΦΑΤ 

 Γηαθήξπμε 

 Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο 

 Σερληθή πεξηγξαθή 

 Σηκνιόγην κειέηεο 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

 Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 ΑΤ/ΦΑΤ 

 
 



 

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 5/2017 Τπνπξγείνπ Τπνδ. θαη Μεη. (αξ. πξση. ΓΝα/νηθ. 12298/ΦΝ 439.6/14.03.017 

γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ)  ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2017 (ηθ=1,203). 

 

Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε 7.025,52 € 

Αθηνκεραληθή κειέηε 14.616,45 € 

Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ  θαη Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 10.285,65 € 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 2.693,98 € 

Σεύρε δεκνπξάηεζεο 617,14 € 

ΑΤ-ΦΑΤ 296,97 € 

 

πλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή 40.866,07 € (ρσξίο ΦΠΑ) ή 50.673,93 € ( 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 12/2/2018   Μέγαξα 12/2/2018  Μέγαξα 12/2/2018 

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

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο    
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  
 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Οη κειέηεο αθνξνύλ ζηελ αδεηνδόηεζε θαη θαηαζθεπή ιηκεληθώλ έξγσλ, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο 

δηαβξνύκελεο αθηήο κήθνπο πεξίπνπ 200 m, ζηελ παξαιία Βαξέαο Μεγάξσλ. Ζ ελ ιόγσ αθηή δηαβξώλεηαη 

ιόγσ ηεο δξάζεο ησλ πξνζπηπηόλησλ θπκαηηζκώλ, κε ζπλέπεηα ηνλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ παξαιηαθή νδό. Γηα 

ηελ αλάζρεζε ηεο δηάβξσζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο παξαιηαθήο νδνύ από ηελ πξνζπίπηνπζα θπκαηηθή 

ελέξγεηα είλαη αλαγθαία ε ζσξάθηζε ηεο αθηήο κε θαηάιιειν πξαλέο θπζηθώλ νγθνιίζσλ. 

Γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ ιηκεληθώλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηεο αθηήο απαηηείηαη ε 

εθπόλεζε ησλ αθόινπζσλ κειεηώλ: 

- Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε 

- Αθηνκεραληθή κειέηε 

- Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 

- Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

- Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 

- Σεύρε δεκνπξάηεζεο & ΑΤ-ΦΑΤ. 

 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ έξγσλ είλαη ε ύπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ νξηνγξακκώλ 

αηγηαινύ/παξαιία. 

 

2. ΣΑΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ ζα γίλεη ζε δύν θύξηεο θάζεηο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνβιεπόκελεο θάζεηο ηεο 

αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Φάζη Α: Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε – Αθηνκεραληθή κειέηε –  Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ – 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  

Φάζη Β: Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ – Σεύρε δεκνπξάηεζεο & ΑΤ/ΦΑΤ. 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα θάζε επηκέξνπο θάζε κειέηεο. 

 

 

Φάζη Α: Σοπογπαθική & βςθομεηπική αποηύπωζη – Ακηομησανική μελέηη - Ππομελέηη λιμενικών 

έπγων – Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων 

1. Σοπογπαθική - βςθομεηπική αποηύπωζη 

Θα γίλεη ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο δηαβξνύκελεο αθηήο έσο ηελ παξαιηαθή νδό, θαζώο θαη βπζνκεηξηθή 

απνηύπσζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο όπνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ ηα έξγα πξνζηαζίαο. Ζ βπζνκεηξηθή 

απνηύπσζε (ζε θιίκαθα 1:500) ζα θαιύςεη ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ελώ ζα επεθηαζεί θαη ζηελ επξύηεξε 

ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αθξηβή πξόβιεςε ησλ θπκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ εθπόλεζε 

ηεο αθηνκεραληθήο κειέηεο. 

 

 
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:  7/2018 
«Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ 
πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ και 
ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος 
έσοςν καηαππεύζει ζηην παπαλία Βαπέαρ» 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 50.673,93 € 

 
 
ΥΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7412.0016# 
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2. Ακηομησανική μελέηη  

Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ζα εθπνλεζεί αθηνκεραληθή κειέηε κε εθαξκνγή καζεκαηηθώλ 

κνληέισλ Ζ/Τ. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ζα πξνζδηνξηζζεί ην θπκαηηθό θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζηνηρείν 

αλαγθαίν γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ, ελώ παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί ε δίαηηα ηεο αθηήο, έηζη ώζηε 

λα πξνζδηνξηζζνύλ ηα αλαγθαία έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαβξνύκελεο αθηήο.  

Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ αλεκνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο 

ηεο Δ.Μ.Τ., κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αλεκνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ησλ 

θπκαηηζκώλ.  

 Πξόβιεςε ησλ αλεκνγελώλ θπκαηηθώλ ζπλζεθώλ ζηα «αλνηρηά», θαζώο θαη θνληά ζηελ αθηή, κε εθαξκνγή 

καζεκαηηθώλ κνληέισλ Ζ/Τ. 

 Μειέηε ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία 

(αεξνθσηνγξαθίεο, παιαηόηεξεο ηνπνγξαθηθέο/βπζνκεηξηθέο απνηππώζεηο αλ ππάξρνπλ, θιπ.), ώζηε λα 

πξνζδηνξηζζνύλ νη κεηαβνιέο ηεο αθηήο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη λα ηεθκεξησζεί ε ηάζε εμέιημεο ηεο 

αθηήο. 

 πιινγή δεηγκάησλ ηδεκάησλ ηεο αθηήο θαη θνθθνκεηξηθή αλάιπζε απηώλ.   

 Αλάιπζε ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη ηεο δπλακηθήο ζηεξενκεηαθνξάο θαηά κήθνο ηεο αθηήο.  

 Δμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη επηινγή ηεο βέιηηζηεο ηερληθήο ιύζεο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ην 

επηδησθόκελν απνηέιεζκα. 

 

3. Ππομελέηη λιμενικών έπγων  

Ζ πξνκειέηε ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ηεο επηιεγείζαο ιύζεο πξνζηαζίαο ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 

696/74 θαη ζα πεξηιακβάλεη ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο θαη ηππηθώλ ηνκώλ, ηερληθή πεξηγξαθή, πξνϋπνινγηζκό 

θιπ. 

 

4. Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων 

Σα ιηκεληθά έξγα πνπ ζα κειεηεζνύλ θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΓΗΠΑ/νηθ.37674/27.07.2016 πεξί θαηάηαμεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, δεδνκέλνπ όηη αθνξνύλ ζε έξγα πξνζηαζίαο αθηήο από δηάβξσζε (Οκάδα 3ε: 

Ληκεληθά έξγα, είδνο έξγνπ κε α/α 8), κε ζπλνιηθό κήθνο παξέκβαζεο κηθξόηεξν ησλ 500 m (M<500 m). 

 

Βάζεη ηεο αλσηέξσ θαηάηαμεο, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ είλαη απαξαίηεηε ε 

εθπόλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), ζύκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 4 ηνπ Ν.4014/2011, 

έηζη ώζηε λα εθδνζεί ε ζρεηηθή Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.).  

 

Ζ εθπόλεζε ηεο Μ.Π.Δ. ησλ έξγσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ην Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α’/21.09.2011), 

 ηελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ.37674/27.07.2016 Απόθαζε Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηξνπνπνίεζεο 

θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 1958/2012 πεξί θαηάηαμεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο (Φ.Δ.Κ. 2471/Β/2016), θαη 

 ηελ κε αξηζκ. 170225/2014 Απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. πεξί «εμεηδίθεπζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 

θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α’ ηεο απόθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β’21) όπσο ηζρύεη, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4014/2011, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο» (ΦΔΚ 

135/Β’/27.01.2014). 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Μ.Π.Δ. ζα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, θαζώο θαη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 4.3, ηεο πξναλαθεξζείζαο ππ’ αξηζκ. 170225/2014 Απόθαζεο Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. Βαζηθό 

ζηνηρείν ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζα είλαη ε εθπνλεζείζα αθηνκεραληθή κειέηε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο, σο 

πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο αθηήο. 

 

Φάζη Β: Οπιζηική μελέηη λιμενικών έπγων & ηεύση δημοππάηηζηρ 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ζα εθπνλεζεί ε νξηζηηθή κειέηε 

θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 696/74, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 
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Οπιζηική μελέηη λιμενικών έπγων  

 Πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (γεληθή δηάηαμε έξγσλ, δηαηνκέο, ιεπηνκέξεηεο θιπ.). 

 Σεύρνο ππνινγηζκώλ, κε ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο επζηάζεηαο. 

 Σεύρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ έξγσλ. 

 Σεύρνο αλαιπηηθήο πξνκέηξεζεο πιηθώλ θαη εξγαζηώλ θαη πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Σεύση δημοππάηηζηρ & ΑΤ/ΦΑΤ 

 Γηαθήξπμε 

 Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο 

 Σερληθή πεξηγξαθή 

 Σηκνιόγην κειέηεο 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

 Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 ΑΤ/ΦΑΤ 

 

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 5/2017 Τπνπξγείνπ Τπνδ. θαη Μεη. (αξ. πξση. ΓΝα/νηθ. 12298/ΦΝ 

439.6/14.03.017 γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ)  ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ 

Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2017 (ηθ=1,203). 

 

Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε 7.025,52 € 

Αθηνκεραληθή κειέηε 14.616,45 € 

Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ  θαη Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ 10.285,65 € 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 2.693,98 € 

Σεύρε δεκνπξάηεζεο 617,14 € 

ΑΤ-ΦΑΤ 296,97 € 

 

πλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή 40.866,07 € (ρσξίο ΦΠΑ) ή 50.673,93 € ( με ΦΠΑ) 

 

Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο παξνύζαο κειέηεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο : 

 ηνπ N.3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» (ΦΔΚ η. Α΄ 114/2006)  

 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010) θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 278.  

 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ  

 ηνπ Ν. 4155/2013 Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο  

 ηνπ Ν.4013/2011 «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ.10 ηνπ λ. 4038/2012 

(ΦΔΚ14/Α/2012,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  
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 ηελ κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Β’ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ»  

 Σελ ππ’ αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεύρνο Β') Απόθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο - Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” 

 

 

 

 

         ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μέγαξα 12/2/2018   Μέγαξα 12/2/2018  Μέγαξα 12/2/2018 

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

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο  
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Πρόγραμμα εκπόνηζης ηων απαιηούμενων μελεηών για ηην ολοκλήρωζη ηοσ ανηικειμένοσ 

ηης ζύμβαζης και ηο προηεινόμενο τρονοδιάγραμμα 
 

 

ΣΑΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ ζα γίλεη ζε δύν θύξηεο θάζεηο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνβιεπόκελεο θάζεηο ηεο 

αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Φάζη Α: Σνπνγξαθηθή & βπζνκεηξηθή απνηύπσζε – Αθηνκεραληθή κειέηε –  Πξνκειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ – 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  

Φάζη Β: Οξηζηηθή κειέηε ιηκεληθώλ έξγσλ – Σεύρε δεκνπξάηεζεο & ΑΤ/ΦΑΤ. 

 

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 12/2/2018   Μέγαξα 12/2/2018  Μέγαξα 12/2/2018 

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

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο   

 

 

 

 
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:  7/2018 
«Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ 
πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ και 
ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος 
έσοςν καηαππεύζει ζηην παπαλία Βαπέαρ» 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 50.673,93 € 

 
 
ΥΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7412.0016# 
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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) θαη ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 5/2017 Τπνπξγείνπ Τπνδ. θαη Μεη. (αξ. πξση. ΓΝα/νηθ. 

12298/ΦΝ 439.6/14.03.017 γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ)  ηνπ Καλνληζκνύ 

Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2017 (ηθ=1,203). 

 

1. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

α/α Έλδεημε εξγαζηώλ Αξηζ. Μνλ. Πνζό- Σηκή Ακνηβή 
Σηκνι. ηεηα Μνλ. (€) (€) 

1 ΣΡΙΓΩΝΙΜΟΙ      

1.1 Ίδξπζε ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ ΗV ηάμεσο ΣΟΠ.2 ηεκ. 1,00 800,00 800,00 

 
1.2 

Υξήζε ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ ΗV  ηάμεσο 

γηα εμάξηεζε δηθηύνπ 

 
ΣΟΠ.2 

 
ηεκ. 

 
2,00 

 
800,00 

 
1.600,00 

2 ΠΟΛΤΓΩΝΟΜΔΣΡΙΑ      

 
2.1 

Πνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εθηόο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρώλ 

 
ΣΟΠ.3 

 
ηεκ 

 
8,00 

 
50,00 

 
400,00 

3 ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΔΙ      

 
3.1 

Βπζνκεηξήζεηο ζαιαζζώλ 0-3 κ. θιίκαθαο 

1:500 

 
ΣΟΠ.7Α 

 
ζηξεκ. 

 
10,00 

 
58,00 

 
580,00 

 
3.2 

Βπζνκεηξήζεηο ζαιαζζώλ 3-12 κ. θιίκαθαο 

1:500 

 
ΣΟΠ.7Α 

 
ζηξεκ. 

 
30,00 

 
72,00 

 
2.160,00 

 
4 

ΔΠΙΓΔΙΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ 

ΓΟΜΗΜΔΝΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ 

     

 

 
4.1 

 

Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο 

αδόκεησλ εθηάζεσλ, θιίκαθαο 1:500 

 

 
ΣΟΠ.6, 2 ΗΗ 

 

 
ζηξεκ. 

 

 
5,00 

 

 
60,00 

 

 
300,00 

 
ΤΝΟΛΟ : 

     
5.840,00 

 
πληειεζηήο (ηθ): 

     
1,203 

Ακνηβή κειέηεο (Α) : 
    7.025,52 

 

2. ΑΚΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 
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:  7/2018 
«Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ 
πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ και 
ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος 
έσοςν καηαππεύζει ζηην παπαλία Βαπέαρ» 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 50.673,93 € 

 
 
ΦΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7412.0016# 
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Ο ππνινγηζκόο ηεο ακνηβήο ηεο αθηνκεραληθήο κειέηεο γηα ηελ ππό ζεώξεζε ζαιάζζηαο πεξηνρήο γίλεηαη 
αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο επηζηήκνλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΝ.4 ηνπ Καλνληζκνύ 
Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ. 
 
ύκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν ε ακνηβή αλά εκέξα απαζρόιεζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
α. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   300 * ηθ 
β. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  450 * ηθ 
γ. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ :  600 * ηθ 
  
Για ηκ = 1,203 
 
Ζ ακνηβή αλά εκέξα απαζρόιεζεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
α. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   360,90 
β. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  541,35  
γ. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ :  721,80 
 
Ο ππνινγηζκόο ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο κειέηεο γίλεηαη κε βάζε ηηο αλσηέξσ ακνηβέο αλά αλζξσπνεκέξα 
απαζρόιεζεο έθαζηνπ επηζηήκνλα θαη ηελ αληίζηνηρε απαζρόιεζή ηνπ: 

1. Ανάλσζη ανεμολογικών δεδομένφν - Πρόβλευη κσμαηικών ζσνθηκών 
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   2 
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  4  
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ : 3 

α. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   360,90 €/α.ε. * 2 =     721,80 € 
β. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  541,35 €/α.ε. * 4 = 2.165,40 € 
γ. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ :  721,80 €/α.ε. * 3 = 2.165,40 € 

            5.052,60 € 
 

2.  Μελέηη γεφμορθολογίας - κοκκομεηρικές αναλύζεις 
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   4 
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  2  
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ : 2 

α. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   360,90 €/α.ε. * 4 =  1.443,60 € 
β. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  541,35 €/α.ε. * 2 = 1.082,70 € 
γ. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ :  721,80 €/α.ε. * 2 = 1.443,60 € 

3.969,90 € 
 

3. Ανάλσζη θαλάζζιας κσκλοθορίας - επιλογή ηετνικής λύζης προζηαζίας 
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   3 
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  3  
Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ : 4 

α. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε :   360,90 €/α.ε. * 3 =  1.082,70 € 
β. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 κέρξη 20 έηε :  541,35 €/α.ε. * 4 = 1.624,05 € 
γ. Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ :  721,80 €/α.ε. * 4 = 2.887,20 € 

5.593,95 € 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΚΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ (1 + 2 + 3) : 14.616,45 € 
 
 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  

 Τπνινγηζκόο ακνηβήο κειέηεο ιηκεληθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν ΛΗΜ.2 

Τπνινγηζκόο κε ΛΗΜ.2 θαη D<5 m. 

Μήθνο:  200 m.     

 100 x 60 = 6.000,00 

 100 x 35 = 3.500,00 

      9.500,00 

ηθ = 1,203     
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- Aκνηβή κειέηεο 
    

11.428,50 

-Ακνηβή πξνκει. & νξηζη. κειέηεο ιηκεληθώλ έξγσλ (κε 

παξαιεηπόκελν ζηάδην Πξνθαη. Έθζεζεο):  10.285,65 

-Ακνηβή ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο (άξζξν Γελ.7): 
 

617,14 

-Ακνηβή ΑΤ/ΦΑΤ (άξζξν ΓΔΝ. 6): 

 β= 2,41 
    

 Ακνηβή ΑΤ/ΦΑΤ:    296,97 

ςνολική αμοιβή μελέηηρ λιμενικών έπγων: 
 

11.199,76 € 

4. ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ) 

Τπνινγηζκόο ακνηβήο Μ.Π.Δ. ζύκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.5 

Φ = 11.428,50 
    

Κ = 0,7 
    

C(θ) = 0,35     

κ = 1,0     

λ = 1,0     

(θ) =     2.799,24 

ηθ = 1,203     

Ακνηβή πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ ηθ*(θ): 
 

3.367,48 

Ακνηβή εθπόλεζεο απεπζείαο Μ.Π.Δ. 80% ηεο (θ): 

Aμοιβή Μ.Π.Δ.: 
    

2.693,98 € 

 

          

 

 

         ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μέγαξα 12/2/2018   Μέγαξα 12/2/2018  Μέγαξα 12/2/2018 

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

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
  

«Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηώπηζεο 
πξνβιεκάησλ ιόγσ δηάβξσζεο θαη 
αλαθαηαζθεπήο ησλ ηκεκάησλ ηνίρσλ πνπ 
έρνπλ θαηαξξεύζεη ζηελ παξαιία Βαξέαο» 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
  ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 
  Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
  ΣΜΖΜΑ  ΜΔΛΔΣΧΝ - ΔΡΓΧΝ 
  

    
ΑΡΗΘΜ. ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔΛΔΣΖ:  7/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΡΟΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ ΑΜΟΗΒΧΝ 

α/α Έλδεημε εξγαζηώλ 
Αξηζ. 
Σηκνι. 

Μνλ. Πνζόηεηα 
Σηκή 
Μνλ. (€) 

ΔΠΗ 
ΜΔΡΟΤ 
Ακνηβή (€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΜΟΗΒΖ 

1.      ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ             

1 ΣΡΙΓΩΝΙΜΟΙ   

1.1 
Ίδξπζε ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ ΗV 
ηάμεσο 

ΣΟΠ.2 ηεκ. 1 800 800,00 
  

1.2 
Υξήζε ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ ΗV  
ηάμεσο γηα εμάξηεζε δηθηύνπ 

ΣΟΠ.2 ηεκ. 2 800 1.600,00 

  

2 ΠΟΛΤΓΩΝΟΜΔΣΡΙΑ             

2.1 
Πνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εθηόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ 

ΣΟΠ.3 ηεκ 8 50 400,00 

  

3 ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΔΙ             

3.1 
Βπζνκεηξήζεηο ζαιαζζώλ 0-3 κ. θιίκαθαο 
1:500 

ΣΟΠ.7Α ζηξεκ. 10 58 580,00 

  

3.2 
Βπζνκεηξήζεηο ζαιαζζώλ 3-12 κ. 
θιίκαθαο 1:500 

ΣΟΠ.7Α ζηξεκ. 30 72 2.160,00 

  

4 
ΔΠΙΓΔΙΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ 
ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΓΟΜΗΜΔΝΩΝ 
ΔΚΣΑΔΩΝ 

          

  

4.1 
Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο 
αδόκεησλ εθηάζεσλ, θιίκαθαο 1:500 

ΣΟΠ.6, 
2 ΗΗ 

ζηξεκ. 5 60 300,00 

  

ΤΝΟΛΟ :         5.840,00   

πληειεζηήο (ηθ):     1,203   
Αμοιβή Σοπογπαθικήρ μελέηηρ (Α) :         7.025,52 7.025,52 € 

2.      ΑΚΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ   

1  Αλάιπζε αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ - 
Πξόβιεςε θπκαηηθώλ ζπλζεθώλ         5.052,60   

2  Μειέηε γεσκνξθνινγίαο - θνθθνκεηξηθέο 
αλαιύζεηο         3.969,90   

3  Αλάιπζε ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο - 
επηινγή ηερληθήο ιύζεο πξνζηαζίαο         5.593,95   

Αμοιβή Ακηομησανικήρ μελέηηρ  :         14.616,45 14.616,45 € 

3 ΑΜΟΙΒΗ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  
  

1 
 Ακνηβή πξνκει. & νξηζη. κειέηεο 
ιηκεληθώλ έξγσλ (κε παξαιεηπόκελν 
ζηάδην Πξνθαη. Έθζεζεο)  

        

10.285,65 

  

ςνολική αμοιβή μελέηηρ λιμενικών έπγων:         10.285,65 10.285,65 € 

4 ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ)   

1 Ακνηβή εθπόλεζεο απεπζείαο Μ.Π.Δ.              

 ςνολική αμοιβή Αμοιβή εκπόνηζηρ  Μ.Π.Δ.          2.693,98 2.693,98 € 

Αμοιβή ηεςσών δημοππάηηζηρ (άπθπο Γεν.7):         617,14 617,14 € 

Αμοιβή ΑΤ/ΦΑΤ (άπθπο ΓΔΝ. 6)         296,97 296,97 € 

 
 

ΤΝΟΛΟ Η: 
   

35.535,71 € 

 
 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%     5.330,36 € 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΗΗ:       40.866,07 € 

 
 

ΦΠΑ 
24%         9.807,86 € 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΜΔ Φ.Π.Α.: 50.673,93 € 

 
       

       
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 
Μέγαξα 12/2/2018 Μέγαξα 12/2/2018 Μέγαξα 12/2/2018 

 
Ζ πληάμαζα 

Ζ Πξ/λε Σκήκαηνο Μειεηώλ – 
Έξγσλ  

Ο Γηεπζπληήο 

        
        
 

Π. Καηξαθνύιε   Δ.Σζάθσλα 
 

Δ.Ρνύζζεο 
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Σεκμηρίωζη ηης ζκοπιμόηηηας σλοποίηζης ηοσ ανηικειμένοσ ηης μελέηης  
 

Τθιζηάμενη Καηάζηαζη  

Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο θαη κεηά από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα, ν ηνίρνο 

αληηζηήξημεο ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ Βαξέαο, πνπ ρσξίδεη ηελ παξαιία από ηνλ δξόκν, ζε πνιιά ζεκεία έρεη 

ππνζηεί κεγάιεο δεκηέο, ελώ ζε θάπνηα άιια έρεη θαηαξξεύζεη. Με ηελ πάξνδν δε ηνπ ρξόλνπ, έρεη αξρίζεη ε 

ζάιαζζα λα ππνζθάπηεη θαη ηνλ ίδην ηνλ δξόκν, εγθπκνλώληαο κεγάινπο θηλδύλνπο γηα πεδνύο θαη νρήκαηα.  

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη ν δξόκνο άθξσο επηθίλδπλνο γηα ηελ δσή ησλ πεδώλ αιιά θαη ησλ 

νδεγώλ ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη από ηνλ δξόκν απηόλ. 

 

κοπιμόηηηα Μελέηηρ:  

Κξίλεηαη ζθόπηκε ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Γεδνκέλεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο δηέιεπζεο πεδώλ αιιά θαη ησλ νδεγώλ ησλ νρεκάησλ ζηνλ παξαιηαθό δξόκν 

ηεο Βαξέαο, είλαη ζθόπηκε αιιά θαη απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ησλ κειεηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ 

ηεύρνο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ηξόπνο, ην θόζηνο επέκβαζεο αιιά θαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαηαζθεπήο 

έξγσλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα επί ηεο αθηήο. 

 

 

 

          

Μέγαξα 12/2/2018   Μέγαξα 12/2/2018  Μέγαξα 12/2/2018 

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

 

 

 

Π. Καηξαθνύιε     Δ.Σζάθσλα   Δ.Ρνύζζεο   

 

 
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:  7/2018 
«Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ 
πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ και 
ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος 
έσοςν καηαππεύζει ζηην παπαλία Βαπέαρ» 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 50.673,93 € 

 
 
ΥΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7412.0016# 
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ΤΓΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
Πύνακασ Περιεχομϋνων υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Τ)  
Άρθρο 1: Ειςαγωγό  

Άρθρο 2: Εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ  

Άρθρο 3: Προςωπικό του Αναδόχου  

Άρθρο 4: Αμοιβό - Κρατόςεισ  

Άρθρο 5: Εγγυόςεισ  

Άρθρο 6: Ποινικϋσ ρότρεσ  

Άρθρο 7: Γενικϊ καθόκοντα, Ευθύνεσ, Τποχρεώςεισ του Αναδόχου  

Άρθρο 8: Τποχρεώςεισ του Εργοδότη  

Άρθρο 9: Διαφορϋσ - Διαφωνύεσ - Ανώτερη βύα  

Άρθρο 10: Έκπτωςη Αναδόχου – Διϊλυςη ύμβαςησ  

Άρθρο 11: Διοικητικό και Δικαςτικό Επύλυςη Διαφορών  

Άρθρο 12: Ιςχύουςα Νομοθεςύα και Γλώςςα Επικοινωνύασ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  7/2018 
« Μελέηη αποκαηάζηαζηρ και ανηιμεηώπιζηρ 
πποβλημάηων λόγω διάβπωζηρ και 
ανακαηαζκεςήρ ηων ημημάηων ηοίσων πος 

έσοςν καηαππεύζει ζηην παπαλία Βαπέαρ » 
 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 50.673,93  € 

 
 
ΦΡΗΜ/ΣΗΗ i:  

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΚΑ:  #30.7412.0016# 
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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 
πρόκειται να καταςκευαςτεύ το μελετώμενο ϋργο και εν γϋνει να παρϋχει την υποςτόριξη που κρύνει 
χρόςιμη ο εργοδότησ.  
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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 καθαρό χρόνο ολοκλόρωςησ (90) 

ενενόντα ημϋρεσ.  

 
 
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:  
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i) Σο εύδοσ των εργαςιών.  
ii) Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν.  
iii) Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν, τη 
μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγουμϋνων αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ 
ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύ πύνακασ επιμεριςμού τησ αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε περύπτωςη αναδόχου 
κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει ο εκπρόςωπόσ τησ και την επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του.  
iv) 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.  
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Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του Λογαριαςμού, 
υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ.  
 
Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα μετακινόςεων, ειδικϊ 
και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι την ολοκλόρωςη και παρϊδοςη των 
εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ προβλϋπονται ςτο νόμο και ςτην παρούςα. Δεν 
αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι ςύμβαςη προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ.  
 
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 



ειίδα 25 από 
31 

 

ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό. Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την 
ευθύνη του αναδόχου για αποζημύωςη του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα 
μεγαλύτερη του ποςού των εγγυόςεων.  
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  
Αν ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του τισ προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 
και υπϋρ του κυρύου του ϋργου ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Διευθύνουςασ 
Τπηρεςύασ. Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από τον εργοδότη το δικαύωμα να κηρύξει τον 
ανϊδοχο ϋκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
 
7.1 Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου  
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ 
“Σεχνικών Δεδομϋνων”, που ςυνοδεύει την Διακόρυξη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια και επαγγελματικό 
κρύςη.  
 
Ο ανϊδοχοσ εκτελεύ τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ και τουσ 
κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμϋνου 
τησ. Οι αξιώςεισ του εργοδότη κατϊ του αναδόχου λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ τησ παροχόσ του 
παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε 
τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που του παρϋχει ο εργοδότησ, αν τούτο 
ορύζεται ςτη ςύμβαςη. Αν τα ςτοιχεύα εύναι ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ ανεπαρκό και επηρεϊζουν την 
αρτιότητα ό την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και εφόςον ο ανϊδοχοσ μπορεύ να το διαπιςτώςει, 
ειδοποιεύ εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη τον εργοδότη. Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο 
ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτον Εργοδότη όλα τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ ςύγκρουςησ 
ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ προκύπτει τϋτοια 
ςύγκρουςη.  
 
7.2 Ελαττώματα και ελλεύψεισ τησ μελϋτησ  
Ελαττώματα ό ελλεύψεισ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ που εμφανύζονται κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ 
τησ, αλλϊ και μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ και μϋχρι την παραγραφό των αξιώςεων του εργοδότη, 
αποκαθιςτώνται από τον ανϊδοχο με δύκεσ του δαπϊνεσ. Αν διαπιςτωθούν ελαττώματα ό ελλεύψεισ 
μϋχρι την ϋναρξη τησ καταςκευόσ του ϋργου, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα καλεύ τον ανϊδοχο τησ μελϋτησ να 
διορθώςει τα 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 
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ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκύπτει ςοβαρό παρϊλειψη ό εςκεμμϋνη 
ενϋργεια του εργοδότη.  
 
7.4 Εκχώρηςη Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων  
Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων και των 
υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων που προβλϋπονται ςτο 
ϊρθρο 195 του Ν.4412/2016.  
 
7.5 Εμπιςτευτικότητα  
Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ (και οι 
προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την προηγούμενη 
ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε 
γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τουσ.  
 
7.6 Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων  
Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο (και τουσ 
προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα 
εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα 
παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο που προβλϋπεται ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ 
οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ ύμβαςησ.  
Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 
υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη / 
διαχεύριςό τουσ.  
 
7.7 Σεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό  
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.  
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Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών επιχειρόςεων του 
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα, 
που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ.  
 
7.10 Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του  
Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ 
του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα (ΕΥΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), 
για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
 
7.11 Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο  
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, 
ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό τον εργοδότη.  
 
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 
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υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω 
γεγονότων ό περιςτατικών.  
 
9.4 Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ  
Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν 
δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των 
καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται από τισ 
διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ 
αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ του νόμου.  
 
Άρθρο 10 ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ  
 
10.1 Έκπτωςη Αναδόχου  
Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφώνεται με τισ 
γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη 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 
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παραδοθούν ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα μϋςα ςε οριςμϋνη προθεςμύα, ςυνταςςομϋνου ςχετικού 
πρωτοκόλλου παρϊδοςησ. Η αμοιβό του αναδόχου για τισ εργαςύεσ του ημιτελούσ ςταδύου κανονύζεται 
με Πρωτόκολλο Κανονιςμού Σιμών Μονϊδοσ Νϋων Εργαςιών.  
 
Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ του εργοδότη η 
εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη τμηματικών 
προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ 
ςυνολικόσ προθεςμύασ, εφόςον υφύςταται τϋτοια περύπτωςη.  
 
Η απόφαςη με την οπούα οριςτικοποιόθηκε η ϋκπτωςη κοινοποιεύται από την υπηρεςύα που την 
εξϋδωςε ςτην αρμόδια για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ υπηρεςύα και ςτην υπηρεςύα τόρηςησ του Μητρώου 
Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολό των παρεπόμενων κυρώςεων, μαζύ με ςύντομο 
ιςτορικό και μνεύα των λόγων που οδόγηςαν ςτην ϋκπτωςη. Αν ο ϋκπτωτοσ ανϊδοχοσ εύναι κοινοπραξύα 
ό ςύμπραξη μελετητών ό εταιρειών μελετών, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα προςδιορύζει τουσ υπεύθυνουσ 
για την ϋκπτωςη μελετητϋσ ό εταιρεύεσ τησ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ.  
 
10.2 Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ  
Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει και να προβεύ ςτη διϊλυςη μιασ ςύμβαςησ μελϋτησ ό παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, ςύμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.  
Ο ανϊδοχοσ δικαιούται να διαλύςει την ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 παρ. 3, 4 
και 5 του Ν.4412/2016  
 
10.3 Ματαύωςη τησ διϊλυςησ  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 193 του ν.4412/2016.  
 
10.4 Αποζημύωςη αναδόχου ςε περύπτωςη διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 194 του ν.4412/2016.  
 
10.5 Τποκατϊςταςη του αναδόχου  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 195 του ν.4412/20162.  
 
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.  
 
Άρθρο 12 ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
12.1 Νομοθεςύα  
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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. 
 
         ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
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