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1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  προτίθεται  να  κατασκευάσει  το  έργο  «Αποκατάσταση 
Δημοτικού Σχολείου Μελιγούς και μετατροπή του σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών  
και  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων».  Το  Δημοτικό  Σχολείο  της  Μελιγούς,  βρίσκεται  εντός 
οικισμού “Χειμερινής Μελιγούς” του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής ενότητας 
Αρκαδίας, σύμφωνα  με  τη  διοικητική  διαίρεση  της  Ελλάδας  όπως  διαμορφώθηκε  με  το 
πρόγραμμα “Καλλικράτης”. 

Η περιοχή του έργου χωροταξικά βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Άστρος, αποτελώντας 
ουσιαστικά  ένα  πολεοδομικό  συγκρότημα  με  την  κωμόπολη  του  Δήμου.  Η  περιοχή 
παρουσιάζει  σταθερή  κατοίκηση  κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  δεκαετιών.  Κύρια 
απασχόληση  των  κατοίκων  της  είναι  η  αγροκτηνοτροφία.  Η  ιστορία  του  τόπου  είναι 
μακραίωνη  και  οι  κάτοικοι  διατηρούν  αναλλοίωτη  την  ιστορική  και  λαϊκή  παράδοση,  με 
εκδηλώσεις και δράσεις πολιτισμού στους κοινόχρηστους, κυρίως, χώρους του Δήμου.

Το Δημοτικό σχολείο της Μελιγούς έπαψε να λειτουργεί πριν από τρία χρόνια με απόφαση 
της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Το  κτίριο  όμως  διατηρήθηκε  ως  ένα  ζωντανό  κύτταρο 
ιστορίας,  με  πρωτοβουλία  του  Δήμου,  φιλοξενώντας  πολιτιστικές  και  βιωματικές 
δραστηριότητες, στον αύλειο κυρίως χώρο του.

Η νέα πρόταση για τη διαμόρφωση και χρήση της υφιστάμενης εγκατάστασης έχει  ως 
σκοπό τη διαμόρφωση νέων υποδομών στα υπάρχοντα κτίρια,  ικανών να συμπεριλάβουν 
όλους  τους  παιδικούς  σταθμούς  της  ευρύτερης  περιοχής,  λοιπές  υπηρεσίες  και  ποικίλες 
πολιτισμικές  δραστηριότητες  του Δήμου Βόρειας  Κυνουρίας.  Το σύνολο που θα παραχθεί 
ευελπιστεί  να  αποτελέσει  σημείο  αναφοράς  για  τον  οικισμό,  αναπτύσσοντας  μία 
παραδειγματική σχέση για το πως οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις εντάσσονται αρμονικά στο 
φυσικό τοπίο και την ανθρώπινη δραστηριότητα.   

Η συνολική έκταση, εμβαδού Ε=4.953,65τμ, βρίσκεται στη δυτική παρειά του οικισμού και 
ανατολικά  του  δημοτικού  σταδίου  Χειμερινής  Μελιγούς.  Στο  νοτιοδυτικό  άκρο  του  ο 
περιβάλλοντας χώρος του πρώην δημοτικού σχολείου είναι όμορος με μία μεγάλη παιδική 
χαρά. 

Η όλη έκταση εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του οικισμού και ακολουθεί το 
ανάγλυφο, χωρίς να αλλοιώνει το φυσικό τοπίο. Η θέση και η ανάπτυξή του δημιουργούν μία 
διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο φυσικό και δομημένο χώρο, καθώς αποτελεί μία συνέχεια του 
φυσικού περιπάτου μέσα στον οικισμό και ένα χώρο στάσης, παιχνιδιού και πολυποίκιλτων 
δραστηριοτήτων. 

Σκοπός της πρότασης είναι η αναζωπύρωση της καθημερινής χρήσης και λειτουργίας του 
κτιρίου. Η νέα διαμόρφωση καθίσταται απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η σχέση των κατοίκων 
τόσο με τον κοινόχρηστο χώρο όσο και μεταξύ τους και κατ΄ επέκταση να αναβαθμιστεί η 
ποιότητα ζωής τους.

Για την εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου, απαιτείται η εκπόνηση όλων των 
αναγκαίων μελετών.

3



2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Δημοτικό Σχολείο Μελιγούς βρίσκεται στην Τ.Κ. Μελιγούς, η οποία χωροταξικά βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα από το Άστρος, αποτελώντας ουσιαστικά ένα πολεοδομικό συγκρότημα με την 
κωμόπολη  του  Δήμου.  Η περιοχή  παρουσιάζει  σταθερή  κατοίκηση  κατά  τη  διάρκεια  των 
τελευταίων δεκαετιών.  Κύρια απασχόληση των κατοίκων της είναι  η αγροκτηνοτροφία. Η 
ιστορία του τόπου είναι μακραίωνη και οι κάτοικοι διατηρούν αναλλοίωτη την ιστορική και 
λαϊκή  παράδοση,  με  εκδηλώσεις  και  δράσεις  πολιτισμού  στους  κοινόχρηστους,  κυρίως, 
χώρους του Δήμου.

Χάρτης της ευρύτερης περιοχής

Το Δημοτικό σχολείο της Μελιγούς έπαψε να λειτουργεί πριν από τρία χρόνια με απόφαση 
της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Το  κτίριο  όμως  διατηρήθηκε  ως  ένα  ζωντανό  κύτταρο 
ιστορίας,  με  πρωτοβουλία  του  Δήμου,  φιλοξενώντας  πολιτιστικές  και  βιωματικές 
δραστηριότητες, στον αύλειο κυρίως χώρο του.

Η πρόταση για τη διαμόρφωση και χρήση της υφιστάμενης εγκατάστασης έχει ως σκοπό τη 
διαμόρφωση νέων υποδομών στα υπάρχοντα κτίρια, ικανών να συμπεριλάβουν όλους τους 
παιδικούς  σταθμούς  της  ευρύτερης  περιοχής,  υπηρεσίες  και  ποικίλες  πολιτισμικές 
δραστηριότητες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  Το σύνολο που θα παραχθεί ευελπιστεί να 
αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό, αναπτύσσοντας μία παραδειγματική σχέση για 
το  πως  οι  ανθρωπογενείς  επεμβάσεις  εντάσσονται  αρμονικά  στο  φυσικό  τοπίο  και  την 
ανθρώπινη δραστηριότητα.   
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Η συνολική έκταση της προς αξιοποίηση υφιστάμενης εγκατάστασης

Η συνολική έκταση, εμβαδού Ε=4.953,65τμ, βρίσκεται στη δυτική παρειά του οικισμού και 
ανατολικά  του  δημοτικού  σταδίου  Χειμερινής  Μελιγούς.  Στο  νοτιοδυτικό  άκρο  του  ο 
περιβάλλοντας χώρος του πρώην δημοτικού σχολείου είναι όμορος με μία μεγάλη παιδική 
χαρά. 

Η όλη έκταση εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του οικισμού και ακολουθεί το 
ανάγλυφο, χωρίς να αλλοιώνει το φυσικό τοπίο. Η θέση και η ανάπτυξή του δημιουργούν μία 
διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο φυσικό και δομημένο χώρο, καθώς αποτελεί μία συνέχεια του 
φυσικού περιπάτου μέσα στον οικισμό και ένα χώρο στάσης, παιχνιδιού και πολυποίκιλτων 
δραστηριοτήτων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Το αρχικό κτίριο, το οποίο λειτούργησε και ως το πρώτο δημοτικό σχολείο της Μελιγούς, 
βρίσκεται  στο  κέντρο  του  συγκροτήματος  και  είναι  ένα  πέτρινο  ισόγειο  κτίριο  εμβαδού 
189,44τμ.  Με  την  υπ΄αρ.  167/1986  Οικοδομική  Άδεια  πραγματοποιήθηκε  προσθήκη 
κατ΄επέκταση και  καθ'  ύψος στο κτίριο.  Κατασκευάστηκε  ανατολικά ένα διώροφο κτιρίο, 
κάλυψης  264,25τμ  και  δόμησης  506,28τμ,  με  χρήση  αιθουσών  διδασκαλίας,  δυτικά  ένα 
ισόγειο  κτίσμα,  εμβαδού  180,25τμ  με  χρήση  αίθουσας  πολλαπλών  χρήσεων,  βόρεια  ένα 
ισόγειο  κτίριο  εμβαδού  68,53τμ,  στο  οποίο  τοποθετήθηκαν  όλοι  οι  χώροι  υγιεινής  του 
σχολείου.  Ως  συνδετικοί,  όλων  των  ανωτέρω,  χώροι,  δημιουργήθηκαν  εσωτερικοί  και 
εξωτερικοί  διάδρομοι  κυκλοφορίας,  και  συγκεκριμένα  67,53τμ  κλειστοί  και  147,23τμ 
ημιυπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι. 

Μετά τη διακοπή λειτουργίας το σχολείου, στην υπάρχουσα υποδομή εγκαταστάθηκαν νέες 
χρήσεις, οι οποίες όμως λειτουργούν περιστασιακά. Σε τμήμα του παλαιού ισόγειου πέτρινου 
κτιρίου φιλοξενούνται, για κάποιες μέρες το χρόνο, οι δράσεις του πολιτιστικού συλλόγου. 
Στον όροφο, μία αίθουσα χρησιμοποιείται περιστασιακά από τη Φιλαρμονική του Δήμου και 
σε  μία  άλλη  λειτουργεί  το  γραφείο  της  κοινοφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου,  η  μόνη 
καθημερινή χρήση στο κυρίως σώμα του κτιρίου.

Ανατολικά του ανωτέρω συγκροτήματος στην ενιαία έκταση των 4.953,65τμ, προϋπήρχε ένα 
ακόμη πέτρινο ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 104,79τμ, το οποίο αρχικά φιλοξενούσε τα γραφεία 
της  πρώην  κοινότητας  της  Μελιγούς  και  στην  πάροδο  του  χρόνου  χρησιμοποιήθηκε 
περιστασιακά ως χώρος συνεδριάσεων των διάφορων συλλόγων του οικισμού. Σήμερα μία 
του αίθουσα λειτουργεί ως γραφείο και ιατρείο του ΙΚΑ. 

Ο  περιβάλλων  χώρος  χρησιμοποιείται  για  αθλητικές  δραστηριότητες,  εκπαιδευτικά 
προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινόχρηστη έκταση 
ενός  πολύ συνεκτικού ιστού,  με  στενούς  δρόμους  και  πολύ  μικρά  πλατώματα,  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο όριο του 
οικισμού, μόλο που συγκεντρώνει όλες τις ελεύθερες δραστηριότητες των κατοίκων, μικρών 
και  μεγάλων,  στερείται  ταυτότητας  και  "ζωντανεύει"  μόνο  και  κατά  τη  διάρκεια 
συγκεκριμένων δράσεων. Η μορφή του είναι αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων, όπου η 
κάθε μία ενσωμάτωνε τους προηγούμενους σχεδιασμούς,  με στόχο την εξυπηρέτηση της 
εκάστοτε χρήσης,  παροδικής ή μόνιμης.  Σκοπός της πρότασης είναι  η αναζωπύρωση της 
καθημερινής χρήσης και λειτουργίας του. Η νέα διαμόρφωση καθίσταται απαραίτητη ώστε να 
ενισχυθεί η σχέση των κατοίκων τόσο με τον κοινόχρηστο χώρο όσο και μεταξύ τους και 
κατ΄ επέκταση να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους.

6



H=2,99

H=2,87H=3,00

11.91

0 .4 0 0 .4 0 0 .4 0 1 .30

10 .3 0

9 .60

3.
05

0.
20

0.
40

0.
40

0.
40

1.
75

1. 30

1 .10 1.
30

0 .70

1.00

1.1 0 0. 50

1.
19

0.
35

1.
55

45 °

1.
90

0.
10

1.
19

3. 47

3.67

0 .55

3.
15

2.
18

0.
55

0.
55

2.
35

1.
96

17
.5

0

6.
63

12.12

5.
21

0.
25

4.
07

1.
001.
04

0.
10

1.50 1 .5 01.70

1.
10

0 .3 0

1.8 3

1.
95

0 .25

0.
25

0.25

1.5 0
0 .1 0

1.5 0

1.
00

1.
87

1.
00

1.
00

0.
25

2.
07

10. 90

0.
40

4.
81

0.
40

2.0 4 0 .3 0 2 .0 4 0. 30 2.04 0.30 2 .04 0 .60

3.0 0 9 .30

0. 55 0.80 1.80 2 .0 0 0 .95 0 .5 00.
50

3.
03

0.
10

1.
00

3 .35 0.1 0 5 .85

3 .60 0.3 0 1.0 5

4 .3 7

0.
38

0.
90

0 .7 4

7.
75

6.94

7. 19 7.9 1

7 .3 6 0 .55

0.
55

3.60

1.
20

0 .85

1.
15

1.
50

0.
20

1.
50

0.
40

1.
50

0.
20

1.
50

0 .2 50.3 0

0 .4 0 0 .650 .4 00 .6 6

6 .84

0 .25

6.
80

0.
20

0.
20

7. 21

0.73

0 .2 5

0 .400.4 00.4 8

0.
50

3.
00

1.
90

3.
00

1.50

0.2 0

1.5 00.4 00.700 .4 01 .000 .400. 741 .500.7 00 .4 00 .5 4

1.
90

0. 40 0.4 0

0 .20

1. 50

0 .27

0.
20

0.
20

0.
40

0.
75

0.
40

0.
40

0.
45

0.
30

0.
25

7.
03

2.00 0.4 0 2.2 6 0.40 1 .65 0 .45 0 .55

7 .1 6

0. 20

2.
15

0.
20

2.
18

0.
65

1.
00

0.
40

0.
45

0.
30

0.
20

7.
70

2.
02

7.
78

17
.5

0

1. 501 .8 4

1.
45

2.
15

0. 15

0.9 0 1 .7 5

1.
43

1.
00

2.
60

1 .00
2 .60

1.
00

2.
60

1.
00

2.
60

1 .10
2 .60

1.3 5
1 .1 0
2 .6 0

2 .20
1 .1 0
2 .6 0

1 .3 5
1. 10
2. 60

1.2 8
1. 10
2. 60

2 .16
1 .1 0
2 .60

1.29

1.1 0
2.6 0

1.29
0.55 3.8 5

1 .1 0
2 .6 0

1 .50

1.
10

2.
60

1.
35

1.
10

2.
60

2.
33

1.
10

2.
60

1.
35

0. 30

2 .6 5

0 .5 0

2.
45

1.1 0
2.60

0.80
1.1 0
2.6 0

0.8 0
1.10
2 .6 0

0.8 0
1 .1 0
2 .6 0

0 .8 0
1 .1 0
2 .6 0

0.8 0
1.10
2.60

0 .80
1 .10
2 .60

0 .8 0
1.10
2 .60

0. 80

0 .44

2.
81

2.
60

1.
20

1.
25

0.
90

2.
20

0.
90

2.
20

1.
00

2.
20

1.
00

2.
20

0 .9 0
2 .2 0

0 .90
2 .20

0.9 0
2.2 0

5.
53

1.8 0 1 .05

0 .15

0. 55 1 .5 5 1.3 5 0 .3 0 2. 40 0. 30 1.3 5 1 .5 5 0.6 5 1.8 0 1.35

0 .20 0.10

2.4 0 0. 30 1. 35 1.8 0 0.5 0 0.7 0 1. 05 2 .6 2 0.5 5 0.3 0

1.10
2.6 0

1 .05
1 .10
2.60

1 .35
1 .10
2 .60

2.4 0
1 .1 0
2 .6 0

1 .35
1 .1 0
2 .6 0

1 .3 5
1 .1 0
2 .6 0

2 .40
1 .10
2 .60

1.3 5
1.1 0
2.6 0

1.05

2.00
2.75

1 .2 01. 65 2.0 5 1.80

0. 100.1 0 0 .20

1 .00 1 .45 1 .00

0 .2 0

1.00 1 .85 1.8 0

0 .30

0.9 0 2 .70 0.9 0

0 .30

2 .5 7

0 .30
2 .00
2 .75

1. 20
2 .0 0
2 .7 5

1 .20
2 .00
2 .75

1 .2 0

17 .6 7

0. 701.1 0 1 .15 0.30 2.0 2

2.
07

2 .8 1 2.
48

0.
67

2.
03

2.
02

0.
55

7.
05

1.60 0 .9 0 0.5 0

0.
60

1.
00

2.
13

0.
90

2.
07

5.
72

0 .55

1.
10

2.
89

1.
35

1.
10

1.
35

1.
10

1.
35

1.
10

1.
35

2.
89

2.
89

2.
89

1 .1 0
1.3 5

2.89
1 .1 0

1.3 5
2 .8 9

1.1 0
1. 35

2.8 9
1. 10

1.3 5
2. 89

5.
35

3.
60

0.
40

0.
40

0.
40

10 .3 0

0.
20

0 .20

4.
40

0.
40

3.
50

1.
75

0.
40

1.
75

2.
85

1 .55
2 .75

1.55
2.75

3. 47

3.67

2.
35

12.1 2

0.
25

2.
07

10. 90

10
.3

5

6.64

7. 19 7.9 1

7 .3 6 0 .55

0.
55

3.60

1.
20

0 .85

1.
15

1.
50

0.
20

1.
50

0.
40

1.
50

0.
20

1.
50

0 .2 50.3 0

0 .4 0 0 .650 .4 00 .6 6

6 .84

0 .25

6.
80

0.
20

0.
20

7. 210.2 5

0 .400.4 00.4 8

0.
50

3.
00

1.
90

3.
00

1.50

0.2 0

1.5 00.4 00.700 .4 01 .000 .400. 741 .500.7 00 .4 00 .5 4

1.
90

0. 40 0.4 0

0 .20

1. 50

0 .27

0.
20

0.
20

0.
40

0.
75

0.
40

0.
40

0.
45

0.
30

0.
25

7.
03

2.00 0.4 0 2.2 6 0.40 1 .65 0 .45 0 .55

7 .1 6

0. 20

2.
15

0.
20

2.
18

0.
65

1.
00

0.
40

0.
45

0.
30

0.
20

7.
70

2.
02

7.
78

17
.5

0

1. 501. 54

2.
15

0. 15

0.9 0 1 .7 5

1.
43

1 .00
2 .60

1.
00

2.
60

1.
00

2.
60

1 .10
2 .60

1.3 5
1 .1 0
2 .6 0

2 .20
1 .1 0
2 .6 0

1 .3 5
1. 10
2. 60

1.2 8
1. 10
2. 60

2 .16
1 .1 0
2 .60

1.29

1.1 0
2.6 0

1.29
0.55 3.8 5

1 .1 0
2 .6 0

1 .50

1.
10

2.
60

1.
35

1.
10

2.
60

2.
33

1.
10

2.
60

1.
35

0. 30

2 .6 5

1 0.8 0 17 .6 7

2.
07

0.
55

7.
05

2.
07

5.
72

2.
65

1.
10

17
.5

0

1.
10

2.
60

2.
20

1.
10

2.
60

2.
20

0 .35

0.
50

17 .6 7

1 5 .10

0.
55

1 7. 36

ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Χώροι σε χρήση κατά την τελευταία τριετία σε όροφο και ισόγειο (πράσινο)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

WC

ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Υπάρχουσες χρήσεις πρώην κοινοτικού καταστήματος Μελιγούς

7
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το κτίριο του δημοτικού σχολείου Μελιγούς βρίσκεται  στη δυτική παρειά του οικισμού και 

ανατολικά του δημοτικού σταδίου Χειμερινής Μελιγούς, της Δημοτικής Ενότητας Άστρους του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας, εντός γηπέδου επιφάνειας 4953,65 τμ

Η όλη έκταση εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του οικισμού και ακολουθεί  το 

ανάγλυφο, χωρίς να αλλοιώνει το φυσικό τοπίο. Η θέση και η ανάπτυξή του δημιουργούν μία 

διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο φυσικό και δομημένο χώρο, καθώς αποτελεί μία συνέχεια του φυσικού 

περιπάτου μέσα στον οικισμό και ένα χώρο στάσης, παιχνιδιού και πολυποίκιλτων δραστηριοτήτων

Το αρχικό κτίριο, το οποίο λειτούργησε και ως το πρώτο δημοτικό σχολείο της Μελιγούς, βρίσκεται 

στο κέντρο του συγκροτήματος και είναι ένα πέτρινο ισόγειο κτίριο εμβαδού 189,44τμ. Με την υπ΄αρ. 

167/1986 Οικοδομική Άδεια πραγματοποιήθηκε προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ' ύψος στο κτίριο. 

Κατασκευάστηκε ανατολικά ένα διώροφο κτιρίο, κάλυψης 264,25τμ και δόμησης 506,28τμ, με χρήση 

αιθουσών διδασκαλίας, δυτικά ένα ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 180,25τμ με χρήση αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων, βόρεια ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού 68,53τμ, στο οποίο τοποθετήθηκαν όλοι οι χώροι υγιεινής 

του σχολείου. Ως συνδετικοί, όλων των ανωτέρω, χώροι, δημιουργήθηκαν εσωτερικοί και εξωτερικοί 

διάδρομοι  κυκλοφορίας,  και  συγκεκριμένα  67,53τμ  κλειστοί  ημιυπαίθριοι  χώροι   και  147,23τμ 

στεγασμένοι μη θερμαινόμενοι χώροι.

Ανατολικά του ανωτέρω συγκροτήματος στην ενιαία έκταση των 4.953,65τμ, προϋπήρχε ένα 

ακόμη πέτρινο ισόγειο κτίσμα, εμβαδού 104,79τμ, το οποίο αρχικά φιλοξενούσε τα γραφεία της πρώην 

κοινότητας της Μελιγούς και στην πάροδο του χρόνου χρησιμοποιήθηκε περιστασιακά ως χώρος 

συνεδριάσεων των διάφορων συλλόγων του οικισμού. Σήμερα μία του αίθουσα λειτουργεί ως γραφείο 

και ιατρείο του ΙΚΑ.

Περιβάλλον Χώρος  

Ο περιβάλλων χώρος χρησιμοποιείται για αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα 

και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινόχρηστη έκταση ενός πολύ συνεκτικού 

ιστού, με στενούς δρόμους και πολύ μικρά πλατώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο όριο του οικισμού, μόλο που συγκεντρώνει όλες τις 

ελεύθερες δραστηριότητες των κατοίκων, μικρών και μεγάλων, στερείται ταυτότητας και "ζωντανεύει" 

μόνο και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων δράσεων. Η μορφή του είναι αποτέλεσμα διαδοχικών 

επεμβάσεων,  όπου  η  κάθε  μία  ενσωμάτωνε  τους  προηγούμενους  σχεδιασμούς,  με  στόχο  την 

εξυπηρέτηση της εκάστοτε χρήσης, παροδικής ή μόνιμης.

Η πρόσβαση προς το κτίριο γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου  o οποίος οδηγεί στην 

κεντρική  είσοδο  του  συγκροτήματος.  Οι  μόνες  επεμβάσεις  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  στο 

περιβάλλοντα χώρο είναι κάποιες μικρές διαμορφώσεις που περιλαμβάνουν στηθαία και κάλυψη με 

φύτευση, ενώ παντελής είναι η έλλειψη ηλεκτροφωτισμού. 

Φέρων Οργανισμός  
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Τα  κτίρια,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  κατασκευάστηκαν  σε  διάφορες  χρονικές  περιόδους,  και 

παρουσιάζουν  διαφορετικά  επίπεδα  διατήρησης.  Μακροσκοπικά,  τα  κτίρια  παραμένουν  σε 

ικανοποιητική κατάσταση όσον αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους.

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι  γενικά σε καλή κατάσταση, ωστόσο δεν μπορεί  να 

θεωρηθεί ότι το συγκρότημα κτιρίων αρκεί για τη στατική και αντισεισμική επάρκεια του κτιρίου, σε 

συνδυασμό με τις μικρές διατομές των στοιχείων του φέροντα οργανισμού. Πέραν αυτού, ορισμένο 

ποσοστό  των  στοιχείων  το  οπλισμένο  σκυρόδεμα  έχει  εμφανή  σημάδια  διάβρωσης  ενώ  στην 

εφελκυόμενα παρειά των πλακών σκυροδέματος έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός. Το πρόβλημα της 

υγρασίας γίνεται εντονότερο στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος καθώς απ’ αυτή την πλευρά είναι 

πιο εκτεθειμένο το κτίριο.

Οικοδομικά στοιχεία  

Η επιστέγαγη των παραπάνω χώρων πραγματοποιείται με τετράριχτες στέγες.Από μακροσκοπικό 

έλεγχο οι στέγες των κτιρίων δεν παρουσιάζουν  αλλοιώσεις στην επικεράμωση τους, ούτε αστοχίες 

στα δομικά τους στοιχεία (μαχιάδες).  Τα μωσαϊκά δάπεδα είναι  γενικά σε καλή κατάσταση. Τα 

εξωτερικά μεταλλικά κουφώματα είναι κατασκευασμένα από παλιά προφίλ αλουμινίου παρουσιάζουν 

θερμικές   απώλειες.  Οι  χώροι  υγιεινής  απαιτούν  πλήρη  ανακατασκευή,  διότι  δεν  πληρούν  τις 

προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, όπως και η υδραυλική εγκατάσταση. Τα τσιμεντένια πλακάκια 

των δωματίων είναι ραγισμένα, ενώ τα αντίστοιχα των εξωστών έχουν αποκολληθεί επιτρέποντας την 

εισροή υγρασίας στις πλάκες δαπέδου. Τα επιχρίσματα είναι γενικά διαβρωμένα από την υγρασία, 

ειδικά στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος. Τα εσωτερικά (ξύλινα και  μεταλλικά) κουφώματα 

διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση. Στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου  υφίσταται άσφαλτος.

Τα ποσοτικά στοιχεία του έργου, θεωρώντας ότι το σύνολο των κτισμάτων θα αποτελέσουν ενιαίο 

λειτουργικό και κατασκευαστικό έργο, καταγράφονται στη συνέχεια:

1 .1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά                                                                                               .................................................................................  67  

1.2Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)                                                                                                               ................................................................................................  67  

1.3Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών                                                                                                        .........................................................................................  68  

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                                           ...........................................................................................  68  

2.1 Τόπος και χρόνος                                                                                                                                   ..................................................................................................................  68  

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου                                                                                                                  ..................................................................................................  69  

2.3Επίβλεψη της Σύμβασης                                                                                                                        .......................................................................................................  70  

2.4Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο                                                                                                 ...................................................................................  71  

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                                                                     .......................................................................................  71  

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                                                                                    ....................................................................................................  71  

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                                                                                                                                       .....................................................................................................................  75  

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης                                                                                                                    ....................................................................................................  75  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Σκοπός της επέμβασης είναι η επαναχρησιμοποίηση του δημοτικού ακινήτου και η μετατροπή 
σου σε χώρο πολιτιστικών, κοινονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο 
τη λειτουργική του επανένταξη στο οικιστικό σύνολο της Μελιγούς. Η πρόταση θα αφορά 
στις εργασίες που απαιτούνται για να μπορέσει το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος να δεχθούν 
τις παραπάνω χρήσεις.

Οι  χρήσεις,  που  προβλέπεται  να  δοθούν,  καλύπτουν  τις  Εκπαιδευτικές,  Πολιτιστικές, 
Κοινωνικές και Διοικητικές ανάγκες του Δήμου. Ο σχεδιασμός καλύπτει όλες τις μελέτες για 
την άρτια  εξέλιξη  του έργου και  την υποστήριξή  του σε όλες  τις  φάσεις  κατασκευής.  Η 
υφιστάμενη εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι χρήσεις:

α. Μία Μονάδα Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Βρεφικού, Παιδικού 
και Βρεφονηπιακού Σταθμού.

β. Τις εγκαταστάσεις της φιλαρμονικής του Δήμου

γ. Τις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου του Δήμου

δ. Έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων

ε. Τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ του Δήμου

στ. Τα γραφεία των δημοτικών και αθλητικών συλλόγων

Όλες οι χρήσεις δύναται να σχεδιαστούν με τρόπο που να έχουν λειτουργική αυτονομία, 
εύκολη και διακριτή πρόσβαση και απλή διάταξη, κάτι στο οποίο συντελεί και η υπάρχουσα 
μορφή του κτιρίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα κτίρια, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατασκευάστηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους, και 
παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα διατήρησης. Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από την 
προμελέτη που έχει εκπονηθεί.

Επισημαίνεται όμως ότι, η πολυετής έκθεση των φερόντων στοιχείων στις καιρικές συνθήκες 
(όσων παρέμειναν ανεπίχριστα ή όπου επήλθε διάβρωση και απολέπιση του επιχρίσματος), 
καθώς και η μη συνεχής συντήρησή τους, κρίνουν απαραίτητη καταρχήν τη μελέτη στατικής 
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επάρκειας  του  φέροντος  οργανισμού  κατά  τις  προβλεπόμενες  διατάξεις  του  Κανονισμού 
Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ) και στη συνέχεια την εκπόνηση 
μελέτης  ενίσχυσης  του  φορέα.  Επιπροσθέτως  η  νέα  χρήση  επιβάλλει  την  πιστή  τήρηση 
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. 

Ο  αρχικός  έλεγχος  στατικής  επάρκειας  των  υπαρχόντων  κτιρίων  επισήμανε  την  ανάγκη 
ενίσχυσης  του  φορέα,  σε  συγκεκριμένα  σημεία  του  διώροφου  κτιρίου  από  οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με την κατασκευή νέων τοιχείων.   

Οι στέγες, δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις στην επικεράμωση τους. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν 
προβλήματα υγρασίας στις οροφές των χώρων, τα οποία να προέρχονται από την ανωδομή. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής θα πρέπει να γίνει έλεγχος 
στο εσωτερικό της στέγης και αξιολόγηση της φέρουσας κατασκευής και της επικάλυψής της, 
ώστε να προβλεφθούν οι σχετικές ενισχύσεις.

Από τις επιτόπιες δειγματοληπτικές μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας που διενεργήθηκαν 
καθώς και από την παρατήρηση των χώρων, απορρέουν τα κάτωθι: 

-Η  υγρομόνωση  των  δωμάτων  κρίθηκε  ικανοποιητική,  χωρίς  να  ισχύει  το  ίδιο  με  την 
υγρομόνωση των υπογείων, η οποία παρουσιάζει αστοχίες. 

- Η θερμομόνωση των χώρων δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης

Το υπάρχον σύστημα θέρμανσης είναι εκτός λειτουργίας, και δεν καλύπτει τις νέες ανάγκες 
σε θέρμανση - ψύξη.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση χρήζει αντικατάστασης στο σύνολό της με νέα εγκατάσταση 
που θα πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ EH 384 κ.λ.π.).

Οι χώροι υγιεινής χρήζουν ολικής επανακατασκευής,  διότι  δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις 
υγιεινής και ασφάλειας, ενώ η υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση παρουσιάζουν μη 
αναστρέψιμες φθορές λόγω παλαιότητας. 

Τα επιχρίσματα παρουσιάζουν τοπικές αποκολλήσεις, κυρίως στις εξωτερικές όψεις. Τοπικά 
παρουσιάζονται προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας.

Οι χρωματισμοί παρουσιάζουν αλλοιώσεις και αποφλοιώσεις,  εκτός από τους χώρους που 
πρόσφατα συντηρήθηκαν (πχ χώροι πολιτιστικού συλλόγου).

Τα δάπεδα από μωσαϊκό και μαρμαρόπλακες είναι  σε σχετικά καλή κατάσταση, αλλά δεν 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των νέων χρήσεων. 

Τα εξωτερικά  μεταλλικά  κουφώματα  είναι  κατασκευασμένα  από  παλιά  προφίλ  αλουμινίου 
παρουσιάζουν  τεράστιες  απώλειες  και  δεν  πληρούν  τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές 
ασφάλειας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. 

Τα εσωτερικά (ξύλινα και μεταλλικά) κουφώματα διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση. 

Ο περιβάλλων χώρος (επενδεδυμένος με άσφαλτο) χρήζει συντήρησης και εναρμόνισης με 
τις  νέες  λειτουργίες.  Το  σύστημα  απορροής  ομβρίων  κρίνεται  ικανοποιητικό.  Οι  χώροι 
πρασίνου  χρήζουν  επίσης  επιδιορθωτικών  και  συμπληρωματικών  επεμβάσεων  καθώς  και 
συντήρησης της υπάρχουσας βλάστησης και φύτευσης. 

Επιπροσθέτως η κίνηση στον χώρο, κυρίως στον εσωτερικό, δεν πληροί τις προδιαγραφές 
προσβασιμότητας από ΑμΕΑ, κάτι που επιβάλλεται για τις νέες χρήσεις. 

Με  τα  δεδομένα  αυτά,  οριστικοποιήθηκαν,  σε  επίπεδο  προμελέτης,  οι  απαραίτητες 
οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Αυτές αναλύονται σε εργασίες συντήρησης, 
επισκευής και διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της νέας 
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λειτουργίας τους και την εναρμόνισή τους με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ΦΕΚ 
1157Β/4.4.17,  που  αφορά  στον  καθορισμό  των  προϋποθέσεων  για  άδεια  ίδρυσης  και 
λειτουργίας  Μονάδων  Φροντίδας  Προσχολικής  Αγωγής  και  Διαπαιδαγώγησης  (Βρεφικών-
Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων). 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η υφιστάμενη  κατάσταση  του  κτιρίου  και  η  δέσμευση  της  διατήρησης  του  υπάρχοντος 
κελύφους, έθεσε τις δεσμεύσεις ως προς την αντιμετώπιση της γενικής μορφολογίας των 
όψεων, καθώς δεν μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν κτιριακοί όγκοι.        

Οι  χρήσεις,  που  προβλέπεται  να  δοθούν,  καλύπτουν  τις  Εκπαιδευτικές,  Πολιτιστικές, 
Κοινωνικές και Διοικητικές ανάγκες του Δήμου. Ο σχεδιασμός καλύπτει όλες τις μελέτες για 
την  άρτια  εξέλιξη  του  έργου  και  την  υποστήριξή  του  σε  όλες  τις  φάσεις  κατασκευής, 
ξεκινώντας από το επίπεδο της προμελέτης, την οποία παρουσιάζει η παρούσα έκθεση.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση προβλέπεται να συμπεριλάβει τις κάτωθι χρήσεις:

α. Μία Μονάδα Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Βρεφικού, Παιδικού 
και Βρεφονηπιακού Σταθμού.

β. Τις εγκαταστάσεις της φιλαρμονικής του Δήμου

γ. Τις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου του Δήμου

δ. Έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων

ε. Τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ του Δήμου

στ. Τα γραφεία των δημοτικών και αθλητικών συλλόγων

Όλες οι χρήσεις θα σχεδιαστούν με τρόπο που να έχουν λειτουργική αυτονομία, εύκολη και 
διακριτή πρόσβαση και απλή διάταξη, κάτι στο οποίο συντελεί και η υπάρχουσα μορφή του 
κτιρίου. 

Ο  τρόπος  κατασκευής  και  τα  δομικά  υλικά  του  κτηρίου  θα  ικανοποιούν  τις  σύγχρονες 
τεχνολογικές  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές,  και  θα  είναι  εύκολα  διαθέσιμα.  Λόγω  του 
χαρακτήρα του κτηρίου, αποτελώντας στο κυρίως τμήμα του έναν Βρεφονηπιακό Σταθμό, τα 
υλικά που επιλέγονται είναι απλά στην κατασκευή και τη συντήρηση, εξασφαλίζουν μεγάλη 
μηχανική  αντοχή  στην  μελλοντική  χρήση,  παρέχουν  ασφάλεια  και  είναι  οικολογικά, 
αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης δομικής τεχνολογίας.

Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία ενός συγκροτήματος κτιρίων 
με ορθή βιοκλιματική συμπεριφορά, μέσα από απλούς, εύκολα αναγνωρίσιμους τρόπους. Τα 
κτίρια  γίνονται  με τον τρόπο αυτό εργαλεία  περιβαλλοντικής ενημέρωσης.  Συγκεκριμένα, 
στόχος του σχεδιασμού είναι ο περιορισμός των θερμικών απωλειών το χειμώνα και η μείωση 
των θερμικών απολαβών το καλοκαίρι με τους εξής τρόπους:

• Με τη διατήρηση του συμπαγούς,  ορθογώνιου σχήματος, που συνεπάγεται  μείωση των 
εκτεθειμένων στις εξωτερικές θερμοκρασίες επιφανειών.

•  Με  την  κατασκευή  ενός  συμπαγούς  περιβλήματος  με  μεγάλη  θερμική  μάζα,  που 
συνεπάγεται  αύξηση  της  θερμοχωρητικότητας  και  της  θερμομονωτικής  ικανότητας  του 
κτιρίου.
• Με την επίτευξη δροσισμού του περιβλήματος του κτιρίου.  Η θερμική αγωγιμότητα διά 
μέσου των εξωτερικών επιφανειών μέσα στο κτίριο μειώνεται.
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• Με τα σκιασμένα ανοίγματα,  που προστατεύουν τις  εξωτερικές  επιφάνειες  του κτιρίου, 
διατηρώντας σε αυτές χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Επιπροσθέτως σημαντικός παράγοντας σχεδιασμού, τόσο εντός των κτιρίων όσο και στον 
περιβάλλοντα χώρο τους, ήταν η ομαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία ατόμων με κινητικά 
προβλήματα, ώστε να διασφαλιστεί η χρήση η ισότιμη χρήση των χώρων.   

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Σύμφωνα με τη δυναμικότητα των παιδικών σταθμών που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο 
Δήμο Βόρειας Κυνουρίας καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες του, έγινε εκτίμηση των παιδιών 
και των ηλικιών τους, ώστε να προκύψει το κτιριολογικό πρόγραμμα της μονάδας. Η ΜΦΠΑΔ 
θα μπορεί να φιλοξενήσει σε δύο διακριτά τμήματα: 12 παιδιά στο βρεφικό τμήμα και 60 
παιδιά στο νηπιακό τμήμα (30 στον παιδικό και 30 στο προνήπιο). 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά που θα φιλοξενεί, 
για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα: 

- υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων 
παιδιών.

-  απασχόληση,  διαπαιδαγώγηση,  παιχνίδι,  ψυχαγωγία,  ανάπαυση,  ψυχολογική  βοήθεια 
ανάλογα με την ηλικία.

- μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή 
συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.

- υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.

- φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της 
Μονάδας.

Για  την  οργάνωση  της  ΜΦΠΑΔ  μελετήθηκαν  οι  συσχετισμοί  των  χώρων  και  η  ανάγκη 
επιμέρους συνδέσεών τους:

Λειτουργικό διάγραμμα

και προέκυψε η κάτωθι διαμερισμάτωση, η οποία ενσωματώθηκε στην υπάρχουσα κάτοψη 
του κελύφους.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
βάση του ΦΕΚ 1157 Β / 4.4.2017

 ΧΩΡΟΙ
ΚΑΘΑΡΗ 

ΕΠΙΦ
ΑΝΕΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤ
ΕΣ 
ΔΙΑ
ΣΤΑ
ΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦ
ΩΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙ
ΕΣ (καθαρά 

εμβαδά)
Α ΥΠΟΔΟΧΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1
Είσοδος- 

αναμονή 
12 2,4

Πρόβλεψη για 
καροτσάκια <25 

βρέφη
27,7

2
Γραφείο 
Διεύθυνση

ς
7 2,4  8,65

3

Γραφείο 
Πολλαπλώ

ν 
χρήσεων

9 2,4

Απαιτείται για > 30 
παιδιά 

(Χρησιμοποιείται 
ως χώρος 

συνάντησης 
προσωπικού με 
γονείς ή και ως 
εξεταστήριο)

9,75 
(δεν 

περιλαμβάν
ει το 

εξεταστήριο
, διότι αυτό 
μεταφέρετα
ι μαζί με τη 
μόνωση)

4
Χώρος 
προσωπικ

ού
7 2,2

Απαιτείται για > 6-7 
άτομα προσωπικού

Τμήμα του 
βρίσκεται  

στο 
γραφείο 

πολλαπλών 
χρήσεων 
και τμήμα 
του στην 
κουζίνα

5 Μόνωση 6 1,8
Απαιτείται για > 35 

παιδιά (>6τμ)

9,45 
(περιλαμβά
νει και το 

εξεταστήριο
)

6
Χώροι υγιεινής 

προσωπικ
ού

6 -

Για αριθμό 
προσωπικού > 7  1 

WC με νιπτήρα 
(ανά 8 άτομα) + 1 
DS (ανά 12 άτομα) 

+ 1 WC ΑμΕΑ + 
Locker (ντουλάπες 

προσωπικού) 

10,25 
(1 WC με 
νιπτήρα + 

1 DS + 
locker)

7 WC κοινού 3 - Για παιδιά >50 
1WC με νιπτήρα

10,55 
(1 WC με 
νιπτήρα + 
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1 WC 
ΑμΕΑ)

8
Χώρος για 

καροτσάκι
α

3 -
Απαιτείται για >25 

βρέφη

Περιλαμβάνεται  
στην 

αναμονή

Β
ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ (ηλικίας 2μηνών-2,5ετών)  

1
Αίθουσα 

Ύπνου - 
Βρεφών 

30 3

2,50 τμ / βρέφος 
(κρεβατάκια, 

ερμάρια, χώρο 
για παιχνίδι) - 

1 αίθουσα / 10-
12 βρέφη

30

2

Αίθουσα 
Απασχόλη

σης 
Βρεφών

15 3

1,20 τμ / βρέφος  - 
>15τμ 

(τραπεζάκια, 
πάρκα, 

καθισματάκια, 
ράφια)

15,5

3

Χώρος 
αλλαγών 
- Λουτρού 
- Βρεφών

5 1,5

2,5τμ / θέση 
αλλαγής, 1 θέση 
αλλαγής ανά 6 

βρέφη, με 
νιπτήρες, 

πάγκους, ερμάρια 
(σε άμεση επαφή 
με την Αίθουσα 
Απασχόλησης)

5

4

Χώρος 
Παρασκευ

ής 
γάλακτος

0  -  4 1,5

Ενσωματώνεται στην 
υπάρχουσα 
κουζίνα, αν 

βρίσκεται κοντά

Περιλαμβάνεται  
στην 

κουζίνα

Γ
ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ (ηλικίας 2,5 - 4 ετών )  

1

Αίθουσα 
απασχόλη

σης 
νηπίων

54 3,6

1,80τμ/νήπιο ή 
2,00τμ /νήπιο, 

όταν είναι 
ταυτόχρονα και 

τραπεζαρία 
(τραπεζάκια, 
καθισματάκια, 
ερμάρια) με 
δυνατότητα 

ενοποίησης ανά 
δύο αίθουσες 

54

2 Αίθουσα 
Ύπνου 

12 3 1,70τμ / θέση ύπνου 
(1 θέση / ανά 4-

12
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5 παιδιά)

3 Τραπεζαρία >15 3
1,40τμ/νήπιο (>15 

τμ) 
31

4
Χώρος WC / 

Λουτρού

3WC + 5 
νιπτή
ρες + 
1 DS 

-

 1WC/10νήπια  , 
1νιπτήρας/6νήπια

, 1 DS/ 20-25 
παιδιά (>12 τμ)

14,25 
3WC + 5 

νιπτήρες + 
1 DS 

Δ
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ (ηλικίας 4ετών- την εγγραφή τους 

στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση) 

1

Αίθουσα 
απασχόλη

σης 
νηπίων

54 3,6

1,80τμ/νήπιο ή 
2,00τμ /νήπιο, 

όταν είναι 
ταυτόχρονα και 

τραπεζαρία 
(τραπεζάκια, 
καθισματάκια, 
ερμάρια) με 
δυνατότητα 

ενοποίησης ανά 
δύο αίθουσες 

54

2
Αίθουσα 

Ύπνου 
12 3

1,70τμ / θέση ύπνου 
(1 θέση / ανά 4-

5 παιδιά)
12

3 Τραπεζαρία >15 3

προαιρετική και 
ανάλογη με την 
τμηματική σίτιση 

των παιδιών - 
1,40τμ/νήπιο  

31

4
Χώρος WC / 

Λουτρού

3 WC + 5 
νιπτή
ρες + 
1 DS 
+ 1 
WC 

ΑμΕΑ 
>12τ

μ

-

 1WC/10νήπια  , 
1νιπτήρας/6νήπια

, 1 DS/ 20-25 
παιδιά 

14,25 
3WC + 5 

νιπτήρες + 
1 WC 

ΑμΕΑ+ 1 
DS 

Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

1 Κουζίνα >8 2,2
Πλήρης ηλεκ/γική 

εγκατάσταση και 
εξοπλισμός

11,25

 
Αποθήκη 

τροφίμων
3 -

>3 (Απαιτείται όταν 
παρασκευάζεται 

φαγητό / 
συνδυάζεται με 
την κουζίνα)

1 Πλυντήριο , 
σιδερωτήρ

ιο

7 2,2 Πλήρης ηλεκ/γική 
εγκατάσταση και 

εξοπλισμός 

10
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(μπορούν να 
αποτελούν ενιαίο 

χώρο)
2

Ακάθαρτα, 
είδη 

καθαριότη
τας

3 -

3
Γενική 
αποθήκη

5   6,55

Η ΜΦΠΑΔ θα αναπτυχθεί εξ΄ολοκλήρου στον ισόγειο χώρο, ώστε όλοι οι κύριοι χώροι της να 
εκμεταλλευτούν τον νότιο προσανατολισμό. Θα καλύψει την παλαιά ισόγεια πτέρυγα, τον 
όγκο των χώρων υγιεινής και το ισόγειο τμήμα του διώροφου κτιρίου. Θα έχει μία κύρια 
είσοδο και δύο εξόδους ασφαλείας. 

Ο  προ-αυλισμός  όλων  των  παιδιών  θα  γίνεται  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  και  διακριτά 
οριοθετημένο περιβάλλοντα χώρο στο νότιο τμήμα του κτιρίου, εμβαδού 800,00τμ περίπου, 
ο οποίος θα περιλαμβάνει ξεχωριστές αυλές για τα μικρότερα και για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
πέργκολες και εξοπλισμό παιδικής χαράς.

Η κεντρική ιδέα είναι ο παιδικός σταθμός να έχει αναφορά στην κλίμακα των χρηστών του 
και  να  μπορέσει  να  μεταφερθεί  το  γνώριμο  μοντέλο  του  οικισμού  στη  μονάδα  του 
βρεφονηπιακού.  Βασικό  λειτουργικό  στοιχείο  είναι  ο  μεγάλος  διαμπερής  και  "διάφανος" 
κεντρικός χώρος της εισόδου - αναμονής, ο οποίος εκτός από τη διανομή των κινήσεων στον 
χώρο, λειτουργεί μαζί με το χώρο της τραπεζαρίας, ως το "κέντρο" των δραστηριοτήτων του 
συνόλου. Ο κοινόχρηστος χώρος που δημιουργείται,  αν και  ενιαίος,  διασφαλίζει  ιδιωτικές 
γωνιές και περιοχές για παιχνίδι, διάβασμα και σίτιση. Λόγω θέσης και σχεδιασμού, επιτρέπει 
στο φως να φτάσει ως τα εσώτερα σημεία του κτιρίου και να δημιουργήσει οικεία και ήρεμη 
ατμόσφαιρα,  ικανή  να  προάγει  το  σκοπό  της  ΜΦΠΑΔ,  που  είναι  η  ομαλή  διαβίωση  και 
ανάπτυξη των παιδιών. 

Βασική επιλογή αποτελεί:

- η δημιουργία μικροκλίμακας στους επιμέρους χώρους

- η δυνατότητα συνένωσης των αιθουσών απασχόλησης παιδικού και προνηπίου

- η δυνατότητα απομόνωσης του βρεφικού τμήματος

-  η  συγκέντρωση  των  λειτουργιών  διοίκησης  και  υποστήριξης  για  λόγους  ευελιξίας 
εσωτερικής διαρρύθμισης και εγγύτητάς τους με το χώρο υποδοχής

- η άμεση επαφή με τον αύλειο χώρο

- η πολλαπλή χρήση της τραπεζαρίας ως χώρου όχι μόνο εξυπηρέτησης της σίτισης των 
παιδιών αλλά και ως πολυλειτουργικός χώρος παιχνιδιού, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης.

Απλά υλικά και κοινοί τρόποι κατασκευής, χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια πιο 
ιδιαίτερη  κατασκευή  με  μικρό  ενεργειακό  αποτύπωμα.  Η  διάταξη  των  υπαρχόντων 
ανοιγμάτων ενισχύεται με τη χρήση ενεργειακών κουφωμάτων και ειδικών σκιάστρων.  

Λεβητοστάσιο - Δεξαμενές - Αποθήκες

Στο  υπόγειο  του διώροφου κτιρίου,  πραγματοποιείται  στροφή της  υπάρχουσας  κλίμακας, 
διάνοιξη  οπής  στην  πλάκα  ισογείου,  όπου  και  διαμορφώνεται  ο  χώρος  του  ασανσέρ.  Οι 
κοινόχρηστοι  χώροι  έχουν  καθαρή  επιφάνεια  29,14τμ.  Η  υπόλοιπη  επιφάνεια,  καθαρού 
εμβαδού 76,43τμ, έχει χρήση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των απαιτούμενων 
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βοηθητικών  χώρων  της  συνολικής  εγκατάστασης.  Η  επικοινωνία  εξασφαλίζεται  τόσο 
εσωτερικά, όσο και με τη διάνοιξη ενός παραθύρου σε θύρα, ώστε να υπάρχει ανεξάρτητη 
εξωτερική όδευση με χρήση ράμπας.    

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ισογείου

Το ισόγειο κτίσμα στο δυτικό τμήμα του συγκροτήματος, διατηρεί τη χρήση του, ως αίθουσα 
πολιτιστικών  εκδηλώσεων  του  Δήμου.  Προστίθενται  χαμηλές  κερκίδες  και  διαζώματα  με 
καθίσματα. Η καθαρή επιφάνεια έχει εμβαδόν 160,64τμ και περιλαμβάνει το χώρο της σκηνής 
και των καθισμάτων. 

Κατά  τη  λειτουργία  της,  εξυπηρετείται  από  ειδικά  διαμορφωμένους  χώρους  υγιεινής  στο 
ισόγειο  βόρειο  κτίριο  της  ΜΦΠΑΔ,  με  διαφορετική  είσοδο  από  αυτήν,  και  μέσω  του 
ημιυπαίθριου χώρου στα ανατολικά της. Το εμβαδόν των  WC είναι  15,93τμ. Παρέχεται η 
δυνατότητα χρήσης του όμορου WC ΑμΕΑ.

Στον  υπόγειο  χώρο  του  κτιρίου,  καθαρής  επιφάνειας  32,90τμ,  θα  στεγαστούν  οι 
αποθηκευτικοί χώροι της αίθουσας και τα καμαρίνια.

Οι στεγασμένοι ημιυπαίθριοι χώροι έχουν εμβαδόν 32,15τμ.

Έχει δύο εισόδους - εξόδους.

Εγκαταστάσεις Φιλαρμονικής Δήμου

Θα στεγαστεί στον όροφο του διώροφου κτιρίου και θα έχει ξεχωριστή είσοδο από αυτή της 
ΜΦΠΑΔ,  στο  βόρειο  τμήμα  του  κτιρίου.  Η  κατακόρυφη  κίνηση  θα  γίνεται  μέσω  του 
υπάρχοντος κλιμακοστασίου, με μικρή μετακίνηση των πρώτων σκαλιών, ώστε στο ¨φανάρι" 
της κλίμακας να τοποθετηθεί  ένας ανελκυστήρας (διαστάσεων ΑμΕΑ).  Η αίθουσα θα έχει 
καθαρή επιφάνεια 71,77τμ και θα καταλάβει το βορειοανατολικό τμήμα του ορόφου.

Εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων συλλόγου Δήμου

Θα στεγαστούν στον όροφο του διώροφου κτιρίου και θα έχουν κοινή εξωτερική είσοδο με 
αυτή της φιλαρμονικής, στο βόρειο τμήμα του κτιρίου. Η κατακόρυφη κίνηση θα γίνεται και 
εδώ μέσω του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου και του νέου ανελκυστήρα. Η αίθουσα θα έχει 
καθαρή επιφάνεια 100,76τμ και θα καταλάβει το νότιο τμήμα του ορόφου, με πρόσοψη τόσο 
ανατολικά όσο και δυτικά.

Κοινόχρηστοι Χώροι Ορόφου

Στον  κοινόχρηστο  χώρο  του  ορόφου,  ο  οποίος  δημιουργείται  εν  μέρει  με  πλήρωση του 
υπάρχοντος κενού του κλιμακοστασίου με μεταλλική κατασκευή,  τοποθετούνται  οι  χώροι 
υγιεινής  και  συγκεκριμένα  2  WC με  νιπτήρα  και  1  WC ΑμΕΑ.  Οι  χώροι  υγιεινής  έχουν 
εμβαδόν 9,55τμ και οι διάδρομοι κυκλοφορίας 46,74τμ στον όροφο και 9,15τμ στο ισόγειο.  

Στα δώματα των κτιρίων, σε όσο το δυνατόν κρυφά σημεία, τοποθετείται, σύμφωνα με την 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, τμήμα του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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 (Ανεξάρτητο) Ισόγειο κτίριο στο ανατολικό τμήμα της έκτασης

Στο  κτίριο  αυτό  θα  φιλοξενηθούν  χρήσεις  πολιτιστικές,  διοικητικές  και  κοινωφελείς  του 
Δήμου. Συγκεκριμένα θα υπάρχει:

- το γραφείο και το εξεταστήριο του ΕΟΠΥΥ, καθαρής επιφάνειας 27,15 τμ και ένας χώρος 
αναμονής 9,70τμ, με είσοδο από την ανατολική παρειά του ισόγειου κτιρίου

-  το γραφείο  του αθλητικού συλλόγου της Μελιγούς,  καθαρής επιφάνειας  13,00 τμ,  με 
κοινόχρηστη εξωτερική είσοδο με τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ

-  το  γραφείο  του συλλόγου της  Μελιγούς,  καθαρής  επιφάνειας  22,10  τμ με  ανεξάρτητη 
είσοδο από την ανατολική παρειά του ισόγειου κτιρίου και δευτερεύουσα είσοδο - έξοδο στο 
δυτικό τμήμα, με σκοπό τη χρήση του παράλληλα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
διεξάγονται  στην  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  του  συγκροτήματος  και  στον  προαύλειο 
περιβάλλοντα χώρο.

Περιβάλλων χώρος 

Το μεγάλο  τμήμα του περιβάλλοντα  χώρου που διαμορφώνεται  στη νότια  και  ανατολική 
παρειά των κτιρίων, επιφάνειας 3158,00τμ, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις και προσθήκες 
κερκίδων, χώρων στάσης και δραστηριοτήτων, πέργκολες και σκίαστρα, φιλοδοξεί να γίνει ο 
πόλος έλξης όλων των πολιτισμικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής. 

Δημιουργούνται τρεις θέσεις εισόδου - εξόδου στον χώρο, δύο στο βόρειο τμήμα και μία στο 
ανατολικό μικρότερο τμήμα του, στο οποίο διαμορφώνεται και μικρή πλατεία - διεύρυνση του 
κοινόχρηστου πλατώματος.

Οριοθετείται μεγάλη επιφάνεια για κηποτεχνική διαμόρφωση.

Σε όλο τον χώρο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των ΑμΕΑ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών εκσκαφών, διαμορφώσεων και επιχώσεων δια μηχανικών 
μέσων. Ενδεικτικά προβλέπονται τα παρακάτω είδη εκσκαφών:

Εκσκαφές θεμελίων νέων στοιχείων από σκυρόδεμα σύμφωνα με τη στατική μελέτη.

Τυχόν  ειδικές  εκσκαφές  για  τη  διέλευση  στραγγιστηρίων,  μηχανολογικών  σωληνώσεων, 
βόθρου και λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων Η/Μ σύμφωνα με τα στοιχεία της 
μελέτης.

Κάθε άλλου είδους εκσκαφή γενική ή ειδική, με κάθε είδους μηχανικά μέσα ή δια χειρός, 
απαραίτητη  για  τη  διαμόρφωση  του  περιβάλλοντα  χώρου  και  γενικότερα  για  την 
ολοκλήρωση του έργου. Προβλέπονται επίσης:

_ Διαμορφώσεις των επιφανειών μετά τις εργασίες της εκσκαφής και επίχωσης.

_ Επιχώσεις  και  συμπυκνώσεις  με κατάλληλα προϊόντα απαλλαγμένα σκουπιδιών,  ξύλων, 
κλπ  υλικών,  τα  οποία  θα  συμπυκνώνονται  με  δονητικό  ή  στατικό  οδοστρωτήρα  κατά 
στρώσεις μέχρι ποσοστού 85%
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_ Επιχώσεις με σκύρα λατομείου.

_ Επιχώσεις  με λεπτόκοκκα αδρανή κατάλληλης  διαβάθμισης  και  πλήρωση με  κηπευτικό 
χώμα

_ Εξωτερικά των νέων τοιχωμάτων στη στάθμη του υπογείου και όπου υπάρχει επαφή με το 
έδαφος,  στην  εξωτερική  πλευρά αυτών και  πριν  την πραγματοποίηση  των επιχώσεων 
γίνεται κατασκευή επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα σε 2 στρώσεις. Στην 
συνέχεια τοποθετείται προστατευτική μεμβράνη αποστράγγισης από HDPE (αυγουλιέρα). 
Το  κενό  πίσω  από  τα  τοιχεία  γεμίζει  χαλίκι  ύψους  περίπου  60  εκ.  και  με  χειρόθετο 
λιθοπλήρωση ώστε να μην προκληθούν ζημίες στην μεμβράνη αποστράγγισης. 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Θα  πραγματοποιηθούν  καθαιρέσεις  σαθρών  επιχρισμάτων  με  προσοχή,  όπου  κριθεί 
απαραίτητο  από  τις  μελέτες.  Το  ίδιο  θα  γίνει  και  σε  σημεία  νέων  οδεύσεων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επίσης  λόγω  μετατροπής  του  εσωτερικού  κλιμακοστασίου  θα  γίνει  αποξήλωση  (και 
επανακατασκευή) των τεσσάρων πρώτων σκαλιών της κλίμακας ανόδου στον όροφο. 

Θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα είδη υγιεινής και η υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση. 

Θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα υγρομόνωση των δωμάτων.

Θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα μεταλλικά εξωτερικά κουφώματα και οι μαρμαροποδιές τους.

Θα αποξηλωθούν τα εσωτερικά κουφώματα (ξύλινα και μεταλλικά).

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού περιγράφεται αναλυτικά στην προμελέτη των στατικών.

Τόσο αυτή όσο και η φέρουσα κατασκευή του νέου ανελκυστήρα, η επανακατασκευή των 
πρώτων σκαλιών της κλίμακας ανόδου στον όροφο καθώς και η κατασκευή των υπόγειων 
δεξαμενών θα πραγματοποιηθούν με χρήση σκυροδέματος C20/25 με σιδηρό οπλισμό Β500c. 
Στα  σκυροδέματα  προστίθεται  πρόσμικτο  στεγανοποιητικό  και  ρευστοποιητής  μάζης  για 
κονιάματα  και  μπετόν  κατά  DIN 18550   κατάλληλο  για  υδροστατικές  πιέσεις  και  για 
αδιαβροχοποίηση επιχρισμάτων, για τοιχεία υπογείων κα.  

Δευτερεύοντα, μη φέροντα στοιχεία της κατασκευής, όπως διαζώματα (σενάζ) στους τοίχους 
από οπτοπλινθοδομές, στηθαία, περιμετρικοί διάδρομοι, ράμπες και τοιχεία περίφραξης θα 
κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s.

TΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

Οι νέοι εσωτερικοί τοίχοι διακρίνονται σε:

α.  Εξωτερικούς  τοίχους  τελικού  πάχους 30cm, από  διπλή  δρομική  οπτοπλινθοδομή,  που 
κατασκευάζονται  από  πλίνθους  διαστάσεων 9/12/19cm, με  ενδιάμεσο  θερμομονωτικό 
υλικό ενδεικτικού πάχους 50mm και κενό, 

β.  Εσωτερικούς  τοίχους  τελικού  πάχους  10cm, που  κατασκευάζονται  από  πλίνθους 
διαστάσεων 9/12/19cm, δημιουργώντας δρομική πλινθοδομή.
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γ.  Εσωτερικούς  τοίχους  τελικού  πάχους 20cm, που  κατασκευάζονται  από  πλίνθους 
διαστάσεων 6/12/19cm, με θερμοηχομόνωση.

δ.  Διαζώματα  –  σενάζ  προβλέπονται  σε  όλες  τις  οπτοπλινθοδομές  του  κτηρίου,  δύο 
καθ΄ύψος, στα πρέκια, και τις ποδιές των ανοιγμάτων, ή ένα καθ΄ύψος, σε όσους δεν 
υπάρχουν ανοίγματα. Τα σενάζ θα έχουν ύψος 15εκ, πλάτος ίσο με του τοίχου επί του 
οποίου κατασκευάζονται και αντίστοιχο οπλισμό.

ε.  Όπου κριθεί  απαραίτητη η  κατασκευή ή η συμπλήρωση στηθαίων,  αυτή θα γίνει  από 
τσιμεντόπλινθους διστάσεων πλίνθων 9/19/39cm.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Όλοι  οι  εξωτερικοί  τοίχοι  των  κτιρίων  -  τόσο  τα  στοιχεία  από  σκυρόδεμα,  όσο  και  οι 
τοιχοδομές - θερμομονώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.  Τα κατακόρυφα 
στοιχεία σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού και όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι καλύπτονται 
εξωτερικά με θερμοηχομονωτικές πλάκες, ενδεικτικού πάχους 50 mm. Τα οριζόντια φέροντα 
στοιχεία  (πλάκες)  καλύπτονται,  από  την  κάτω  παρειά,  με  θερμοηχομονωτικές  πλάκες, 
ενδεικτικού πάχους 70 mm.

Οι  εσωτερικές  τοιχοποιίες  που  μονώνονται  είναι  αυτή  του  λεβητοστασίου,  με 
θερμοηχομονωτικές πλάκες, ενδεικτικού πάχους 30 mm, και οι τοίχοι που περιβάλλουν τους 
χώρους  ύπνου  και  παιχνιδιού  βρεφών  και  νηπίων,  με  θερμοηχομονωτικές  πλάκες, 
ενδεικτικού πάχους 50 mm.

Θα αναδιαμορφωθούν οι ρύσεις των δωμάτων και τοποθετηθεί νέα υγρομόνωση, τηρώντας 
τα  ακόλουθα  στάδια.  Θα  γίνει  επάλειψη  των επιφανειών  προς  στεγάνωση  με  ασφαλτικό 
βερνίκι και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επικόλληση ένα θερμώ του ασφαλτόπανου. Το 
ασφαλτόπανο θα είναι πλαστομερές με επένδυση λευκής ψηφίδας. Θα καλύπτει το συνολικό 
εμβαδόν  των  δωμάτων  και  θα  αναδιπλώνεται  στο  στηθαίο.  Κατόπιν  θα  τοποθετηθεί 
γεωύφασμα (στήριξη με μεταλλικά ελάσματα) και η τελική επικάλυψη θα επιτευχθεί με λευκή 
ψηφίδα.

Θα αντικατασταθούν όλες οι  υδρορροές και θα τοποθετηθούν νέες όπου οριστεί  από την 
μελέτη. 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Θα επιχρισθούν όλες οι εσωτερικές οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες του ισογείου και 
του ορόφου, εσωτερικά και εξωτερικά.

Οι  επιφάνειες  θα  επιχρισθούν  με  επιχρίσματα  από  κονίαμα  βάσης  φυσικής  υδραυλικής 
ασβέστου  υψηλής  διαπνοής,  χωρίς  τσιμέντο, και  οι  ελεύθερες  ακμές  θα  ενισχυθούν  με 
γωνιόκρανα.  Σε όλα τα σημεία επαφής οπτοπλινθοδομών και σκυροδεμάτων εσωτερικά και 
εξωτερικά,  καθώς και σε όλα τα σημεία που υπάρχουν ηλεκτρολογικές οδεύσεις,  πριν την 
κατασκευή  των  επιχρισμάτων,  τοποθετείται  υαλόπλεγμα  για  την  αποφυγή  μελλοντικής 
εμφάνισης ρωγμών.

Οι υγροί χώροι υγιεινής (WC, λουτρά,  κουζίνα) θα επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία 
μέχρι ύψος 1,80μ για λόγους υγιεινής και καθαριότητας.

Με πατητή τσιμεντοκονία θα επενδυθούν τα τμήματα πάνω από τους πάγκους στους χώρους 
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παρασκευής γάλακτος και αλλαγής βρεφών.

ΣΤΕΓΗ 

Στη στέγη θα αντικατασταθούν τα τμήματα του φέροντα οργανισμού της που παρουσιάζουν 
αστοχίες  ή διάβρωση. Το ίδιο θα γίνει και με τις τεγίδες και το πέτσωμα. Η εργασία θα πρέπει 
να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην διαταραχθεί το σύστημα και η επικεράμωση, η οποία δεν 
παρουσιάζει, την παρούσα, προβλήματα. 

ΔΑΠΕ∆Α 

Δάπεδα με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια

Στην  κουζίνα  και  στους  υγρούς  χώρους  (WC,  λουτρά,  αποδυτήρια)  τοποθετείται  πατητή 
τσιμεντοκονία υψηλής διαπνοής. κεραμικά πλακίδια διαστάσεων: 30*30cm.

Μαρμάρινα Δάπεδα:

Οι  κλίμακες,  εσωτερικές  και  εισόδου  –  εξόδου,  στο  κτήριο  θα  έχουν  πατήματα  και 
πλατύσκαλα από πλάκες μαρμάρο. Ομοίως επενδύονται και οι ποδιές και τα κατώφλια όλων 
των εξωτερικών ανοιγµάτων.

Όλα τα κατώφλια και οι µαρµαροποδιές καλύπτονται µε επάλειψη ελαιαπωθητικού υγρού για 
την κάλυψη των πόρων και την αποφυγή καθαρισµού µε χρήση επικίνδυνων διαβρωτικών 
χηµικών, τα οποία καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τις επιφάνειες.

Δάπεδο κύριων χώρων βρεφονηπιακού σταθμού και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Στην τραπεζαρία, τους χώρους ύπνου και απασχόλησης παιδιών, καθώς και στους χώρους 
κίνησης θα πραγματοποιηθεί επίστρωση με τάπητα LINOLEUM. Τα σοβατεπί θα είναι και αυτά 
από LINOLEUM (σε πηχάκι mdf).

Βιομηχανικό Δάπεδο

Στους βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσιο, κτλ) το δάπεδο θα είναι βιομηχανικό ελαφρού 
τύπου.

Σε  όλους  τους  υπόλοιπους  χώρους  θα  τοποθετηθούν κεραμικά  πλακίδια  διαστάσεων: 
30*30cm.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Σε όλους τους χώρους του ισογείου, πλην των υγρών χώρων, τοποθετούνται ψευδοροφές 
αφανούς συστήματος ανάρτησης ορυκτών ινών με κανονική στρογγυλή διάτρηση πάχους 
12,5 mm (ή ισοδύναμη). Στους υγρούς χώρους οι πλάκες θα είναι από τσιμεντοσανίδα.

Στις  ψευδοροφές  θα  υπάρχουν  θυρίδες  επίσκεψης  για  τον  έλεγχο  των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΠΟΡΤΕΣ
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Οι εξωτερικές πόρτες είναι υαλόθυρες αλουμινίου με υαλοπίνακες ασφαλείας. 

Όλες  οι  εσωτερικές  πόρτες  θα  είναι  ξύλινες  πρεσσαριστές  με  εξαίρεση  τις  πόρτες  των 
πυροδιαμερισμάτων που θα είναι από ειδικό μονωτικό υλικό επενδεδυμένο με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τα εξωτερικά παράθυρα θα είναι αλουμινίου και θα ικανοποιουν τις απαιτήσεις της μελέτης 
ΚΕΝΑΚ. Συγκεκριμένα:

-  ανοιγόμενα  θερμομονωτικά  κουφώματα  της  υψηλότερης  κατηγορίας  θερμομόνωσης. 
Ειδικότερα  για  τους  φεγγίτες  που  δεν  είναι  προσβάσιμοι  θα  τοποθετηθεί  χειροκίνητος 
μηχανισμός  ανοίγματος  με  ντίζα.  Θα  φέρουν  διπλούς  θερμομονωτικούς  υαλοπίνακες 
ασφαλείας (εξωτερικός διπλός 4mm / διάκενο 16 / εσωτερικός διπλός 4mm) συγκολλημένοι 
μεταξύ τους με μεμβράνη pvb.

- Τα εσωτερικά υαλοστάσια θα είναι  από κρύσταλλο  triplex με σχέδιο αμμοβολής που θα 
ορίζεται στη μελέτη εφαρμογής. 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Όσον αφορά τις μεταλλικές κατασκευές του κτηρίου εκτός των κουφωμάτων, προβλέπονται 
οι ακόλουθες:

Χειρολισθήρας  ευθύγραμμος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  προβλέπεται  στο  εσωτερικό 
κλιμακοστάσιο και σε όλες τις ράμπες εισόδου.

Συρόμενη μεταλλική πόρτα στις τρεις εισόδους του οικοπέδου κατασκευασμένη από απλές 
ευθύγραμμες  ράβδους.  Πάνω  από  τους  διαχωριστικούς  τοίχους  των  χώρων  του 
περιβάλλοντος  χώρου  κατασκευάζεται  κιγκλίδωμα  με  απλούς  ευθύγραμμες  μεταλλικές 
ράβδους.

Τα σκίαστρα στα κουφώματα της νότιας όψης θα έχουν πλαίσια από κοιλοδοκούς και τεγίδες 
και θα αναρτώνται από τους εξωτερικούς τοίχους με μπουλόνια και αντηρίδες.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι επιχρισμένες επιφάνειες θα χρωματιστούν με οικολογικά, μη τοξικά, ακριλικά χρώματα, ως 
κάτωθι:

- Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής 
ή  πολυβινυλικής  βάσεως  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  πλαστικά  χρώματα  σε  δύο 
στρώσεις,  χωρίς  προηγούμενο  σπατουλάρισμα.  Οι  εξωτερικοί  τοίχοι  χρωματίζονται  με 
ψυχροπλαστικά χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεμα και τα 
κονιάματα.

- Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις, σε επιφάνειες 
επιχρισμάτων  ή  γυψοσανίδων  αφού  προηγηθεί  κατάλληλο  σπατουλάρισμα.  Ο  στόκος 
σπατουλαρίσματος θα είναι με λινέλαιο.

-  Τα κουφώματα  αλουμινίου  (εσωτερικά  &  εξωτερικά)  θα έχουν  χρώμα ηλεκτροστατικής 
βαφής.
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- Για τις μεταλλικές κάσες και κιγκλιδώματα, καθώς και για τις γαλβανισμένες σιδηρές 
επιφάνειες προβλέπονται χρώματα με βάση PVC και ακρυλικές ρητίνες.

- Οι λοιπές μεταλλικές επιφάνειες βάφονται με ντουκόχρωμα.

-  Οι  ξύλινες  επιφάνειες  έχουν μια  αρχική στρώση βερνικιού συντήρησης και  δύο τελικές 
στρώσεις με βερνίκι συνθετικών ρητινών νερού.

ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ

Τα  ερμάρια  και  οι  πάγκοι  θα  είναι  από  ξύλινες  διατομές  και  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου υποδιαιρείται  σε τµήµατα µε διακεκριµένες  λειτουργίες, 
όπως φαίνεται και στα σχέδια. Ο ελεύθερος χώρος του οικοπέδου οργανώνεται σε αναλογία 
µε τους κλειστούς χώρο της ΜΦΠΑΔ και  προσφέρεται  για δραστηριότητες, όπως οµαδικό 
παιχνίδι,  γυμναστική,  εκδηλώσεις  και  κηπουρική.  Οι  διαμορφώσεις  αυτές  παρέχουν έναν 
συνεχή  χώρο  παιχνιδιού  με  διαφορετικού  χαρακτήρα  υποενότητες,  που  μπορούν  να 
λειτουργούν υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Οι λειτουργίες του παιχνιδιού είναι πυκνά 
οργανωμένες στο νότιο τμήμα του οικοπέδου, λόγω του ευνοϊκού προσανατολισμού και της 
δυνατότητας  ευκολότερης  εποπτείας  των  παιδιών  κατά  τη  διάρκεια  των  υπαίθριων 
δραστηριοτήτων.

∆ΑΠΕ∆Α ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Γενικά, γίνεται αξιολόγηση της χρήσης των υλικών σε σχέση µε την ανακλαστικότητα, την 
απορροφητικότητα, την υδατοπερατότητα και την βιοκλιματική συμπεριφορά. Διαμορφώνεται 
χώρος παιδικής  χαράς με  κούνιες,  τραμπάλες,  και  μονάδα αναρρίχησης.  Στο δάπεδο της 
παιδικής χαράς νηπίων γίνεται επίστρωση µε χυτό υλικό από κόκκους ελαστικού. Με το ίδιο 
υλικό διαστρώνεται και ο χώρος παιχνιδιού των βρεφών.

Μπροστά από τις εισόδους στον προαύλιο χώρο διαμορφώνονται τμήματα με αντιολισθηρό 
βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδικό ρητινοκονίαμα.

Στον ευρύτερο αύλειο χώρο προβλέπεται διάστρωση με χαλίκι. Στα μονοπάτια του υπαίθριου 
χώρου γίνεται επίστρωση με συμπιεσμένα τριμμένο βράχο.

Οι ράμπες εισόδου στο οικόπεδο κατασκευάζονται με αυλακωτό μπετόν και χρήση πλέγματος.

Επίσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η κατασκευή αναβαθμών (κερκίδων), 
κλίμακας και βαθμιδωτών παρτεριών φύτευσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Η παιδική χαρά θα περιλαμβάνει: 

- Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου

- Μονάδα σκάλα- τσουλήθρα

- Δύο ξύλινες τραμπάλες- παπάκι
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- Δύο ξύλινες κούνιες 2 θέσεων νηπίων

- Μονάδα βρύσεων

Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει 
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ  Β  931/18-05-2009)  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  υπ'  αριθμόν 
27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014) αλλά και την εγκύκλιο 44/2014 
του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  καθώς  και  τα  ισχύοντα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  ασφαλείας  και 
πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

Ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται  από  τα  αντίστοιχα  πρότυπα  και  να  φέρει  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
• Τα  όργανα  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  στη  σειρά 

προτύπων  ΕΝ  1176   και  να  φέρουν  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  το  αντίστοιχο 
πρότυπο

• Οι  επιφάνειες  πτώσης  πρέπει  να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  της  σειράς  προτύπων 
ΕΝ1176-1, ΕΝ1177, ΕΝ71-3. Συγκεκριμένα:
 τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων 

ΕΝ1176-1,  ΕΝ1177,  ΕΝ71-3  και  να  φέρουν  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τα 
αντίστοιχα πρότυπα.

 Η άμμος/βότσαλο  ως  δάπεδο  ασφαλείας  πρέπει  να  πληροί  τις  προδιαγραφές  της 
σειράς προτύπων ΕΝ1176-1, άρθ. 4.2.8.5 και Anex I, πίνακας I.1 και ΕΝ 933-1 και 
να φέρει έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το ΕΝ 933-1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στην παιδική χαρά των νηπίων προβλέπεται στέγαστρο για την προστασία από τον ήλιο. Το 
στέγαστρο κατασκευάζεται  από ξύλινες  δοκούς με μεταλλικούς συνδέσμους.  Κοντά στους 
χώρους παιχνιδιού νηπίων και βρεφών προβλέπεται η εγκατάσταση δύο ξύλινων εξάπλευρων 
περιπτέρων ίδιας λογικής κατασκευής με το στέγαστρο.

Σε επιλεγμένες θέσεις του αύλειου χώρου θα τοποθετηθούν 7 παγκάκια με μεταλλικό σκελετό 
και  ξύλινη  επιφάνεια  καθίσματος  και  δέκα  (10)  ξύλινοι  στρογγυλοί  επίστηλοι  κάδοι 
απορριμμάτων.

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Στο  χώρο  θα  δημιουργηθούν  παρτέρια  και  ελεύθεροι  χώροι  φύτευσης.  Η επιλογή  των 
φυτικών ειδών και ο τρόπος εγκατάστασής τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως 
τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, τις ανάγκες των φυτών σε νερό άρδευσης, την αντοχή 
των φυτών σε φυτονόσους, τις ανάγκες και την προσαρµογή των φυτών µετά την πλήρη 
ανάπτυξή τους. Ο υπαίθριος χώρος σε μεγάλο τμήμα του προβλέπεται  φυτεμένος και  σε 
αυτές τις περιπτώσεις τοποθετείται κηπευτικό χώμα ως ανώτερη στρώση.

Προβλέπεται η φύτευση φυλλοβόλων δέντρων στη νότια πλευρά της κύριας αυλής, που θα 
προσφέρουν ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς μήνες, αειθαλών δέντρων στη βόρεια πλευρά 
της αυλής για την προστασία από τους ανέμους, συνθέσεις από αρωματικά φυτά και ποώδη 
πολυετή στα παρτέρια, λαχανόκηπος δίπλα στην παιδική χαρά.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η εκπόνηση της Μελέτης θα διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :  

• Τον  Ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ”  (Α'  147)  και  όλες  οι 

κανονιστικές  πράξεις  που  έχουν  εκδοθεί  προς  εκτέλεσή  του,  καθώς  και  οι 

κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.  

• Το  Π.Δ.  696/1974  “Περί  αμοιβών  μηχανικών  δια  σύνταξιν  μελετών,  επίβλεψιν, 

παραλαβήν  κλπ  Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών  και  Κτιριακών  Εργων,  ως  και 

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές). 

• Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη σχετική με εκπόνηση παρομοίων μελετών, η οποία 

ισχύει στη χώρα μας και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω, καθώς και κάθε τροποποίηση 

νόμου, διατάγματος κλπ. που θα εκδοθεί κατά το διάστημα σύνταξης της μελέτης και 

θα αφορά το αντικείμενο της μελέτης και το χώρο, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω Ο μελετητής είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της Μελέτης σύμφωνα με 

τους ισχύοντες  Κανονισμούς και  προδιαγραφές.  Όπου αυτοί  είναι  ανεπαρκείς  ή δεν 

υπάρχουν, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι διεθνώς αποδεκτοί άλλων 

χωρών, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

3.1   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για το γήπεδο του Σχολείου Μελίγους έχει εκπονηθεί Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, 

ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Γεωδαιτικών Συντεταγμένων 1987 (ΕΓΣΑ). Επιπλέον έχει εκπονηθεί 

αρχιτεκτονική αποτύπωσή του κτιριακού συγκροτήματος. Οι παραπάνω μελέτες, καθώς και οι φάκελοι 

των οικοδομικών αδειών που έχουν πραγματοποιηθεί για τα κτίρια, βρίσκονται στη διάθεση των 

μελετητών στο γραφείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άστρους και στο Γραφείο 

Δόμησης του Δήμου αντίστοιχα.

Το υφιστάμενο τοπογραφικό διάγραμμα θα αποτελέσει υπόβαθρο για την οριστική αρχιτεκτονική 

μελέτη, τη μελέτη του περιβάλλοντος χώρου, τη στατική και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αλλά 

και για μελλοντική αξιοποίηση της περιοχής αποτύπωσης από τους αρμόδιους φορείς.

Όσον αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, επισημαίνεται ότι το έργο δεν κατατάσσεται σε 

κάποια από τις κατηγορίες της 6ης Ομάδας της ΚΥΑ 1958/13.01.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 

την ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016). Επίσης δεν εντάσσεται στην περίπτωση 9β 

(καθώς δεν είναι συνεδριακό κέντρο) και επομένως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 
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προαναφερόμενης ΚΥΑ, δεν υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

3.1.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη αφορά τον εξ’ ολοκλήρου ανασχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του κτιρίου 

με σκοπό την επανάχρησή του ως κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων και κέντρου αθλητικών, 

πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Κατά την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης θα 

πραγματοποιηθεί συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την επιστημονική αντιμετώπιση του 

θέματος με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου.  Επιπλέον θα 

πραγματοποιηθεί επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών προβλημάτων του έργου και 

θα γίνει η διατύπωση των προτεινομένων λύσεων σε τεχνικές πληροφορίες με τη μορφή σχεδίων, 

πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ. Τέλος θα πραγματοποιηθεί πρόβλεψη για τη δαπάνη του 

έργου. 

Απαραίτητη είναι η εναρμόνισή της Αρχιτεκτονικής μελέτης με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα 

τον  Νέο  Οικοδομικό  Κανονισμό  και  το  ΦΕΚ  1157Β/4.4.17,  που  αφορά  στον  καθορισμό  των 

προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών 

και νηπίων).

Η αρχιτεκτονική μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε δύο  φάσεις:

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική Μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης, η οποία θα 

περιλαμβάνει:

• Σχέδια Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης (κατόψεις – όψεις – τομές) σε κλίμακα 1:100

• Σχέδιο Γενικής Διάταξης Περιβάλλοντος Χώρου σε κλίμακα 1:200

• Διάγραμμα Δόμησης ( χρήση στοιχείων τελευταίας Άδειας Οικοδομής)

• Γενικά σχέδια Πρότασης (κατόψεις – όψεις – τομές) σε κλίμακα 1:100

• Οικοδομικές Λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες, που αφορούν κατά περίπτωση και εφόσον 

προτείνονται στην αντίστοιχη λύση, για:

Το κέλυφος της όψης. 

Εσωτερικά χωρίσματα και δάπεδα. 

Στηθαία και μονώσεις. 

Ειδικές κατασκευές και επενδύσεις. 

Κατασκευές Περιβάλλοντος Χώρου.

• Τεχνική Περιγραφή

• Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας

Μετά την έγκριση της Οριστικής μελέτης θα εκπονηθούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής:

• Πίνακας Τελειωμάτων Χώρων και Πίνακας Κουφωμάτων.

• Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες εφόσον απαιτούνται.

• Αναλυτικές Προμετρήσεις.
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Κατά την εκπόνηση  της αρχιτεκτονικής  μελέτης  θα ληφθούν υπόψη η ισχύουσα Ελληνική  και 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα πρότυπα και οι Κανονισμοί, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα:  

• Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
• Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1068 Β/1991, ΦΕΚ 227 Β/1995, ΦΕΚ 1329 

Β/2000, ΦΕΚ 447 Β/2004, ΦΕΚ 270 Β/2010)
• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΦΕΚ 266 Β/1985, ΦΕΚ 315 Β/1997, ΦΕΚ 537 Β/2002)
• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΦΕΚ 2184 Β/1999, ΦΕΚ 423 

Β/2001, ΦΕΚ 781 Β/2003,ΦΕΚ 1153 Β/2003, ΦΕΚ 1154 Β/2003, ΦΕΚ 1306 Β/2003, ΦΕΚ 270 
Β/2010)

• Ευρωκώδικες σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Παραρτήματα (ΦΕΚ 1457 Β)
• Προδιαγραφές για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917 Β/2001)
• Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων (ΦΕΚ 325 Α/1954)
• Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59 Δ/1989)
• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ (Ν. 4067/2012 – ΦΕΚ 79 Α/2012)
• Κανονισμοί διάθεσης λυμάτων, ακαθάρτων και ομβρίων
• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
• Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO
• Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α/1994) «Προϊόντα δομικών κατασκευών»
• Εγκύκλιος  ΔΙΠΑΔ/9/14.1.2011  «Δημοσίευση  Κοινών  Υπουργικών  Αποφάσεων  για  την 

ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική 
Οδηγία 106/89 και Π.Δ. 334/94)»

• Εγκύκλιος  ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009  «Γνωστοποίηση  Αποφάσεων  για  την  ενσωμάτωση  των 
Ευρωπαϊκών τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 
και Π.Δ. 334/94)» (ΦΕΚ 1794 Β/2009)

3.1.2. Στατική Μελέτη

 Η Στατική Μελέτη αφορά, αφ’ ενός μεν τον έλεγχο του υφιστάμενου Φέροντα Οργανισμού, αφ’ 

ετέρου δε τον ανασχεδιασμό του Φέροντα Οργανισμού τροποποιημένου κατά τις απαιτήσεις της νέας 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης. Είναι προφανές ότι ο τελικώς προκύπτων Φέρων Οργανισμός θα ικανοποιεί 

πλήρως τους ισχύοντες σήμερα κανονισμούς.

 Προαπαιτούμενα της Στατικής Μελέτης, είναι η πλήρης και αναλυτική Αποτύπωση, όπως επίσης ο 

επί τόπου και εργαστηριακός έλεγχος του σκυροδέματος και χάλυβα του υφιστάμενου Φέροντα 

Οργανισμού. Τα παραπάνω θα παρασχεθούν από τον Κύριο του Έργου πριν την εκπόνηση της 

μελέτης.

Η εν λόγω μελέτη θα εκπονηθεί τόσο σε στάδιο Οριστικής Μελέτης όσο και σε στάδιο μελέτης 

εφαρμογής, ώστε να προκύψουν αξιόπιστα τεύχη δημοπράτησης και ακριβής προϋπολογισμός.

Κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης θα ληφθούν υπόψη η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία, τα πρότυπα και οι Κανονισμοί, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα:  
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• Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
• Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1068 Β/1991, ΦΕΚ 227 Β/1995, ΦΕΚ 1329 

Β/2000, ΦΕΚ 447 Β/2004, ΦΕΚ 270 Β/2010)
• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΦΕΚ 266 Β/1985, ΦΕΚ 315 Β/1997, ΦΕΚ 537 Β/2002)
• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΦΕΚ 2184 Β/1999, ΦΕΚ 423 

Β/2001, ΦΕΚ 781 Β/2003,ΦΕΚ 1153 Β/2003, ΦΕΚ 1154 Β/2003, ΦΕΚ 1306 Β/2003, ΦΕΚ 270 
Β/2010)

• Ευρωκώδικες σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Παραρτήματα (ΦΕΚ 1457 Β)
• Προδιαγραφές για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917 Β/2001)
• Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων (ΦΕΚ 325 Α/1954)
• Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59 Δ/1989)
• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ (Ν. 4067/2012 – ΦΕΚ 79 Α/2012)
• Κανονισμοί διάθεσης λυμάτων, ακαθάρτων και ομβρίων
• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
• Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO
• Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α/1994) «Προϊόντα δομικών κατασκευών»
• Εγκύκλιος  ΔΙΠΑΔ/9/14.1.2011  «Δημοσίευση  Κοινών  Υπουργικών  Αποφάσεων  για  την 

ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική 
Οδηγία 106/89 και Π.Δ. 334/94)»

• Εγκύκλιος  ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009  «Γνωστοποίηση  Αποφάσεων  για  την  ενσωμάτωση  των 
Ευρωπαϊκών τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 
και Π.Δ. 334/94)» (ΦΕΚ 1794 Β/2009)

3.1.3  Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Το έργο αφορά επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου καθώς και τον πλήρη ανασχεδιασμό των 

εσωτερικών χώρων του κτιρίου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως διοικητήριο και ως κτίριο 

πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων. Βασικό απαιτούμενο στο νέο σχεδιασμό θα είναι η μέγιστη εφικτή 

ή επιτρεπτή ενεργειακή και βιοκλιματική απόδοση.

Δοθέντος του ανασχεδιασμού προβλέπεται η αποξήλωση των τυχόν υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων 

και ο εξ αρχής σχεδιασμός του συνόλου των απαιτούμενων Η/Μ εγκαταστάσεων προκειμένου το κτίριο 

να ανταποκρίνεται στο ρόλο του, λαμβανομένων υπ’ όψιν των νέων τεχνολογιών καθώς και της 

μεγιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης καθώς και της εφικτής ενεργειακής αυτοδυναμίας του.

Οι  Η/Μ  μελέτες  θα  εκπονηθούν  σε  επίπεδο  Οριστικής  μελέτης  και  μελέτης  εφαρμογής 

συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών ή οδηγιών κατασκευής, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη των 

τευχών δημοπράτησης.

Στην Α’ φάση (προμελέτη) προβλέπονται :

• Ο αναλυτικός σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων, που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτης:

- Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (ύδρευση)

- Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (αποχέτευση λυμάτων - ομβρίων)

- Κλιματισμός (θέρμανση – Ψύξη – Αερισμός)

- Ισχυρά Ρεύματα (φωτισμός, κίνηση, εφεδρικό Η/Ζ, αδιάλειπτη παροχή UPS, αλεξικέραυνο – 

αντικεραυνική προστασία – Γειώσεις κ.λ.π)
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- Ασθενή Ρεύματα (τηλεφωνική εγκατάσταση, δίκτυο Data, CCTV κ.λ.π.)

- Φωτοτεχνική μελέτη – Εγκαταστάσεις Φωτισμού

- Ανελκυστήρες

- Ενεργητική Πυροπροστασία (φορητά και μόνιμα συστήματα) – Πυρόσβεση -  Πυρανίχνευση 

κ.λ.π.

- Μελέτη ΕΝΑΚ

Οι ανωτέρω μελέτες θα αφορούν τόσο το εσωτερικό του κτιρίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο στην 

τελική του διαμόρφωση και θα περιλαμβάνουν:

• Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών για κάθε μελέτη ξεχωριστά.  

• Η εκπόνηση των τελικών μελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων που  αναφέρονται ανωτέρω  και η 

οριστική διαστασιολόγηση δικτύων - εξοπλισμού.

•  Αναλυτικά  σχέδια  κατόψεων ανά  εγκατάσταση,  υπό  κλίμακα  1:100,  καθώς  και  κατακόρυφα 

διαγράμματα και μονογραμμικά διαγράμματα χωρίς κλίμακα.

•  Στα  σχέδια  των  κατόψεων  θα  περιλαμβάνονται  και  όλες  οι  απαιτούμενες  κατασκευαστικές 

πληροφορίες ενώ θα συμπεριληφθούν και οι πιθανά απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, υπό 

κατάλληλη κλίμακα.

• Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η Β’ φάση (Μελέτη Εφαρμογής) θα ακολουθήσει μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης. Θα αφορά 

τα  τμήματα  εκείνα  των  τευχών,  που  αναφέρονται  στα  Η/Μ,  και  απαιτούνται  προκειμένου  να 

ολοκληρωθούν  τα  τεύχη  δημοπράτησης  (τεχνικές  προδιαγραφές  υλικών,  προμετρήσεις, 

προϋπολογισμός).

Κατά  την  εκπόνηση  των  μελετών  των  μηχανολογικών  και  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  θα 

ληφθούν υπόψη οι κάτωθι γενικής εφαρμογής Ελληνικοί Κανονισμοί, Διατάγματα κλπ όπως ισχύουν 

σήμερα:  

- Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) (Ν.4047 ΦΕΚ 79Α 9.4.2012)

- O Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989)

- Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)

- Ισχύουσες ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές)

- Οδηγίες και Κανονισμοί των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας

- Ειδικότερα οι κατά μελέτες ισχύοντες κανονισμοί αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια.

- Οι Η/Μ μελέτες και εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους ισχύοντες Ελληνικούς 

Κανονισμούς  και  με τους  διεθνείς  κανονισμούς  (Ευρωπαϊκούς  και  Αμερικάνικους)  όταν δεν 

έρχονται  σε  σύγκρουση  με  αντίστοιχες  διατάξεις  των  Ελληνικών  κανονισμών  και  εφόσον 

απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση των μελετών και εγκαταστάσεων.  

- Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους.

- Η υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ. 37/95 «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων».  
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- Πρότυπα του ΕΛΟΤ, ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί που απαιτούνται για την εκπόνηση των 

μελετών

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις   (ύδρευση – αποχέτευση λυμάτων - ομβρίων)  

 Οι  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  του  κτιρίου  περιλαμβάνουν  την 

ολοκληρωμένη  κατασκευή  των  δικτύων  μεταφοράς  και  διανομής  κρύου  νερού  από  την 

κεντρική παροχή έως τους υδραυλικούς υποδοχείς καθώς και την αντίστοιχη κατασκευή των 

δικτύων μεταφοράς λυμάτων και ομβρίων.

Θα  έχουν  εφαρμογή  τα  ακόλουθα  πρότυπα όπως  αυτά  έχουν  τροποποιηθεί, 

αντικατασταθεί και ισχύουν:

Ύδρευση  :  

- ΤΟΤΕΕ 2411/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Διανομή κρύου, ζεστού νερού, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις σε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ)

- Τα οριζόμενα  στον Κανονισμό  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων  (σχετικές  ΤΟΤΕΕ όπως 

ισχύουν σήμερα και τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ)

- Τι σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή 

στα δημόσια έργα 

- Τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02:2009)

- ΕΛΟΤ EN 806 -  Προδιαγραφές  εγκαταστάσεων μεταφοράς πόσιμου νερού εντός των 

κτιρίων

- Διατάξεις Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και Κτιριοδομικού Κανονισμού

Αποχέτευση:

- ΤΟΤΕΕ 2412/86 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις

- Τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-04-
04-03-01, ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-04- 03-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-04-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02

- Απόφαση ΕΙβ/221/1965, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

- Κανονισμός Λειτουργίας ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Η υδραυλική εγκατάσταση έχει μελετηθεί με τρόπο ώστε όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς 

να δέχονται επαρκή ποσότητα νερού υπό πίεση τουλάχιστον ίση με την καθοριζόμενη στον 

Πίνακα  6  της  ΤΟΤΕΕ  2411/86.  Κατά  περίπτωση  θα  λαμβάνονται  υπ’  όψιν  οι  πιθανές 

πρόσθετες απαιτήσεις των κατασκευαστών του μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου. Επίσης 

έχει  ληφθεί  υπ’ όψιν η πιθανότητα ταυτόχρονης λειτουργίας των υδραυλικών υποδοχέων 

( προτεινόμενος συντελεστής ετεροχρονισμού 0.70 ). 
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Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ΤΟΤΕΕ 2412/86 και θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους όρους υγιεινής 

αλλά και τις απαιτήσεις σωστής λειτουργικότητας που καθορίζονται σε αυτό, χωρίς να θέτει 

σε κίνδυνο  την υγιεινή  των χρηστών.  Τα δίκτυα ακαθάρτων και  αερισμού υπολογίζονται 

σύμφωνα την ΤΟΤΕΕ 2412/86. - Οι ελάχιστες κλίσεις των αγωγών ακαθάρτων είναι εν γένει 

1:100 εκτός κτιρίου και 2:100 εντός κτιρίου. Εξαίρεση από αυτό τον κανόνα είναι αποδεκτή 

με την ανάλογη αύξηση της διαμέτρου των αγωγών σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86. - Η 

βροχόπτωση που λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των δικτύων ομβρίων υδάτων είναι 

300 lt/ s ha.

Η προτεινόμενη χάραξη των δικτύων γίνεται με τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας του δικτύου. Ήτοι:

 Να υπάρχουν εύκολες διελεύσεις των σωλήνων και κατά το δυνατόν ορατές και   

        εύκολα προσβάσιμες,

 Να δημιουργείται η ελάχιστη φθορά των υπαρχόντων δομικών στοιχείων,

 Να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες διαδρομές, 

 Να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η σταθερότερη ροή και πίεση στο δίκτυο, και 

 Να μην υπάρχουν συγκολλήσεις σωλήνων στα δάπεδα.

Κλιματισμός   (Θέρμανση – Ψύξη – Αερισμός)  

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανσης – ψύξης – αερισμού) θα μελετηθούν και θα 

κατασκευαστούν  σύμφωνα  με  τα  ακόλουθα  πρότυπα όπως  αυτά  έχουν  τροποποιηθεί, 

αντικατασταθεί και ισχύουν:

• Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12831: “Ευρωπαϊκό πρότυπο υπολογισμού θερμικών απωλειών»,

• Τη μεθοδολογία υπολογισμού ψυκτικών φορτίων ASHRAE RTS 2013,

• Το ASHRAE 2009 Fundamentals Handbook

• Τον ΚΕΝΑΚ 

• ΤΟΤΕΕ  20701-1/2017  “Αναλυτικές  εθνικές  προδιαγραφές  παραμέτρων  για  τον 
υπολογισμό  της  ενεργειακής  απόδοσης  κτιρίων  και  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης” – Α’ Έκδοση.

• ΤΟΤΕΕ  20701-2/2017  “Θερμοφυσικές  ιδιότητες  δομικών  υλικών  και  έλεγχος  της 
θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων” – Α’  Έκδοση.

• ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 (Γ’  έκδοση) “Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών ”  – Γ’ 
Έκδοση 11/2014.

• ΤΟΤΕΕ  20701-4/2017  “Οδηγίες  και  έντυπα  ενεργειακών  επιθεωρήσεων  κτιρίων, 
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού” – Α’ Έκδοση.
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• ΤΟΤΕΕ  20701-5/2017  “Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού,  Θερμότητας  και  Ψύξης: 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια” – Α’ Έκδοση.

• ΤΟΤΕΕ 2425/86 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού 
κτιριακών χώρων.

• ΤΟΤΕΕ 2423/86 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Κλιματισμός κτιριακών χώρων 

• ΤΟΤΕΕ 2421/86 μέρος 1ο: Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Δίκτυα διανομής Ζεστού νερού για 
θέρμανση κτιριακών χώρων

• ΤΟΤΕΕ 2421/86 μέρος 2ο: Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού 
νερού για  θέρμανση κτιριακών έργων.Δίκτυα διανομής Ζεστού νερού για  θέρμανση 
κτιριακών χώρων

• Τι σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή 

στα δημόσια έργα 

• Τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

04-07-02-01:2009,  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-04-07-02-02:2009,  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-04-09-02-

00:2009 κ.λ.π.)

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο πεδινό τμήμα του Νομού Αρκαδίας και σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 (Β’ έκδοση) “Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών ” – Β’ Έκδοση 
4/2012, ανήκει στην Α κλιματική Ζώνη

Ηλεκτρικά Ισχυρά Ρεύματα 

Σε  ότι  αφορά  τις  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις  ισχυρών  ρευμάτων  (φωτισμός,  κίνηση, 

εφεδρικό Η/Ζ, αδιάλειπτη παροχή UPS, αλεξικέραυνο, αντικεραυνική προστασία, Γειώσεις κ.λ.π), θα 

μελετηθούν  σύμφωνα  με  τα  ακόλουθα  πρότυπα,  όπως  αυτά  έχουν  τροποποιηθεί, 

αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα:

• Το  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD  384  «Απαιτήσεις  για  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις»  (YA 
Φ.7.5/1816/88/04 -

• ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04).
• Το  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD  30852  «Χαρακτηρισμός  χρωμάτων  καλωδίων»  (YA 

Φ.7.5/1816/88/04 -ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04)
• Οι Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-(01, 02, 03, 06) και ΤΠ 1501-04-20-02-01.
• Η υπ΄αρίθμ. ΚΥΑ ΦΑ50/12081/642/2006 (ΦΕΚ Β/1222/5.9.2006) «Θέματα Ασφάλειας 

των  Εσωτερικών  Ηλεκτρικών  Εγκαταστάσεων  (Ε.Η.Ε.).  Καθιέρωση  υποχρέωσης 
εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

• Το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 2η έκδοση «Εφαρμογές φωτισμού - Φωτισμός Ασφαλείας».
• Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12464- 1: «Φωτισμός Εσωτερικών χώρων Εργασίας».
• Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ΚΕΝΑΚ και συγκεκριμένα της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 “Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές 
παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης” – Α’ Έκδοση.

• ΥΑ Δ6/Β/14826/2008 - ΦΕΚ 1122/Β'/17.6.2008Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12464- 1: Φωτισμός Εσωτερικών χώρων Εργασίας.

35



• ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Επικαλύψεις  με  γαλβανισμό  εν  θερμώ ετοίμων  προϊόντων  από 
σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

• ΕΛΟΤ  ΕΝ  10326  Επικαλυμμένα  χαλυβδόφυλλα  και  χαλυβδοταινίες  κατασκευών  με 
συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ - Τεχνικοί όροι παράδοσης

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 Φωτισμός Ασφαλείας
• IEC 60439-1, Πίνακες Χαμηλής Τάσης
• IEC 62 271200, Πίνακες Μέσης Τάσης
• VDE 0102(01.90) υπολογισμός ρεύματος βραχυκυκλώσεως
• DIN 4102 διέλευση καλωδίου από Πυροδιαμέρισμα
• VDE 0295, IEC 60228, HD 383 ωμικές  αντιστάσεις  και  επαγωγικές  αντιδράσεις  για 

καλώδια χαλκού.
• DIN  43670,  DIN  43671,  EN  60865-1  Yπολογισμοί  και  Διαστασιολόγηση  μπαρών 

χαλκού.
• IEC 60439 Μέρος 1 and Μέρος 2. Σύστημα ροηφόρων αγωγών
• IEC 60332 Μέρος 3.Πιστοποίηση των ροηφόρων αγωγών, για μη διάδοση της φλόγας
• IEC 60695 -2-1.πιστοποίηση των ροηφόρων αγωγών όσον αφορά την αντοχή μόνωσης 

σε ασυνήθιστη θερμοκρασιακή άνοδο
• ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 – Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 1: Γενικές Αρχές
• ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02 – Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης
• ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03 – Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 3 : Φυσική βλάβη σε δομές και 

κίνδυνος για την ζωή.
• ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04 – Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 4: Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά 

συστήματα εντός δομών.

Η μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα γίνει με γνώμονα:

 

•  Την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση αυτών που χρησιμοποιούν το κτίριο.
• Τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό, κατά το δυνατό κόστος 

λειτουργίας.
• Την αξιοπιστία.
•  Την  ελαστικότητα  διάταξης  των  μηχανημάτων  και  των  δικτύων  και  την 

ευχερή συντήρηση αυτών και των δικτύων.

Τα  ακραία  δίκτυα  διανομής  περιλαμβάνουν  όλες  τις  γραμμές  τροφοδοσίας  από  τους 

πίνακες  προς  όλες  τις  τελικές  καταναλώσεις,  δηλαδή  προς  τα  φωτιστικά  σώματα, 

ρευματοδότες και κάθε άλλη συσκευή ή μηχάνημα που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία.

Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού - κίνησης έχει σκοπό την παροχή της απαιτούμενης 

ηλεκτρικής  ενέργειας  ικανής  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  του  κτιρίου.  Στην  ηλεκτρική 

εγκατάσταση  περιλαμβάνονται  οι  απαραίτητοι  πίνακες,  οι  υποπίνακες,  το  ηλεκτρολογικό 

υλικό και εξοπλισμός, οι καλωδιώσεις, τα φωτιστικά  σώματα, οι διακόπτες, οι ρευματοδότες, 

η αντικεραυνική προστασία, η γείωση, το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (δίκτυο 

UPS) κλπ.

Σε όλους τους χώρους κτιρίου η κατασκευή του δικτύου θα πρέπει να είναι πλήρης. 

Προτείνεται οι καλωδιώσεις να οδεύσουν εντός ψευδοροφής που θα κατασκευαστεί στο 

μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου. Εντός της ψευδοροφής θα αναπτυχθούν μεταλλικές σχάρες 

για την εύκολη όδευση των καλωδίων. Τα καλώδια θα οδεύουν εντός της σχάρας και τοπικά, 
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στα κατακόρυφα τμήματα προς τις καταναλώσεις, εντός επίτοιχων σωλήνων. Τα κατακόρυφα 

τμήματα προς τους διακόπτες και τους ρευματοδότες θα γίνονται εντοιχισμένα. Τέλος, κατά 

τη μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων απαιτείται ο έλεγχος και η βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης 

του κτιρίου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξεταστεί η πρόβλεψη, συμπληρωματικά προς την 

κύρια,  ισοδυναμικής  σύνδεσης,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  413.1.2.2  του  Ελληνικού 

Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσιτά μέρη, δηλαδή 

τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού και τα ξένα αγώγιμα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνεται, όπου αυτό είναι εφικτό, 

και ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα γίνουν οι απαραίτητες 

δοκιμές καλής συνδέσεως και μονώσεως, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 (μέρος 6). 

Μετά  το  πέρας  των  δοκιμών  και  εφόσον  αυτές  ολοκληρωθούν  με  επιτυχία,  ο 

Ανάδοχος του έργου θα πρέπει  να  υποβάλει  την απαιτούμενη Υ.Δ.Ε.  (Υπεύθυνη  Δήλωση 

Ηλεκτρολόγου).  Η  Υ.Δ.Ε.  θα  είναι  υποχρεωτικά  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην 

Υ.Α.Φ.50/503/168  (ΦΕΚ  844/Β/16.05.2011)  και  των  συνημμένων  υποδειγμάτων  του 

παραρτήματός της, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, θα συνοδεύεται από όλα 

τα απαιτούμενα έγγραφα (Πρωτόκολλο ελέγχου εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384, έκθεση 

παράδοσης,  σχέδια  κ.λ.π.),  θα είναι  καταλλήλως συμπληρωμένη και  υπογεγραμμένη από 

αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατάλληλης ειδικότητας και Κατηγορίας και στη συνέχεια 

αρμοδίως θεωρημένη.

Ασθενή Ρεύματα

Σε  ότι  αφορά  τις  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις  ασθενών  ρευμάτων  (τηλεφωνική 

εγκατάσταση, δίκτυο Data, CCTV κ.λ.π.), θα μελετηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα , 

όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα:

• Την  υπ’  αρίθμ.  οικ.  41020/819/12 (ΦΕΚ 2776 Β/15-10-2012) :  «Καθορισμός των 

τεχνικών  προδιαγραφών  για  τα  εσωτερικά  δίκτυα  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και 

τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού 

Κανονισμού»

• Τι σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή 

στα δημόσια έργα 

• Τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-(01, 02, 03, 06) )

• Απόφαση OTE 2280/92 (ΦΕΚ 773/Β/31-12-93) - Κανονισμός εσωτερικών τηλεφωνικών 

δικτύων

• Υ.Α.  οικ.  40589/2138/2004  (ΦΕΚ  1102/Β`/20.7.200)  -  Καθορισμός  όρων  και 

προϋποθέσεων  για  την  εγκατάσταση,  λειτουργία  και  συντήρηση  συστημάτων 
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ανίχνευσης  και  ελέγχου  μονοξειδίου  του  άνθρακα  (CO)  σε  υπόγειους  χώρους 

στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50174- Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκατάσταση καλωδίωσης

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50346- Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκατάσταση καλωδίωσης

• ΕΛΟΤ  EN 50083  -  Δίκτυα  καλωδιακής  διανομής  για  σήματα  τηλεόρασης,  ήχου  και 

διαλογικές υπηρεσίες

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50117 - Ομοαξονικά καλώδια

• ΕΛΟΤ  ΕΝ  60728  -  Καλωδιακά  δίκτυα  για  τηλεοπτικά  σήματα,  ηχητικά  σήματα  και 

διαδραστικές υπηρεσίες

• ΕΛΟΤ  EN 50310  -  Εφαρμογή  ισοδυναμικών  δεσμών  και  γειώσεων  σε  κτίρια  με 

εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών

• ΕΛΟΤ  EN 60332  -  Δοκιμές  ηλεκτρικών  και  ινοοπτικών  καλωδίων  σε  συνθήκες 

πυρκαγιάς

• ΕΛΟΤ  EN 50288  -  Μεταλλικά  καλώδια  πολλαπλών  καλωδιακών  στοιχείων 

χρησιμοποιούμενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο

• ΕΛΟΤ EN 60793-2 - Οπτικές ίνες - Μέρος 2: Προδιαγραφές προϊόντος

• EΛΟΤ ΕΝ 60794-2 - Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 2: Καλώδια εσωτερικής χρήσης

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50086 - Συστήματα σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

• ΕΛΟΤ  ΕΝ  50085  -  Συστήματα  καναλιών  καλωδίων  και  συστήματα  σωληνώσεων 

καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

• ΕΝ 60849 Συστήματα ήχου εκκενώσεως χώρων συνάθροισης κοινού.

• ΕΙΑ / ΤΙΑ – 568, 569, 606, 607

• ISO / IEC 11801

Στο κτίριο θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες προκειμένου να εγκατασταθούν 

δίκτυα ασθενών ρευμάτων τα οποία θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

• Δίκτυα τηλεφώνων.

• Δίκτυα δεδομένων (DATA).

• Δίκτυα μεγαφωνικής εγκατάστασης.

• Δίκτυο CCTV (προαιρετικά) 

• Δίκτυο κεραίας R – TV.

• Δίκτυο αισθητήρων CO2.

Φωτοτεχνία -Εγκατάσταση Φωτισμού

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  φωτισμού  του  κτιρίου  θα  πρέπει  να  εκπονηθεί 

φωτοτεχνική μελέτη,  με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ελεύθερου κώδικα, από την 

οποία θα προκύψει το πλήθος και η ισχύς των απαιτούμενων φωτιστικών. Σημειώνεται ότι εν 
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γένει  η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να βρίσκεται εντός των ορίων και να πληρεί τις 

προϋποθέσεις που θέτει η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.

Κατά τη μελέτη θα πρέπει να προβλεφθεί και η τοποθέτηση  αυτόνομων  φωτιστικών 

σωμάτων  ασφάλειας  (εφεδρικού  φωτισμού). Τα  φωτιστικά  αυτά  θα  τοποθετηθούν  στα 

αντίστοιχα  του  χώρου  κυκλώματα  φωτισμού.

Ο  εξωτερικός  φωτισμός  του  περιβάλλοντος  χώρου  θα  συνίσταται  από  φωτιστικά 

σώματα επί ιστού.

Για την όδευση των δικτύων ηλεκτροδότησης των εν λόγω φωτιστικών θα αναπτυχθεί 

στον περιβάλλοντα χώρο υπόγειο δίκτυο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ενδιάμεσα 

φρεάτια έλξης και αλλαγής κατεύθυνσης.

Ανελκυστήρες

Κατά τη σύνταξη της μελέτης είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι αντίστοιχοι κανονισμοί για την 

εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί, 

αντικατασταθεί και ισχύουν και ειδικότερα:

• Την  Κ.Υ.Α.  Φ9.2/οικ.32803/1308/1997  (ΦΕΚ  815/Β)  «Κατασκευή  και  λειτουργία 
ανελκυστήρων».

• Την Κ.Υ.Α. οικ.Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β) «Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 
οικ.3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚΒ/291/8-3-2002) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία 
συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-
1997)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  σχετικά  με  την  εγκατάσταση,  λειτουργία  και 
ασφάλεια των ανελκυστήρων».

• Την  Κ.Υ.Α.  Φ.Α/9.2/28425/1245/2008  (ΦΕΚ  2604/Β)  «Συμπλήρωση  διατάξεων 
σχετικά  με  την  εγκατάσταση,  λειτουργία,  συντήρηση  και  ασφάλεια  των 
ανελκυστήρων»  και  ιδιαίτερα  το  άρθρο  3  παρ.  2  περίπτωση  ΙV,  καθώς  και  τις 
διορθώσεις αυτής που αναφέρονται στο ΦΕΚ 424/Β/10.03.2009

• Την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 39507/167/Φ.9.2/16 (ΦΕΚ 1047 Β/13-04-2016): «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφάλειας για ανελκυστήρες.»

• Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.20: «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων  προσώπων  και  φορτίων.  -  Μέρος  20:  Ανελκυστήρες  επιβατών  και 
εμπορευμάτων».

• Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.50: «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων - Εξετάσεις και δοκιμές - Μέρος 50: Σχεδιασμός κανόνων, υπολογισμών, 
εξετάσεων και δοκιμών ανελκυστήρων"».

• Την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΕ
• ΕΝ 81-1: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 

Μέρος 1:Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες
• ΕΝ 81-2: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 

Μέρος 2: Υδραυλικοί ανελκυστήρες
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• ΕΝ 81-28: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 
Ανελκυστήρες για την μεταφορά προσώπων και αγαθών – Μέρος 28: Συναγερμός εξ 
αποστάσεως σε ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών

• ΕΝ 81-58: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 
έλεγχοι και δοκιμές – Μέρος 58: Δοκιμή αντίστασης στη φωτιά σε θύρες φρέατος

• ΕΝ 81-70: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 
Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών – Μέρος 70: Προσιτότητα σε 
ανελκυστήρες ατόμων περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες

• ΕΝ 81-73: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 
Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών – Μέρος 73: Συμπεριφορά 
ανελκυστήρων σε περίπτωση φωτιάς

• ΕΝ 12015: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Προδιαγραφές οικογένειας προϊόντων για 
ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενους πεζόδρομους – Εκπομπή.

• ΕΝ 12016: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Προδιαγραφές οικογένειας προϊόντων για 
ανελκυστήρες,  κυλιόμενες  κλίμακες  και  κυλιόμενους  πεζόδρομους  –  Αντίσταση  σε 
παράσιτα

• EN 12385-1: Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
• ΕΝ 12385-3: Χαλύβδινα συρματόσχοινα – Ασφάλεια - Μέρος 3: Πληροφορίες για χρήση 

και συντήρηση
• ΕΝ  12385-5:  Χαλύβδινα  συρματόσχοινα  –  Ασφάλεια  -  Μέρος  5:  Συρματόσχοινα  με 

κλώνους για ανελκυστήρες
• ΕΝ 13015: Συντήρηση για ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες – Κανόνες για οδηγίες 

συντήρησης
• ΕΝ  13411-7:  Απολήξεις  για  χαλύβδινα  συρματόσχοινα  –  Ασφάλεια  –  Μέρος  7: 

Συμμετρικές υποδοχές ενσφήνωσης
• EN 50214: Πλακέ εύκαμπτα καλώδια με μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο
• ΟΔΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

τους ανελκυστήρες.
• Υ.Α.Φ9.2/32803/1308/97  ‘’Κατασκευή  και  λειτουργία  ανελκυστήρων’’  (ΦΕΚ  815 

Β/11.9.97)
• Υ.Α.ΦΑ/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08) Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με 

την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
• VDI 2566/Part 2 “Acoustical design for lifts without a machine room’’
• Τους  κανονισμούς  που  ισχύουν  στην  Ελλάδα  "για  τις  εσωτερικές  ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις" ΕΛΟΤ HD 384.

Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας – Μελέτη Πυρόσβεσης

Η  μελέτη  ενεργητικής  Πυροπροστασίας  θα  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό 

Πυροπροστασίας  Κτιρίων,  όπως ισχύει  σήμερα,  και  τις  σχετικές  κατά περίπτωση Πυροσβεστικές 

Διατάξεις, όπως:

• Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/2018)

• Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 

• Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 

• Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014

• Λοιπές σχετικές Πυροσβεστικές διατάξεις
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• Το  αυτόματο  σύστημα  πυρανίχνευσης  θα  μελετηθεί,  σχεδιασθεί  και  εγκατασταθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και Συναγερμού» όπως αυτό ισχύει

• Το  χειροκίνητο  σύστημα  αναγγελίας  πυρκαγιάς  θα  μελετηθεί,  σχεδιασθεί  και 
εγκατασταθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη και  το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» & ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23 «Διατάξεις 
συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμών» όπως αυτά ισχύουν

• Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης θα μελετηθεί, σχεδιασθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 
«Μόνιμα  συστήματα  πυρόσβεσης  –  Αυτόματα  συστήματα  καταιονισμού  –  Σχεδίαση, 
εγκατάσταση  και  συντήρηση» όπως αυτό ισχύει  και  τα εξαρτήματα των συστημάτων 
αυτών  θα  καθορίζονται  από  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12259  «Μόνιμα  συστήματα 
πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού» όπως αυτό 
ισχύει.

• Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: «Φορητοί 
πυροσβεστήρες – Μέρος &: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής 
όπως αυτό ισχύει και της Κ.Υ.Α. 614/43/05/20.01.2015 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην 
αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α.  17230/671/1.09.2005 καθώς και τα 
οριζόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

• Οι οδεύσεις διαφυγής θα διαθέτουν φωτισμό και σήμανση σύμφωνα όπως προβλέπεται 
από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 41/2018 και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας» και ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 7010 «Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες 
ενδείξεις ασφαλείας» όπως αυτά ισχύουν.

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 – Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259 – Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

• ΕΛΟΤ ΕΝ 3. – Φορητοί Πυροσβεστήρες

• ΕΛΟΤ ΕΝ 54. – Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού

• ΕΛΟΤ EN 12094 - Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης. Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με 

αέριo

θα περιλαμβάνει τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και 

πλήρη σχεδιαστική απεικόνιση. Η μελέτη θα λαμβάνει υπόψιν της,  τη χρήση και  την οικοδομική 

σύσταση του Κτιριακού Συγκροτήματος, δεδομένης της υφιστάμενης κατάσταση του χώρου, τον 

μελλοντικό πληθυσμό του κτιρίου,  τον αριθμό και  τα πλάτη των εξόδων κινδύνου,  καθώς και 

σχεδιασμό των οδεύσεων διαφυγής, τη δομική πυροπροστασία του κτιρίου και τα πυροδιαμερίσματα 

που δημιουργούνται. 

Οι προτεινόμενες εργασίες θα αφορούν κατ’ αρχήν στην εγκατάσταση των απαιτούμενων μέσων 

πυρασφάλειας. Από την εργασία αυτή προκύπτουν και τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ηλεκτρικό 

δίκτυο,  ενώ  δευτερευόντως,  η  διαμόρφωση  του  χώρου  της  εισόδου  δημιουργεί  αντικείμενο 

προσθήκης – διαρρύθμισης του ηλεκτρικού δικτύου.

Στη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας υπολογίζονται και περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα 

που απαιτούνται στο υπόψιν κτίριο, τα οποία συνοψίζονται σε φωτισμό ασφαλείας στις οδεύσεις 
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διαφυγής και σήμανση στις εξόδους κινδύνου, δίκτυο χειροκίνητου συναγερμού και πυρανίχνευση 

στους επικίνδυνους χώρους του κτιρίου (αποθήκη, λεβητοστάσιο – αντλιοστάσιο κ.λ.π.), με κεντρικό 

πίνακα 10 ζωνών, μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με δεξαμενές και αντλητικά συγκροτήματα – εφόσον 

απαιτηθεί- και φορητούς πυροσβεστήρες σε κατάλληλες θέσεις. Τέλος, θα κατατεθεί και Μελέτη 

πυρόσβεσης που περιλαμβάνει τον υπολογισμό των σωληνώσεων της Εγκατάστασης πυρόσβεσης του 

μόνιμου  υδροδοτικού  συστήματος  που  ενδέχεται  να  απαιτηθεί  κατά  τη  σύνταξη  της  μελέτης 

ενεργητικής πυροπροστασίας.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Στην μελέτη θα πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός των φορτίων θέρμανσης και δροσισμού του 

κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και η εκτίμηση της κατανομής της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς 

χώρους  βάσει  κατάλληλου  δυναμικού  προγράμματος  προσομοίωσης.  Οι  υπολογισμοί  θα 

πραγματοποιηθούν για την βασική κατάσταση του κτιρίου, όπως αυτή θα καθοριστεί από τα σχέδια και 

µε  παραδοχές  σύμφωνα  µε  τον  Κανονισμό  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ)  - ΦΕΚ 

2367/Β/2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ 181/Β/2018) και τις ακόλουθες ΤΟΤΕΕ, όπως αυτές ισχύουν:

• ΤΟΤΕΕ  20701-1/2017  “Αναλυτικές  εθνικές  προδιαγραφές  παραμέτρων  για  τον 
υπολογισμό  της  ενεργειακής  απόδοσης  κτιρίων  και  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης” – Α’ Έκδοση (ΦΕΚ 4003/Β/2017).

• ΤΟΤΕΕ  20701-2/2017  “Θερμοφυσικές  ιδιότητες  δομικών  υλικών  και  έλεγχος  της 
θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων” – Α’  Έκδοση (ΦΕΚ 4003/Β/2017).

• ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 (Γ’  έκδοση) “Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών ”  – Γ’ 
Έκδοση 11/2014.

• ΤΟΤΕΕ  20701-4/2017  “Οδηγίες  και  έντυπα  ενεργειακών  επιθεωρήσεων  κτιρίων, 
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού” – Α’ Έκδοση 
(ΦΕΚ 4003/Β/2017).

• ΤΟΤΕΕ  20701-5/2017  “Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού,  Θερμότητας  και  Ψύξης: 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια” – Α’ Έκδοση (ΦΕΚ 4003/Β/2017).

Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν επίσης και για προτεινόμενες παραβάσεις μείωσης των 

ενεργειακών φορτίων και βελτίωσης των εσωτερικών συνθηκών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των συνθηκών φυσικού φωτισμού στο υπό 

μελέτη κτίριο. Η μελέτη θα αποσκοπεί στην αποτύπωση των συνθηκών φυσικού φωτισμού στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου και στην πρόταση λύσεων για τα θέματα που ενδεχομένως 

προκύπτουν και μπορεί να προκαλούν συνθήκες δυσφορίας των χρηστών ή σπατάλη ενέργειας. Από 

την ανάλυση των συνθηκών φωτισμού στο χώρο θα εξεταστεί κατά πόσο είναι ικανοποιητική η 

διαθεσιμότητα φυσικού φωτός στο χώρο, γεγονός που μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 

από το τεχνικό φωτισμό.

3.1.4  Τεύχη Δημοπράτησης
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Τα Τεύχη Δημοπράτησης είναι αυτά που περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος/ οδηγό και με τη 

σειρά ισχύος που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  Τα ανωτέρω τεύχη, με την 

προσθήκη της σύμβασης κατασκευής του έργου (εργολαβικό συμφωνητικό), όπως θα υπογραφεί μετά 

την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, αποτελούν τα συμβατικά τεύχη με βάση τα οποία θα 

εκτελεστεί, θα συντηρηθεί και θα παραδοθεί το έργο.

3.1.5.  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Το ΣΑΥ είναι ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή ένα είδος μελέτης που περιλαμβάνει τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο κάθε φορά έργο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν 

τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Το ΦΑΥ είναι ένας Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή μια καταγραφή των στοιχείων του 

έργου έτσι όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, καθώς και μια καταγραφή οδηγιών και χρήσιμων 

στοιχείων τα οποία πρέπει  να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες 

συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπών κλπ.)

Τόσο το ΣΑΥ όσο και το ΦΑΥ υποβάλλονται μαζί με τη μελέτη του έργου για την έκδοση της 

οικοδομικής  άδειας  (ή  περί  δημόσιου  έργου  για  την  έγκριση  της  μελέτης)  και  στη  συνέχεια 

αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Τα 

αναπροσαρμοσμένα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν κατατίθενται σε κάποια αρχή, αλλά τηρούνται στο εργοτάξιο με 

ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και είναι στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Συγκεντρωτικά, οι μελέτες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου είναι:

1. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων (συμπεριλαμβανομένης της Μελέτης Παθητικής 

Πυροπροστασίας)  και Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου

2. Στατική Μελέτη

3. Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Περιβάλλοντος Χώρου

3.1 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (ύδρευση – αποχέτευση λυμάτων - όμβρια)

3.2 Κλιματισμός (θέρμανση – ψύξη  – Αερισμός)

3.3 Ισχυρά Ρεύματα (φωτισμός, κίνηση, εφεδρικό Η/Ζ, αδιάλειπτη παροχή  UPS, 

αλεξικέραυνο – αντικεραυνική προστασία – Γειώσεις κ.λ.π)

3.4 Ασθενή Ρεύματα (τηλεφωνική εγκατάσταση, δίκτυο Data, CCTV κ.λ.π.)

3.5 Φωτοτεχνία – Εγκαταστάσεις Φωτισμού 

3.6 Ανελκυστήρες

3.7 Ενεργητική Πυροπροστασία (φορητά και μόνιμα συστήματα) – Πυρόσβεση  

              - Πυρανίχνευση 

3.9 Μελέτη ΚΕΝΑΚ
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4. Τεύχη Δημοπράτησης

5. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Αδειοδοτήσεις – Ωρίμανση έργου  - Πολεοδομική Τροποποίηση

Για την ωρίμανση του παραπάνω έργου απαιτούνται  ενέργειες  σχεδιασμού, εκπόνησης των 

αναγκαίων τεχνικών μελετών, υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των 

αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία 

φακέλου χρηματοδότησης του έργου, τα οποία θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση βασικών υποδομών 

για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σε  ότι  αφορά τις  εγκρίσεις  συναρμόδιων  υπηρεσιών  είναι  απαραίτητη  η  γνωμοδότηση  και 

σύμφωνη γνώμη των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών καθώς και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, καθότι 

αφορά Δημόσιο Έργο. Επιπρόσθετα απαιτείται η έγκριση της μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας 

από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί άδεια δόμησης.

Όσον αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, επισημαίνεται ότι το έργο δεν κατατάσσεται σε 

κάποια από τις κατηγορίες της 6ης Ομάδας της ΚΥΑ 1958/13.01.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 

την ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016). Επίσης δεν εντάσσεται στην περίπτωση 9β 

(καθώς δεν είναι συνεδριακό κέντρο) και επομένως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ, δεν υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το σύνολο της μελέτης θα πρέπει να εκπονηθεί εντός των καθοριζόμενων από την 

διακήρυξη χρονικών ορίων. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης κατά το άρθρο 

184 του Ν.4412/2016 είναι το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης:

• Ο καθαρός χρόνος μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού 

αντικειμένου της σύμβασης είναι  τέσσερις (4) μήνες (δύο (2) μήνες για τις οριστικές 

μελέτες και δύο (2) μήνες για τις μελέτες εφαρμογής). 

• O επιπρόσθετος  χρόνος  που  απαιτείται  για  τις  διαδικασίες  ελέγχου  και  εγκρίσεως 

τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, είναι δύο (2) μήνες.

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει, μετά την υπογραφή της σύμβασης, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 

των μελετών. 

• Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά α) τους καθαρούς χρόνους 

σύνταξης  των  μελετών  για  κάθε  στάδιο  και  κατηγορία  μελέτης  και  β)  τα  ακριβή  σημεία 

έναρξης  κάθε  μελετητικής  δράσης,  έτσι  ώστε  να  τηρηθεί  η  συνολική  προθεσμία.  Αν 
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μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης  σταδίου  ή  κατηγορίας 

μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 

•  Αν  η Διευθύνουσα Υπηρεσία  ζητήσει  την  επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω 

αλλαγών ή διορθώσεων,  που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί,  τότε με το ίδιο  έγγραφο 

ορίζεται και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή, κατά την οποία δύναται να παρατείνεται 

η αρχική προθεσμία. 

• Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του 

αναδόχου που υποβάλλεται  πριν τη λήξη τους,  ή και  με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, εφόσον οι  καθυστερήσεις  περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται  σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, τόσο για την ανάθεση των μελετών, όσο και εν 
συνεχεία της κατασκευής του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Β. Κυνουρίας) θα λάβει όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση των μελετών (και 
εν συνεχεία της κατασκευής) γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Β. Κυνουρίας, με 
την  υποστήριξη  της  ΜΟΔ  ΑΕ.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  διακηρύξεις  και  τα  λοιπά  τεύχη 
συντάσσονται βάσει των πρότυπων υποδειγμάτων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Συνεπώς, αποφεύγεται η 
εμφάνιση φαινομένων στρέβλωσης του ανταγωνισμού και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση 
των οικονομικών φορέων.

Κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας 
Αρχής,  των  μελών  των  Επιτροπών  Διαγωνισμού  και  των  αποφαινομένων  Οργάνων  της 
Αναθέτουσας  Αρχής  με  τους  υποψήφιους  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες  ή 
υπεργολάβους αυτών), αναφορικά με προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, επαγγελματικά ή 
άλλα κοινά συμφέροντα. Αυτό θα εξασφαλιστεί με την υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 
1599/1986 από τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού (τα οποία προκύπτουν από ηλεκτρονική 
κλήρωση,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία)  και  των  αποφαινομένων  Οργάνων  της 
Αναθέτουσας Αρχής,  με την οποία Υπεύθυνη Δήλωση) θα δηλώνουν ότι  δεν συντρέχουν 
συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα παραιτηθούν ή θα 
απέχουν της ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
περιγράφεται  ανωτέρω,  θα  ληφθούν  τα  κατάλληλα  μέτρα  (π.χ.  αντικατάσταση  μέλους 
Επιτροπής Διαγωνισμού ή αποχή μέλους αποφαινόμενου Οργάνου από την ψηφοφορία) για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  είναι  δυνατόν  να  αρθεί  η  τυχόν  σύγκρουση 
συμφερόντων,  τότε  θα  αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία  ο  υποψήφιος  ή  προσφέρων  που 
σχετίζεται με αυτήν.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  τυχόν  εντοπιστεί  σύγκρουση  συμφερόντων,  η 
Αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει  γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει  στην Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων, περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν.
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4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Με  δεδομένο  ότι  υπάρχουν  διαθέσιμες  οι  Αρχιτεκτονική,  Στατική  και  Η/Μ,  γίνεται 

προεκτίμηση αμοιβών Οριστικών Μελετών και Μελετών Εφαρμογής

Εφαρμόζεται συντελεστής τκ= 1,218 έτους 2019 (εγκύκλιος 3/2019)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ
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Επιφάνεια κτιρίου Ε 233,30
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,40

μ 52,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

227467,50
1047,

42
10,
16 5,12 7,52 22.085,56 €

217,17

178,3*τκ
8%*Σ
ΗΜ 1.766,84 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 23.852,40 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια 
περιβάλλοντος χώρου Ε 125,14
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 0,10
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,90

μ 63,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

12201,15 56,18
3,8
3

16,
45 19,35 3.047,98 €

217,17
178,3*τκ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ
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Επιφάνεια κτιρίου Ε 233,30
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 0,20
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,00

μ 35,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

4549,35 20,95
2,7
6

12,
70 14,70 863,21 €

217,17
178,3*τκ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 233,30
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,32
Συντελεστής Στατικων Σστ 0,32
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 3,00

μ 37,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*Σστ*Σ
Βv*100

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*Σστ*τκ

96082,27
442,4

3
7,6
2 4,86 7,86 9.745,01 €

217,17

178,3*τκ 9.745,01 €
8%*Σ
ΗΜ 779,60 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 10.524,61 €

ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ
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Επιφάνεια κτιρίου Ε 233,30
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,32
Συντελεστής HM ΣHM 0,365
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,00

μ 35,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣHM*Σ
Βv*100

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣHM*τκ

109593,84
504,6

5
7,9
6 4,40 6,40 9.050,19 €

217,17
178,3*τκ

Προσαύξηση 20% λόγω Κατηγορίας 
Αρχιτεκτονικών μεγαλύτερης της ΙΙΙ
Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικής 
Μελέτης (ΣΗΜ) 10.860,23 €

Τεύχη Δημοπράτησης
8%*Σ
ΗΜ 868,82 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 11.729,05 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρθ. 12 του ΦΕΚ 407/9-4-2010  η αμοιβή της 
προεκτιμώμενης μελέτης ορίζεται στο 20% της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης

Σύνολο Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
(ΠΡΟΤΑΣΗ,ΠΑΘ.ΠΥΡ/ΣΙΑ) 16.897,89 €
Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικής 
Μελέτης (ΣΗΜ) 7.623,88 €
Σύνολο 24.521,77 €

Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης 20% Χ 4.904,35 €

ΣΑΥ& ΦΑΥ

ΣΑi = 38.733,74€ + 13.766,48 € = 33.62
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0,63

ΓΕΝ. 6
τκ= 1,218
κ= 0,40
μ= 8,00

1,69 
% 

Α=  ΣΑi * β * τκ = 692,05 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 22.085,56 €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 3.047,98 €

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 863,21 €
25.996,75 €

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 6.499,19 €
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 10.398,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 16.897,89 €

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10.524,61 €
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 2.631,15 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 4.209,84 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΑ 6.841,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 11.729,05 €
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 2.932,26 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 4.691,62 €
ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 7.623,88 €
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 16.897,89 €
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 6.841,00 €

ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.623,88 €
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 4.904,35 €
ΣΑΥ & ΦΑΥ 692,05 €

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.635,66 €
39.594,84 €

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 369,04
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,40
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές κ 2,10
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κατηγορίας μελέτης
μ 50,00

Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

503739,60
2319,

57
13,
24 3,78 5,88 38.223,30 €

217,17

178,3*τκ
8%*Σ
ΗΜ 3.057,86 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 41.281,16 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια 
περιβάλλοντος χώρου Ε 100,00
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 0,10
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,90

μ 63,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

9750,00 44,90
3,5
5

17,7
3 20,63 2.596,38 €

217,17
178,3*τκ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 369,04
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 0,20
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,40
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης

κ 2,00
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μ 35,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

10074,79 46,39
3,5
9 9,74 11,74 1.527,15 €

217,17
178,3*τκ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 369,04
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής Στατικων Σστ 0,30
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 3,00

μ 37,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*Σστ*Σ
Βv*100

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*Σστ*τκ

107944,20
497,0

5
7,9
2 4,67 7,67 10.690,53 €

217,17

178,3*τκ 10.690,53 €
8%*Σ
ΗΜ 855,24 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 11.545,78 €

ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 369,04
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,40
Συντελεστής HM ΣHM 0,360
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,00

μ 35,00
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Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣHM*
ΣΒv*100

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣHM*τκ

181346,26
835,0

5
9,4
2 3,72 5,72 13.384,80 €

217,17
178,3*τκ

Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικής 
Μελέτης (ΣΗΜ) 13.384,80 €

Τεύχη Δημοπράτησης
8%*Σ
ΗΜ 1.070,78 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 14.455,58 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρθ. 12 του ΦΕΚ 407/9-4-2010  η αμοιβή της 
προεκτιμώμενης μελέτης ορίζεται στο 20% της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης

Σύνολο Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
(ΠΡΟΤΑΣΗ,ΠΑΘ.ΠΥΡ/ΣΙΑ) 27.525,44 €
Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικής 
Μελέτης (ΣΗΜ) 8.700,12 €
Σύνολο 36.225,56 €

Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης 20% Χ 7.245,11 €

ΣΑΥ& ΦΑΥ

ΣΑi = 38.733,74€ + 13.766,48 € =
51.04

6,95

ΓΕΝ. 6
τκ= 1,218
κ= 0,40
μ= 8,00

1,69 
% 
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Α=  ΣΑi * β * τκ = 1.050,76 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 38.223,30 €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 2.596,38 €

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.527,15 €
42.346,83 €

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 10.586,71 €
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 16.938,73 €

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 27.525,44 €

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 11.545,78 €
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 2.886,44 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 4.618,31 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΑ 7.504,75 €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 13.384,80 €
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 3.346,20 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 5.353,92 €
ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 8.700,12 €
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 27.525,44 €
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 7.504,75 €

ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.700,12 €
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 7.245,11 €

ΣΑΥ & ΦΑΥ 1.050,76 €
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 4.128,65 €

56.154,83 €
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 725,23
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,10

μ 50,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218
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Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

707099,25
3255,

98
14,
82 3,37 5,47 49.968,44 €

217,17

178,3*τκ
8%*Σ
ΗΜ 3.997,48 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 53.965,92 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια 
περιβάλλοντος χώρου Ε 200,00
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 0,10
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,90

μ 63,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

19500,00 89,79
4,4
8

14,0
7 16,97 4.272,11 €

217,17
178,3*τκ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 725,23
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 0,20
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής 
Αρχιτεκτονικών ΣΑ 1,00
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,00

μ 35,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218
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Ε*ΤΑο*ΣΒv*1
00

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣΑ*τκ

14141,99 65,12
4,0
2 8,70 10,70 1.953,57 €

217,17
178,3*τκ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 725,23
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής Στατικων Σστ 0,30
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 3,00

μ 37,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218

Ε*ΤΑο*Σστ*Σ
Βv*100

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*Σστ*τκ

212129,78
976,7

9
9,9
2 3,73 6,73 18.429,35 €

217,17

178,3*τκ 18.429,35 €
8%*Σ
ΗΜ 1.474,35 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 19.903,69 €

ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή
Κωδι
κός

Τιμές 
συνάρτησης ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια κτιρίου Ε 725,23
Τιμή Αφετηρίας ΤΑο 9,75
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΣΒv 1,00
Συντελεστής HM ΣHM 0,220
Συντελεστές 
κατηγορίας μελέτης κ 2,00

μ 35,00
Συντελεστής άρθρου 
ΓΕΝ.3 τκ 1,218
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Ε*ΤΑο*ΣHM*
ΣΒv*100

διαίρ
εση

ρίζ
α

μ/ρί
ζα

κ+ 
μ/ρίζα

{……}*1,06*Ε*ΤΑο*Σ
Βv*ΣHM*τκ

155561,84
716,3

2
8,9
5 3,91 5,91 11.873,24 €

217,17
178,3*τκ

Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικής 
Μελέτης (ΣΗΜ) 11.873,24 €

Τεύχη Δημοπράτησης
8%*Σ
ΗΜ 949,86 €
ΣΥΝΟ
ΛΟ 12.823,10 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρθ. 12 του ΦΕΚ 407/9-4-2010  η αμοιβή της 
προεκτιμώμενης μελέτης ορίζεται στο 20% της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης

Σύνολο Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
(ΠΡΟΤΑΣΗ,ΠΑΘ.ΠΥΡ/ΣΙΑ) 39.124,54 €
Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικής 
Μελέτης (ΣΗΜ) 7.717,61 €
Σύνολο 46.842,15 €

Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης 20% Χ 9.368,43 €

ΣΑΥ& ΦΑΥ

ΣΑi = 38.733,74€ + 13.766,48 € =
67.90

9,21

ΓΕΝ. 6
τκ= 1,218
κ= 0,40
μ= 8,00

1,69 
% 
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Α=  ΣΑi * β * τκ = 1.397,86 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 53.965,92 €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 4.272,11 €

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.953,57 €
60.191,60 €

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 15.047,90 €
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 24.076,64 €

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 39.124,54 €

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 19.903,69 €
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 4.975,92 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 7.961,48 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΑ 12.937,40 €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 11.873,24 €
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25%) 2.968,31 €

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (40%) 4.749,30 €
ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 7.717,61 €
ΣΥΝΟΛΑ_

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 39.124,54 €
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 12.937,40 €

ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.717,61 €
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9.368,43 €

ΣΑΥ & ΦΑΥ 1.397,86 €
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 4.947,34 €

75.493,17 €
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΡ
Η

ΣΕ
ΙΣ Κ

ΤΙΡ
ΙΟ

Υ

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  

16.897,89 27.525,44 39.124,54 83.547,87 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ

6.841,00 7.504,75 12.937,40 27.283,15 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

7.623,88 8.700,12 7.717,61 24.041,61 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.904,35 7.245,11 9.368,43 21.517,89
ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

692,05 1.050,76 1.397,86 3.140,67 ΣΑΥ & ΦΑΥ

2.635,66 4.128,65 4.947,34 11.711,65 ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 171.242,84  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 25.686,43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 196.929,27
ΦΠΑ 24% 47.263,02
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ΤΕΛΙΚΟ 244.192,29

5. Τεκμηρίωση Επιλογής προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης

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  τα 
παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η διαδικασία  σύναψης  της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί  με κριτήρια  ανάθεσης  κατά το 
άρθρο 86 παρ. 2 του Ν4412/16 και περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η 
οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 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 τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και 
τη σχετική στάθμισή τους. 

Κριτήριο Κ1 Τεχνικής Προσφοράς 

Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, όπως 
προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 της 
παρούσας και συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός κατανόησης και πληρότητας της εκτίμησης του αντικειμένου και των στόχων της 
προς εκπόνηση μελέτης, 

• ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού του, με εντοπισμό των θεμάτων ή 
τυχόν προβλημάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της 
μελέτης. 
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• ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση 
των τυχόν προβλημάτων. 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το κριτήριο Κ1 θα βαθμολογηθεί με βαθμό BK1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της βαθμολογίας του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 40%. 

Κριτήριο Κ2 Τεχνικής προσφοράς 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της 
μελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 
της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, 

• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την παραγωγή της 
μελέτης, της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή καθώς και 

•  η  τεκμηρίωση  της  δυνατότητας  υλοποίησης  και  η  αξιοπιστία  του  προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος,  σε  συνδυασμό  με  τη  στελέχωση  της  ομάδας  μελέτης  και  τα 
παρεχόμενα στοιχεία  από τα οποία διασφαλίζεται  ότι  οι  οικονομικοί φορείς διαθέτουν 
τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο 
ποιοτικό επίπεδο. 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το κριτήριο Κ2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό BK2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της βαθμολογίας του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 40%. 

Κριτήριο Κ3 Τεχνικής προσφοράς 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των 
περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 20 της παρούσας, και συγκεκριμένα: 

• η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού από πλευράς οργάνωσης, προσόντων και εμπειρίας 
του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την 
εκπόνηση της μελέτης και η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας 

• η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης για τη κάλυψη του αντικειμένου του έργου 
από  πλευράς  αριθμού  επιστημόνων  και  ειδικοτήτων  σε  σχέση  με  τη  δομή  του 
οργανογράμματος καθώς και η εμπειρία τους σε αντίστοιχες μελέτες και 

• ο βαθμός της συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, που χαρακτηρίζεται  από τις 
σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας και την έκταση 
προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση  με  τα  προβλεπόμενα  γι’  αυτούς  καθήκοντα  και  σε  σχέση  με  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών. 
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Το κριτήριο K3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό BK3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της βαθμολογίας του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 20%. 

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το  άθροισμα  των  σχετικών  συντελεστών  βαρύτητας  των  κριτηρίων  (και  υποκριτηρίων) 
αξιολόγησης  ανέρχεται  σε  κάθε  περίπτωση  σε  100.  Η  βαθμολόγηση  και  κατάταξη  των 
προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

UΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου  «σν»  είναι  ο  συντελεστής  βαρύτητας  του  κριτηρίου  ανάθεσης  Κν  και  ισχύει 
σ1+σ2+..σν = 1 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται  σε 
UTΠ = 70%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του 
άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται  σε εκατονταβάθμια κλίμακα και  η βαθμολογία 
ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ),

όπου  ΠΑ  είναι  η  προεκτιμώμενη  αμοιβή.  Ο  προκύπτων  βαθμός  στρογγυλοποιείται  στο 
δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 
UΟΠ=30% 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές κρίθηκαν κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας. 

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:

U = U ΤΠ * % + U ΟΠ * %

Συγκεκριμένα (όπου U αναγράφεται Β): Β = ΒΤΠ *σΤΠ + Β ΟΠ *σΟΠ, όπου σΤΠ =70% και 
σΟΠ= 30%, 

άρα 

B = B ΤΠ * 70% + B ΟΠ * 30%

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο U. 
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Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς.  Σε  περίπτωση ισοβαθμίας  και  ως προς την 
τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές

6. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Αρθρο 1: Εισαγωγή

Αρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης

Αρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου

Αρθρο 4: Αμοιβή Αναδόχου

Αρθρο 5: Εγγυήσεις

Αρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Αρθρο 7: Υποχρεώσεις του αναδόχου

Αρθρο 8: Τροποποίηση Σύμβασης

Αρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Αρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία

Αρθρο 11: Έγκριση Μελέτης - Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης

Αρθρο 12: Έκπτωση Αναδόχου - Διάλυση Σύμβασης

Αρθρο 13: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Αρθρο 14: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 .1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά
Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Κύριος του έργου (Κτ Ε) είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Εργοδότης είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Ανάδοχος  ή  Μελετητής: Ο  οικονομικός  φορέας  στον  οποίο  ανατίθεται  με  δημόσια  σύμβαση 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά την 

έννοια της διάταξης της περίπτωσης 9(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 η μελέτη  

έργου.

Προϊσταμένη Αρχή (  Π.Α.): Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (μέχρι την 

υπογραφή της σύμβασης) και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (μετά 

την υπογραφή της σύμβασης)

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

Όσοι  ορισμοί  αναφέρονται  αναλυτικά  στις  διατάξεις  του  άρθρου  2,  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  

Συμβάσεις  Έργων,  προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/-ΕΕ  και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 14-7-Α'/8.8.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η  παρούσα  Σ.Υ.  προσδιορίζει  το  γενικό  πλαίσιο  και  τους  ειδικούς  όρους  για  την  εκτέλεση  των 

συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου.  Τα  ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

της σύμβασης στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων».
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1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Τα  παρακάτω  τεύχη,  μαζί  με  όλα  τα  τεύχη  και  έγγραφα  που  προσαρτώνται  σ'  αυτά  ή  τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται 

κατά σειρά ισχύος:

1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό,

2. Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της,

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ)

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου(ΤΠ),

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της,

6. Το  Τεύχος  Τεχνικών  Δεδομένων  του  έργου  με  τα  Παραρτήματά  του,  το  πρόγραμμα  των 

απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας 

αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης.

8. Ο Φάκελος δημόσιας σύμβασης

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε τα γραφεία του στην περιοχή της επαγγελματικής του 

έδρας, 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  -  διευκρινήσεις  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 Με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς 

τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό σε προθεσμία που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το 

68



νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο και από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την υποβολή 

της προσφοράς εκπρόσωπός του.

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της 

συνολικής  και  των  τμηματικών  προθεσμιών  συμπίπτει,  αν  δεν  ορίζεται  διαφορετικά  στο  ιδιωτικό 

συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Στη διακήρυξη ορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της 

μελέτης.

2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης  των επί 

μέρους μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού 

έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος.

2.1.5 Σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή  του  ιδιωτικού  συμφωνητικού  ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, γραμμικό κατ' ελάχιστον, αναλόγως με τις 

απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (παρ. 2 άρθρου 184 Ν.4412/2016) το οποίο μετά την έγκρισή του  

θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης 

των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής 

δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

2.1.6  Αν  μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης,  σταδίου  ή  κατηγορίας 

μελέτης,  χωρίς  ευθύνη  του  αναδόχου,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  αντίστοιχη  παράταση  προθεσμίας, 

ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.  Η έναρξη κάθε 

σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ως προς τις προθεσμίες  

εκτέλεσης  των εργασιών  της  σύμβασης  ισχύουν κατά τα  λοιπά οι  ρυθμίσεις  του άρθρου 184  του 

Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου

2.2.1 Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα  υπογραφεί,  από  πλευράς  αναδόχου,  από  τον  ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει  

επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 

γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική 

απόφαση  των  καταστατικών  οργάνων  του  αναδόχου  ή  των  μελών  του  σε  περίπτωση  αναδόχου 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση 
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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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό 

του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται 

να ενεργούν κατ'  εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται  με τη 

Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 

Σύμβαση  και  να  συμμετέχουν,  κατόπιν  προσκλήσεως  οργάνων  του  εργοδότη,  σε  συναντήσεις  με 

όργανα ελέγχου/ παρακολούθησης της σύμβασης.

2.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό 

του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου 

του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή 

της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

2.2.5  Αντίκλητος  του  αναδόχου  ορίζεται  φυσικό  πρόσωπο  που  κατοικεί  στην  έδρα  της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο 

κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι 

και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον 

αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο 

ανάδοχος μπορεί  να αντικαταστήσει  τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής 

δήλωσης  με  την  οποία  αντικαθίσταται,  οι  κοινοποιήσεις  νομίμως  γίνονται  στον  αντίκλητο.  Η 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  δικαιούται  να  απαιτήσει  από  τον  ανάδοχο  την  αντικατάσταση  του 

αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο  Εργοδότης  θα  ορίσει  και  θα  γνωστοποιήσει  σχετικά  στον  ανάδοχο  τα  πρόσωπα  που  θα 

επιβλέψουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι  αρμοδιότητες  και  ευθύνες  των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν. 4412/2016.
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2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».

Άρθρο 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 Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα 

αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

3.2 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  χρησιμοποιήσει  για  την  εκτέλεση της  σύμβασης  την  ομάδα που 

δήλωσε κατά 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  72  παρ.  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.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικο - ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο 

της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  XIV  του 

Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4.1 Αμοιβή του αναδόχου

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

4.1.2 Κατά το άρθρο 187 του Ν 4412/16, η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά, επί τη 

βάσει  της  γενομένης  με  την  οικονομική  προσφορά  του  αναδόχου  ανάλυσης  της  αμοιβής  του  και 

κατανέμεται σε πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα:
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α) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά 

την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις 

εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό είκοσι 

τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.

β)  Μετά  την  υποβολή  κάθε  σταδίου  ανά  κατηγορία  μελέτης,  κατόπιν  συνοπτικού  ελέγχου  της 

πληρότητας  και  επάρκειας  αυτής,  επιστρέφονται  οι  εγγυήσεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  και 

καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.

γ)  Εφόσον  η  μελέτη  δεν  έχει  εγκριθεί  μετά  την  παρέλευση  διμήνου  από  την  υποβολή  της, 

καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

δ)  Μετά την  έγκριση και  προσωρινή  παραλαβή κάθε  ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης 

καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.

ε) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις  

εκατό (15%) της αμοιβής  του τελικού σταδίου ή είκοσι  τοις  εκατό (20%) της αμοιβής  του τελικού  

σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

στ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής πέντε τοις εκατό 

(5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.

4.1.3 Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της περίπτωσης (γ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του 

Ν.4412/216 (δεν προβλέπονται στην παρούσα) επιμετρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης και  

πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τη προσφερθείσα έκπτωση 

της  κατηγορίας  μελέτης  και  την  εκτελεσθείσα  ποσότητα  μονάδων  φυσικού  αντικειμένου,  κατόπιν 

υποβολής  σχετικής  επιμέτρησης  από  τον  ανάδοχο,  η  οποία  θεωρείται  από  τον  Προϊστάμενο  της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και πάντα μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης 

αμοιβής για όλες τις κατηγορίες.

4.1.4 Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύμβαση βάσει τιμής ανά 

ημέρα ή μήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήμονα, καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις, 

για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς.  Οι λογαριασμοί  βασίζονται στον 

πραγματικό  χρόνο  απασχόλησης  των  επιστημόνων  και  στις  προσφερόμενες  τιμές  μονάδας 

(ανθρωποημέρα ή ανθρωπομήνα) για κάθε κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του 

μηνός, η αμοιβή είναι ανάλογη με το χρόνο αυτόν. Για τον υπολογισμό της αμοιβής θεωρείται ότι ο  

μήνας περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ασχέτως του πραγματικού αριθμού εργάσιμων 
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ημερών.  Όταν  η  αμοιβή  των συμβάσεων  αυτών ορίζεται  κατ'  αποκοπή,  ο  τρόπος  καταβολής  των 

ενδιάμεσων πληρωμών ορίζεται με τη σύμβαση.

4.1.5.  Για  την  πληρωμή  της  αμοιβής  του  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  στη  Διευθύνουσα 

Υπηρεσία Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του 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 σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της 

αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο 

εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

iv) Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν 

κατά την υποβολή του λογαριασμού.

v) Το πληρωτέο ποσό

vi) Ο αναλογών Φ.Π.Α.

4.1.6  Αν  οι  λογαριασμοί  περιέχουν  ασάφειες  ό  σφάλματα,  σε  βαθμό  που  η  διόρθωση  τους  να 

καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης 

τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται  

κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία 

προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.

Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του:

i) Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ii) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

iii) Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  αφορά  τον  ίδιο,  αν  πρόκειται  για  φυσικό 

πρόσωπο,  ή  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  προς  τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση 

εξαρτημένης  εργασίας  (ΕΦΚΑ,  ΙΚΑ,  ΤΜΕΔΕ,  κλπ),  όταν  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο.  Οι 

συμπράξεις  και  κοινοπραξίες  αποδεικνύουν  την  ασφαλιστική  ενημερότητα  όλων  των  μελών 

τους.
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iv) Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ με 

το χαρτόσημό του και  ΟΓΑ χαρτοσήμου,  φόροι  κλπ),  αν  αυτές δεν παρακρατούνται  από τον 

εργοδότη.

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 :

i) 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, όπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ, 

ΤΕΕ κλπ.

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

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.

iii) Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, 

ειδικά  και  γενικά  έξοδα  κλπ.)  και  το  επιχειρηματικό  του  κέρδος  μέχρι  την  ολοκλήρωση  και  

παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην 

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.

Οι  πληρωμές  ολοκληρώνονται  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  έγκριση  (ρητή  ή  σιωπηρή)  του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.

4.1.7 Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός 

μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107)- ΑΡΘΡΟ 187 ΠΑΡ 7 4412/2016). 

Προϋπόθεση  πληρωμής  του  λογαριασμού  είναι  η  προσκόμιση  από  τον  ανάδοχο  όλων  των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής.  Το τιμολόγιο μπορεί  να προσκομίζεται  μεταγενεστέρως 

κατά  την  είσπραξη  του  ποσού  του  λογαριασμού.  Ο  ανάδοχος  δικαιούται  ακόμα  να  διακόψει  τις 

εργασίες  της  σύμβασης  μέχρι  την  καταβολή  της  αμοιβής  του,  ύστερα  από  κοινοποίηση  ειδικής 

έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών,  προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  Στην περίπτωση 

αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού  

υπάρχει  μόνο σε  περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε  εγγράφως από την  αρμόδια 

υπηρεσία  του  κυρίου  του  έργου  και  αδράνησε  ή  παρέλειψε  να  προσκομίσει  τα  αναγκαία 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του.
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4.1.8 Η  κατάσχεση  στα  χέρια  τρίτου  της  αμοιβής  του  αναδόχου,  πριν  από  την  παραλαβή  του 

αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.

4.1.9 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο,  με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του 

Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 

και 194 του Ν. 4412/16.

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

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα 

γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.

Η αύξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται 

την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β 

του Ν. 4412/16).

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα 

στα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016.

4.1.10 Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει υποβληθεί με την 

προσφορά,  κατά  το  άρθρο  19  του  Ν.4412/2016,  μπορεί  να  τροποποιηθεί  κατά  την  εκτέλεση  της 

σύμβασης, μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4.2 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1 Για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποβάλει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.
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5.1.2 Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτουν  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  με  αιτιολογημένη 

απόφαση  του  Προϊσταμένου  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  ιδίως  μετά  την  οριστικοποίηση  της 

έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη 

του ποσού της εγγυήσεως. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετική 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το 

άρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016.

5.1.3 Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  θα  επιστραφεί  στον  ανάδοχο  μετά  την  οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ.  

1β του Ν.4412/2016.

5.1.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 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.  Μπορούν,  επίσης,  να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη  

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

5.1.5 Για την εκταμίευση προκαταβολής ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση 

(πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) για ποσό ίσο με τη διαφορά του ποσού της προκαταβολής και  

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

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

τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Εξ αυτών οι μεν 

εγγυήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του 

σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται 

μετά την τελική παραλαβή της μελέτης.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγύηση της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή  

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι  του  αναδόχου  που  προκύπτει  από  την  εκπλήρωση  των  υπηρεσιών  του.  Εφόσον  προκύψει 

ανάγκη,  αποφασίζεται  η  κατάπτωση  του  συνόλου,  ή  ανάλογου  προς  την  απαίτηση  μέρους,  των 

εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή  
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του  προς  τον  εγγυητή.  Η  κατάπτωση  του  συνόλου  των  εγγυήσεων  δεν  εξαντλεί  την  ευθύνη  του 

αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί  ζημία μεγαλύτερη του 

ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει  με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις 

βάρος  του  και  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου  ποινικές  ρήτρες  (κατά  το  άρθρο  185  του  Νόμου),  με  

αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον 

εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 

218 του Ν.4412/2016.

6.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το 

είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις  

εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της 

μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης, προκύπτουσες κατά την παρ. 3 του άρθρου 185 του Νόμου. Αν 

η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του 

καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

6.3 Σε περίπτωση σύναψης συμπληρωματικής/ τροποποιητικής σύμβασης ως προς την μέση ημερήσια 

αξία και τις ποινικές ρήτρες αυτής έχει ισχύ η παρ.4 του άρθρου 185 του νόμου.

6.4 Αν  στη  σύμβαση  προβλέπονται  τμηματικές  προθεσμίες,  ορίζεται  αντίστοιχα  στη  σύμβαση  ότι 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζεται 

το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε  ημέρα υπαίτιας  καθυστέρησης  και  ο  συνολικός χρόνος 

επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του  

ποσού  της  σύμβασης.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι 

ανεξάρτητες  από  τις  επιβαλλόμενες  για  υπέρβαση  του  καθαρού  χρόνου  της  σύμβασης  και 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  αν η σύμβαση περατωθεί 

μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

6.5 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά 

την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της  

πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
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Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1 Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

7.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται  

στο  τεύχος  "Τεχνικών Δεδομένων",  που  συνοδεύει  την  Διακήρυξη,  με  επιδεξιότητα,  επιμέλεια  και 

επαγγελματική κρίση.

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου  

της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της 

παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη 

λύση της με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 188 παρ. 1)

7.1.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την 

αρτιότητα  ή  την  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  εφόσον  ο  ανάδοχος  μπορεί  να  το 

διαπιστώσει,  ειδοποιεί  εγγράφως  και  χωρίς  υπαίτια  καθυστέρηση  τον  εργοδότη.  Με  τη  λήξη  της 

σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που 

έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.

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.

7.1.3 Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του 

εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή 

ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο 

της μελέτης να διορθώσει  τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει  τις  ελλείψεις  και  εφόσον αυτός δεν 

συμμορφωθεί  εκδίδει  και  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  πρόσκληση  στην  οποία:  α)  γίνεται  μνεία  ότι 

κινείται  η  διαδικασία  εφαρμογής  του  παρόντος  άρθρου,  β)  περιγράφονται  τα  ελαττώματα  και  οι 

ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ)  

επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής 

και  μέσα  στη  νόμιμη  προθεσμία.  Η  ένσταση  του  αναδόχου  δεν  αναστέλλει  την  υποχρέωση 

συμμόρφωσής  του  στην  πρόσκληση.  Αν  αποδειχθεί  ότι  ο  ανάδοχος  δεν  ευθύνεται,  η  δαπάνη 

αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.
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Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, 

το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται  από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με  

απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

7.1.4 Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι  βασικοί μελετητές θα μετέχουν υποχρεωτικά ως 

Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 και  

στην παρ. 6 του άρθρου 188.

7.1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για επιμέρους 

αλλαγές  στην  υφιστάμενη  διαμόρφωση  -  χωροθέτηση,  χωρίς  επιπρόσθετη  αμοιβή,  καθώς  και  να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς εφόσον απαιτηθεί.

7.1.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει  πλήρη σειρά τευχών δημοπράτησης,  σύμφωνα με την  

ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν 4412/16, που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, τον 

προϋπολογισμό του Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων για το μελλοντικό Ανάδοχο κατασκευής του 

έργου.

7.1.7 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα 

τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές,  εξ αιτίας  

ατυχημάτων  που  συμβαίνουν  στο  προσωπικό  του,  εκτός  αν  προκύπτει  σοβαρή  παράλειψη  ή 

εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.

7.2 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 195 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της 

Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

7.3 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.
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7.4 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

4.4 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και 

τους  προστηθέντες  του)  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  θα  ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  του 

εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης  και  θα  παραδοθούν  στον  εργοδότη  (εις  διπλούν  σφραγισμένα  και  θεωρημένα  από  τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ψηφιακά σε επεξεργάσιμη μορφή- αρχεία  dwg.  doc κτλ) στον χρόνο 

που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 

της Σύμβασης.

7.4.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται  να  τα  συνοδεύσει  με  έγγραφη τεκμηρίωσή  τους  και  με  οδηγίες  για  την  ανάκτηση  /  

διαχείρισή τους.

4.5 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί  ή τα οποιαδήποτε στοιχεία,  που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή,  από  τον  Ανάδοχο  (ή  τους  προστηθέντες  του)  ή  από  τις  υπηρεσίες  του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 

ιδιοκτήτη του, και

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

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 

ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

4.6 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

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

ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του, 

υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.

7.6.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει  στον Ανάδοχο, έχει  όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα 

που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
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4.7 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

7.7.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά 

τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 

των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,

• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

7.7.2.  Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διπλή  φορολογία  του  εισοδήματος  τυχόν  αλλοδαπών 

επιχειρήσεων  του  Αναδόχου,  αυτός  αναλαμβάνει  να  προσκομίσει  στον  Εργοδότη  όλα  τα  σχετικά 

δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4.8 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ 

κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

4.9 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προβαίνει,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη.

4.10 Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη

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

αποστέλλονται  κατ'  αρχήν  με  telefax ή /και  email,  τα  δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται  με 

συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1 Οι συμβάσεις  μελετών και παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

μπορούν  να  τροποποιούνται  κατά  τη  διάρκειά  τους  υπό  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που 
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προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης 

αφορά  το  φυσικό  ή  οικονομικό  αντικείμενο  αυτής,  συντάσσεται  Συγκριτικός  Πίνακας,  στον  οποίο 

αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν 

και  οι  αντίστοιχες  τροποποιήσεις  στο  φυσικό  αντικείμενο  και  υπογράφεται 

συμπληρωματική/τροποποιητική  σύμβαση  με  τον  ανάδοχο.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  καλύπτει  τις 

κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να 

συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τον εργοδότη 

και η συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή. 

Δεν  απαιτείται  η  υπογραφή  συμπληρωματικής/  τροποποιητικής  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  των 

παραγράφων 4 και 5.

8.2 Για τον υπολογισμό της αμοιβής  των μελετών και  υπηρεσιών,  που δεν  περιλαμβάνονται  στην 

αρχική  σύμβαση  κατά  το  είδος  τους,  συντάσσεται  Συγκριτικός  Πίνακας  (Σ.Π.)  και  Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίζονται 

με βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ'  

της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της μέσης τιμής 

της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για ομοειδείς εργασίες,  προς τη μέση τιμή του 

Κανονισμού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισμό δεν περιέχονται τιμές μονάδας, η  

αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας, «με βάση συγκριτικά στοιχεία από 

αμοιβές  συναφών μελετών».  Για τις  μελέτες και  υπηρεσίες  που δεν περιλαμβάνονται  στην αρχική 

σύμβαση κατά το μέγεθος, η αμοιβή τους στο Σ.Π. υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας 

της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

8.3 Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και εφόσον αναφέρεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, επιτρέπεται η μείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των 

επιμέρους  συμβατικών  αμοιβών  από  κατηγορία  σε  κατηγορία  που  δεν  υπερβαίνει  το  20%  κάθε 

κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με 

τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι:  i) δεν τροποποιείται το βασικό 

σχέδιο  της  προκήρυξης  ούτε  οι  προδιαγραφές  του  έργου,  όπως  περιγράφονται  στα  έγγραφα  της 

σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, 

ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη 

μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη.

8.4 Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  περίπτ.  α'  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  53  του  

Ν.4412/2016 γίνεται  με σύνταξη  Συγκριτικού Πίνακα.  Με το ποσό αυτό καλύπτονται  αλλαγές  που 

προκύπτουν  ιδίως  από  εφαρμογή  νέων  κανονισμών,  κανόνων,  προδιαγραφών  κ.λπ.,  που 
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καθιερώθηκαν  ως  υποχρεωτικοί  μετά  την  ανάθεση  της  μελέτης,  αλλά  και  λόγω  απρόβλεπτων 

περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η 

αρτιότητα,  η  λειτουργικότητα  και  υλοποιησιμότητα  του  μελετούμενου  έργου.  Το  ποσό  των 

απρόβλεπτων  δαπανών  επαναϋπολογίζεται  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ανάλογα  με  την 

προσφερθείσα έκπτωση.

8.5 Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους 

εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου .

8.6 Για  τη  σύνταξη  Πρωτοκόλλου  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  και  Συγκριτικού 

Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον απαιτείται,  

για την προθεσμία εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει 

και  υπογράφει  τα  στοιχεία  αυτά  με  εισήγηση  του  επιβλέποντα,  συνοδεύοντάς  τα  με  αιτιολογική 

έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το νόμο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον 

συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο 

ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 

του Ν. 4412/2016.

8.7 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση 

του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον 

εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου. Αν ο Σ.Π.  

περιέχει  ασάφειες,  ανακρίβειες  και  λάθη  που  καθιστούν  ιδιαίτερα  δυσχερή  τη  διόρθωσή  του,  η 

Προϊσταμένη  Αρχή  τον  επιστρέφει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Η  Προϊσταμένη  Αρχή  διατηρεί  το 

δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα.

8.8 Ο εγκεκριμένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται από το 

νόμο,  να υπογράψει συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση,  σε προθεσμία που δεν μπορεί να 

είναι  μικρότερη  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  και  να  εκτελέσει  τις 

συμπληρωματικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόμιμη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί 

να  υπογράψει  τη  συμπληρωματική  /  τροποποιητική  σύμβαση,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  μπορεί  να 

διαλύσει αζημίως για τον κύριο του έργου τη σύμβαση εφόσον με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει 

ότι  η  αρχική  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  χωρίς  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  

συμπληρωματικής /τροποποιητικής σύμβασης.

8.9 Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του Σ.Π. αρχίζει με 

την  κοινοποίησή  της  στον  ανάδοχο  και  δεν  επηρεάζεται  από  τη  μεταγενέστερη  υπογραφή  της 

συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης.
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8.10 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ. 1β εδ. 4 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 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 

άρθρου 187 του Ν.4412/2016 και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και  τα  δικαιώματά  τους  και  να  προσπαθούν  για  την  επίλυση  των  διαφωνιών  τους  με  πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα

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

10.2.1  Τα συμβατικά  τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται.  Σε  περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά,  

όπως ορίζεται στην Προκήρυξη.

10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.3 Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα 

οποία  σαφώς  και  αποδεδειγμένα  βρίσκονται  υπεράνω  του  ελέγχου  και  της  ευθύνης  των 
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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 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 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 τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα,  ο ανάδοχος 

αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις 

σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1.  Εφόσον  στις  ισχύουσες  διατάξεις  για  επί  μέρους  κατηγορίες  μελετών δεν  ορίζεται  ιδιαίτερη 

διαδικασία  έγκρισης  της  μελέτης,  με  την  εγκριτική  απόφαση  της  μελέτης,  που  εκδίδεται  από  το 

αρμόδιο  κατά  νόμο  όργανο,  πιστοποιείται  η  τήρηση  όλων  των  προδιαγραφών,  κανονισμών  και 

τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική 

της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν  

κατά  το  νόμο  απαιτείται  πριν  την  έγκριση  της  μελέτης  η  γνώμη  άλλων  υπηρεσιών  και  φορέων,  

υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της 

μελέτης  προς  αυτούς,  εκτός  αν  προβλέπεται  διαφορετική  προθεσμία  από  ειδικές  διατάξεις.  Η 

παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

11.2 Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016. Η μελέτη εγκρίνεται κατά  

στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από 

την  εμπρόθεσμη  υποβολή  πλήρων  των  στοιχείων  της  προηγούμενης  παραγράφου,  εφόσον 

απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει  

συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση 
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αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων 

μελετών.

11.3.  Η  έγκριση  ενδιάμεσων  σταδίων  μελετών  αποτελεί  και  προσωρινή  παραλαβή.  Η  οριστική 

παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του 

τελευταίου,  κατά τη σύμβαση,  σταδίου της μελέτης και  την έκδοση βεβαίωσης  της Διευθύνουσας  

Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.

11.4 Η προθεσμία  συντέλεσης  της παραλαβής  της  μελέτης  είναι  τρεις  (3)  μήνες  από την έγκριση 

πλήρων  των  μελετών  που  προβλέπονται  από  τη  σύμβαση.  Οι  μελέτες  της  αρχικής  και  των 

συμπληρωματικών/ τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

11.5 Αν  η  μελέτη  δεν  παραληφθεί  εμπρόθεσμα,  επέρχεται  αυτοδίκαιη  παραλαβή,  αν  παρέλθει 

άπρακτο  διάστημα  δύο  (2)  μηνών  από  την  υποβολή  σχετικής  όχλησης  του  αναδόχου.  Η  όχληση 

υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.

11.6 Επιτρέπεται  να παραληφθεί  εκτός αν άλλως ορίζεται  στην Σύμβαση,  ύστερα από αίτηση του 

αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου 

αυτής.

11.7 Ειδικά  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών 

επιστημονικών  υπηρεσιών,  με  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  που  εκδίδεται  ύστερα  από 

αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

187 του Ν.4412/20196, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος και 

εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.

Άρθρο 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1 Έκπτωση Αναδόχου

12.1.1 Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με  

τις  γραπτές  εντολές  της υπηρεσίας,  που είναι  σύμφωνες  με τη σύμβαση  ή τις  κείμενες  διατάξεις,  

κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  της  Π.Α.,  όπως  λεπτομερώς  ορίζεται  στο  άρθρο  191  του 

Ν.4412/2016.  Εφόσον  συντρέχουν  οι  περιπτώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  αυτού,  η  διαδικασία 

έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο συγκεκριμένα αν ο ανάδοχος :

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του 

άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της 

αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.
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γ)  Οι  εργασίες  του  παρουσιάζουν  κατ'  επανάληψη  ελαττώματα  ή  ελλείψεις.  Για  να  κηρυχτεί  ο 

ανάδοχος  έκπτωτος  για  το  λόγο  αυτόν  πρέπει  να  έχει  προηγηθεί,  τουλάχιστον  μια  φορά  η 

εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  188  του  Ν.  4412/16,  για  την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων ό ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η 

ασκηθείσα να έχει απορριφτεί.

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από 

την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

ένσταση αναστέλλονται  οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί  και ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά 

από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες 

από την κατάθεση της.  Η αποδοχή ό απόρριψη της ένστασης  αιτιολογείται,  μεταξύ δε των λόγων 

αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται  και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των 

εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Η Προϊστάμενη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ 

κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 

του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται  

να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που 

εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) 

μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή  

των  εργασιών  της  σύμβασης  δεν  αποτελεί  λόγο  για  τη  διάλυση  της  σύμβασης.  Ουδεμία  εργασία 

εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της 

θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης των 

εργασιών  που  υπολείπονται  για  την  ολοκλήρωση  του  εκπονούμενου  σταδίου  της  μελέτης  ή  της 

σύμβασης  υπηρεσιών,  η  Διευθύνουσα Υπηρεσία  επεμβαίνει  προς  αποτροπή αρνητικών συνεπειών 

εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.

Με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  οριστικοποίησης  της  έκπτωσης,  ο  ανάδοχος  διακόπτει  κάθε 

εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν 

κρίνει  ότι  ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι  χρήσιμα,  να 

ζητήσει να παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου 

σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου 

κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών. Μετά την οριστικοποίηση 

της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και  καταπίπτει  υπέρ  του  εργοδότη  η  εγγύηση  καλής 
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εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται 

αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον 

υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Η  απόφαση  με  την  οποία  οριστικοποιήθηκε  η  έκπτωση  κοινοποιείται  από την  υπηρεσία  που  την 

εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του

Μητρώου Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με 

σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι  

κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους 

υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.

12.1.2. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του 

εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για 

υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών  μέχρι  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  οι  ρήτρες  αυτές 

οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.

12.2 Διάλυση της σύμβασης - Ματαίωση της διάλυσης

12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. Και στις περιπτώσεις που  

προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.

12.2.2 Σε  περίπτωση  σύμβασης  μελέτης  που  εκπονείται  κατά  στάδια,  ο  εργοδότης  δικαιούται  να 

διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς 

αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να 

διακόψει  την  εκπόνηση  σταδίου  μελέτης  με  καταβολή  αποζημίωσης  στον  ανάδοχο,  κατά  την 

παράγραφο 2 του άρθρου 194 του Ν. 4412/2016.

12.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση , κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 192 του 

Ν.  4412/2016  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:  α)  Αν  υπάρξει  υπέρβαση  της  οριακής  προθεσμίας  της 

σύμβασης,  χωρίς  υπαιτιότητά  του.  β)  Αν  αναστείλει  την  εκπόνηση  μελέτης  ή  την  παροχή  των 

υπηρεσιών με εντολή του εργοδότη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την 

κοινοποίηση  της  εντολής.  γ)  Αν  εξαιτίας  γεγονότων  που  συνιστούν  υπερημερία  του  εργοδότη 

αναγκαστεί  είτε να μην αρχίσει  την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του, κατά τον 

ορισμένο στη σύμβαση χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του μετά την έναρξή τους,  
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για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Για την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος  

υποβάλλει  στη Διευθύνουσα Υπηρεσία,  Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 192 του Ν. 4412/2016. δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή 

Ειδικής Δήλωσης εκ μέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας για 

την πληρωμή πιστοποίησης.

12.2.4 Για  τη  διάλυση  της  σύμβασης  κατά  τις  περιπτώσεις  α'  και  β'  της  παραγράφου  1  2.2.3,  ο 

ανάδοχος  υποβάλλει  αίτηση  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  της 

Ειδικής  Δήλωσης  διακοπής  των  εργασιών  και  επιπλέον  αίτημα  για  λύση  της  σύμβασης.  Τα  τρία 

τελευταία  εδάφια  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  192  του  Ν.  4412/2016  εφαρμόζονται  και  στην 

περίπτωση αυτήν.

12.2.5 Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται με πρωτόκολλο 

κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών.

12.2.6 Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύνονται με την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, 

εκτός  αν  συντρέχει  περίπτωση  έκπτωσης  του  αναδόχου  ή  διάλυσης  της  σύμβασης  είτε  με 

πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής 

προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατάσεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης με οποιονδήποτε 

νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση.

12.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι 

της  οποίας  συναινεί  στην  συνέχιση  των  εργασιών  και  την  ματαίωση  της  διάλυσης.  Εφ'  όσον  ο  

ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών 

του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών.

12.2.8 Αν ο ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης αλλά συναινεί στη ματαίωση 

της διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς αποκατάσταση 

των θετικών ζημιών του. Προς το σκοπό αυτόν, για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της 

αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016 διαδικασία με τις αναγκαίες 

προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης

12.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα  

για  κάποιον  από  τους  νόμιμους  λόγους,  η  σύμβαση  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  και  παρά  την 

ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόμου.
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Ματαίωση της διάλυσης

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.

12.3 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.

12.4 Υποκατάσταση του αναδόχου
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162.

12.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016.

Άρθρο 13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 

στο άρθρο 198 του Νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14.1 Νομοθεσία

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

αναλυτικά προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας

14.2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και  σε  άλλες  γλώσσες,  συνολικά  ή  μερικά.  Σε  περίπτωση ασυμφωνίας  μεταξύ  των τμημάτων  των 

εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική 

έκδοση. (παρ. 3 άρθρο 53 του Ν. 4412/2016) .
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14.2.2 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.

                                

                                   Άστρος, 05.08.2019

Ο Συντάξας

      Δημήτριος Κούσουλας

              Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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