
[1] 

 

          

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΤΜΒΑΘ ΜΕΛΕΣΘ 

(ΑΡΘΡΟ 44 Ν. 4412/2016) 

 

 

"Εκπόνθςθ Μελετϊν Πυροπροςταςίασ ςτισ χολικζσ 

Μονάδεσ του Διμου Ηίτςασ" 

 

 

 

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΟΤΑ,  Φεβρουάριοσ  2020 



[2] 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. Σκοπιμότθτα ζργου 

Β. Τεχνικά ςτοιχεία ζργου 

Β.1 Γενικά 

Β.2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά ζργου 

Γ. Διακζςιμεσ Μελζτεσ , Στοιχεία - Απαιτοφμενεσ μελζτεσ  

Γ.1  Διακζςιμεσ μελζτεσ 

Γ.2  Απαιτοφμενεσ μελζτεσ 

Δ. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν 

Ε. Χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ αντικειμζνου ςφμβαςθσ 

ΣΤ. Τεφχοσ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Η. Τεφχοσ λοιπϊν ςτοιχείων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 

 

 

Α. ΣΕΤΧΟ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ – ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ 

 

 

 Μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β’), ςε όλα τα 

υφιςτάμενα εκπαιδευτιρια κα πρζπει να λαμβάνονται τα ελάχιςτα προλθπτικά και 

καταςταλτικά μζτρα και μζςα πυροπροςταςίασ ςτα εκπαιδευτιρια και ςτουσ βοθκθτικοφσ 

χϊρουσ αυτϊν, με ςκοπό τθν πρόλθψθ και αποτροπι εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και 

ατυχθμάτων, κακϊσ και τθ διάςωςθ ατόμων και υλικϊν αγακϊν που βρίςκονται μζςα ςε αυτά. 

 

Για τθν εφαρμογι τθσ παραπάνω διάταξθσ κα πρζπει να εκπονθκοφν μελζτεσ πυροπροςταςίασ 

για τα ςχολεία του Διμου Ηίτςασ,  

 

Θ εκπόνθςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ, θ υποβολι και θ ζγκριςι τουσ από το  Γραφείο 

Πυραςφάλειασ / Δ.Π.Τ Ιωαννίνων είναι το πρϊτο και απαραίτθτο βιμα για τθ λιψθ  

Ρρολθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ ςτα εκπαιδευτιρια κακϊσ 

και για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν πυροπροςταςίασ ςτα ςχολεία του Διμου Ηίτςασ. 

 

Για να υλοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ πυραςφάλειασ που απαιτοφνται, με 

βάςθ  τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, απαιτείται να εκπονθκοφν οι μελζτεσ 

Ρυροπροςταςίασ που κα επικαιροποιοφν τα μζτρα και τα μζςα πυροπροςταςίασ των ςχολικϊν 

κτθρίων, του Διμου Ηίτςασ ςφμφωνα με τθ νζα νομοκεςία για τα παρακάτω κτίρια Ρίνακασ 1: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

α/α ΧΟΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΜΒΑΔΟ 

1 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ 670,42 

2 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ 108,33 

3 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΟΡΛΑΓΙΑΣ 1013,88 

4 2/Θ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΟΡΛΑΓΙΑΣ 223,13 

5 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΡΟΛΕΙΟ & 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΣΑΑ 
230 

6 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΙΤΣΑΣ 593,75 

7 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΙΤΣΑΣ 48,18 

8 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΩΟΔΟΧΟΥ 214 

9 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΩΟΔΟΧΟΥ 53,44 

10 
1ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ & 2ο 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 
2476 
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11 
2ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

"ΓΘΓΟΙΟΣ ΡΑΛΙΟΥΙΤΘΣ" 
1058 

12 2/Θ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 345,56 

13 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΘΜΑΤΙΑΣ & 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΘΜΑΤΙΑΣ 
588,78 

14 
6/Θ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 

& ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 
969,91 

15 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΔΟΤΟΡΙΟΥ & 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΔΟΤΟΡΙΟΥ 
728 

16 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ (ΕΡΑΛ 

ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ) 
315,36 

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΣΙΝΑΣ 205 

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 1.869,18 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΗΙΤΣΑΣ 1.704,3 

20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 1.087,56 

21 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 1.576,56 

 
ΤΝΟΛΟ= 16.079,34 

 

Οι επιμζρουσ τεχνικζσ μελζτεσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ παραπάνω μελζτθσ 

Ρυροπροςταςίασ είναι οι: 

 

1. Μελζτθ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ (ζκδοςθ αδείασ από Ρ.Υ.) πλαιςιωμζνθ με τθ 

μελζτθ Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ που ανικουν ςτθν κατθγορία μελετϊν 9 

(Μελζτεσ Μθχανολογικζσ, Θλεκτρολογικζσ, Θλεκτρονικζσ). 

 

2. Επίςθσ κα εκπονθκοφν τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου για τθν υλοποίθςθ των 

μζτρων και μζςων πυραςφάλειασ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ νζα νομοκεςία. 

 

Οι μελζτεσ Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ κα υλοποιθκοφν ςε ζνα και μόνο ςτάδιο, αυτό τθσ 

μελζτθσ Εφαρμογισ και κα επικαιροποιοφν τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ, όπου αυτζσ υφίςτανται. 

 

3. Πςον αφορά τα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ αυτά κα περιλαμβάνουν: 

α. Τεχνικι Ρεριγραφι 

β. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

γ. Ανάλυςθ Τιμϊν 

δ. Τιμολόγιο Μελζτθσ 

ε. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ - Ρρομετριςεισ 

 

Για τθ ςφνταξθ των μελετϊν, κα λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι υφιςτάμενεσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, 

κακϊσ και πραγματικά ςτοιχεία του κτιρίων. Ο μελετθτισ ςε κάκε περίπτωςθ, κα εξετάςει με 

λεπτομζρεια τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ των ςυγκεκριμζνων κτθριακϊν και 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και τισ δυνατότθτεσ μεταρρφκμιςθσ, διαρρφκμιςθσ και 



[5] 

 

τροποποίθςισ τουσ ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ απαιτοφμενεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

και κα προβλζψει, προχπολογίςει και τιμολογιςει τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθ 

μεταρρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν, αξιοποιϊντασ όςεσ από αυτζσ κρίνει κατάλλθλεσ 

για το ςκοπό αυτό, ςτο μζγιςτο δυνατό.  

 

Απϊτεροσ ςκοπόσ ςε κάκε περίπτωςθ, είναι θ καταςκευι του ζργου για τθν υλοποίθςθ των 

απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θ λιψθ Ριςτοποιθτικϊν Ρυροπροςταςίασ για το 

ςφνολο των ςχολείων  από τον ανάδοχο του ζργου. 

 

Πλεσ οι μελζτεσ προσ ζγκριςθ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία κα πλθροφν τουσ κτιριοδομικοφσ, 

ελλθνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ ι αμερικάνικουσ κανονιςμοφσ. Κατά τθν εκπόνθςθ των μελετϊν κα 

χρθςιμοποιοφνται τα Ρρότυπα Καταςκευισ Ζργων (Ρ.Κ.Ε.). 

 

Οι μελζτεσ κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ Εργοδότθ και 

Αναδόχου, τισ οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, κακϊσ επίςθσ και με τον Ν. 4412/2016, τα 

άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 696/1974 (όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα). Για τον 

υπολογιςμό των αμοιβϊν ελιφκθςαν υπ' όψθ οι Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ: 

α) ΔΜΕΟ/α/ο/1257/22-08-2005, 

β) ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 

γ) ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 

δ) ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 - Φ.Ε.Κ. 2519/Β/20.07.2017. 

 

Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι μελετθτι μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ του Φ.Ρ.Α. 24%, 

ανζρχεται ςτο ποςό των 55.244,39 ευρϊ. 

 

Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 2 ΔΝΣβ/οικ.20641/ΦΝ 439.6/19-03-2020, περί αναπροςαρμογισ τθσ 

τιμισ του ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Υπθρεςιϊν 

για το ζτοσ 2020, θ Θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ δφναται να ανατεκεί ςε μελετθτι, κάτοχο 

μελετθτικοφ πτυχίου τάξθσ Γ’ (και άνω) ςτθν κατθγορία 9 (Μελζτεσ Μθχανολογικζσ, 

Θλεκτρολογικζσ, Θλεκτρονικζσ), ςφμφωνα με το άρκρο 59 του Ν 4278/2014, ο οποίοι κα 

εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθν ανάλθψθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

 

Θ δαπάνθ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ χρθματοδοτείται από πρόγραμμα Φιλόδθμοσ ΙΙ.  

Θ μελζτθ είναι ενταγμζνθ ςτον προχπολογιςμό τθσ Διμου Ηίτςασ με τον Κ.Α.69.7412.00000 και 

με πίςτωςθ 38.440,00€ για το ζτοσ 2020. 

 

Θ ανάκεςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ κα γίνει με ανοιχτι διαδικαςία κάτω των ορίων με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ του άρκρου 27 του Ν.4412/2016 ("Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν”), διότι ςφμφωνα με το άρκρο 5 του παραπάνω νόμου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 

ςφμβαςθσ (ποςοφ 44.551,93€) είναι κατϊτερθ από το ποςό των διακοςίων εννζα χιλιάδων 

Ευρϊ (209.000,00€), χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 
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Επιςθμαίνεται θ δυνατότθτα προςφυγισ από τθν ανακζτουςα αρχι, εντόσ τριετίασ από τθ 

ςφναψθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 

δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 32 του 

Ν.4412/2016, δεδομζνου ότι το ςυνολικό προβλεπόμενο ποςό ςυμπεριλαμβανομζνων των 

πικανϊν ςυμπλθρωματικϊν ζργων ι υπθρεςιϊν με τθν επζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν ξεπερνά το 

παραπάνω όριο των διακοςίων εννζα χιλιάδων Ευρϊ (209.000,00€), χωρίσ ΦΡΑ και ζωσ 

ποςοςτοφ επί τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ των παρ. 1 & 2 του άρκρου 

132 του Ν.4412/2016 ("Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν”) περί 

“Τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ” (λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν τάξθ των 

μελετθτικϊν πτυχίων). 

 

 

Β. ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σεχνικά τοιχεία Ζργου) 

Β.1 Σεχνικι Περιγραφι - υμβατικό Αντικείμενο - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 

Το παρόν τεφχοσ αφορά ςτθν προκθρυςςόμενθ μελζτθ με γενικό τίτλο: 

 

«Εκπόνθςθ Μελετϊν Πυροπροςταςίασ ςτισ χολικζσ Μονάδεσ του Διμου Ηίτςασ». 

 

Με τθν εν λόγω μελζτθ ηθτείται: θ ςφνταξθ μελζτθσ πυροπροςταςίασ - ςχεδίων κάτοψθσ και 

τεχνικϊν περιγραφϊν μονίμων ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με τα Τποδείγματα 

τθσ Πυροςβεςτικισ Διάταξθσ 16/2015. 

 

 Οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ κα εκπονθκοφν για υφιςτάμενα εκπαιδευτιρια του Διμου Ηίτςασ , 

Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια. 

 

Στο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται θ ςφνταξθ μελζτθσ πυροπροςταςίασ - ςχεδίων 

κάτοψθσ και τεχνικϊν περιγραφϊν μονίμων ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ, θ υποβολι τουσ ςτο  

Γραφείο Ρυραςφάλειασ/ Δ.Ρ.Υ Ιωαννίνων, για ζγκριςθ, θ παράδοςθ των εγκεκριμζνων μελετϊν 

πυροπροςταςίασ –ςχεδίων κάτοψθσ και τεχνικϊν περιγραφϊν μονίμων ςυςτθμάτων  

πυροπροςταςίασ κακϊσ και θ ςφνταξθ και παράδοςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία του Διμου Ηίτςασ 

 

 

Β.2 Σεχνικά χαρακτθριςτικά ζργου 

Για το ςφνολο των κτιρίων κα εκπονθκοφν οι παρακάτω μελζτεσ, καλφπτοντασ πλιρωσ τισ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ των κτιρίων. Αυτζσ είναι : 

 Ενεργθτικι πυροπροςταςία: προβλζπεται για το κάκε  κτίριο πλιρθσ μελζτθ 

Ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ για υποβολι και ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ Ρυροςβεςτικζσ 

ι πολεοδομικζσ αρχζσ. Θ μελζτθ και οι εγκαταςτάςεισ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ του 
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κτιρίου κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ. Θα περιλαμβάνει τισ 

εγκαταςτάςεισ που απαιτοφνται από τουσ κανονιςμοφσ με βάςθ τθ χριςθ και το 

μζγεκοσ του κτιρίου (Ρυρανίχνευςθ, Ρυρόςβεςθ, Αυτόματθ κατάςβεςθ – Διαχείριςθ 

Καπνοφ)  

 Θ ςφνταξθ των ςχεδίων κάτοψθσ κα είναι ςε κλίμακα 1:100. 

 

Οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ - ςχεδίων κάτοψθσ και τεχνικϊν περιγραφϊν μονίμων ςυςτθμάτων 

πυροπροςταςίασ, κα εκπονθκοφν ςε 4 ςειρζσ αντιτφπων, μία ςειρά ψθφιακι και 3 ςειρζσ ςε 

ζντυπθ μορφι. 

 

Πλεσ οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ κα εκπονθκοφν από Διπλωματοφχο ι Τεχνολόγο Μθχανολόγο 

ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό. 

 

Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ πυροπροςταςίασ από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία κα 

χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Υπθρεςία για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν 

πυροπροςταςίασ ςε ςχολεία του Διμου Ηίτςασ. 

 

Οι Σχολικζσ Μονάδεσ για τισ οποίεσ κα εκπονθκοφν μελζτεσ πυροπροςταςίασ, παρουςιάηονται 

αναλυτικά ςτον Ρίνακα 1. 

α/α ΧΟΛΙΚΘ ΔΟΜΘ 

ΕΜΒΑΔΟ 

1 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ 670,42 

2 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ 108,33 

3 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΟΡΛΑΓΙΑΣ 1013,88 

4 2/Θ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΟΡΛΑΓΙΑΣ 223,13 

5 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΡΟΛΕΙΟ & 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΣΑΑ 
230 

6 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΙΤΣΑΣ 593,75 

7 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΙΤΣΑΣ 48,18 

8 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΩΟΔΟΧΟΥ 214 

9 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΩΟΔΟΧΟΥ 53,44 

10 
1ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ & 2ο 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 
2476 
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11 
2ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

"ΓΘΓΟΙΟΣ ΡΑΛΙΟΥΙΤΘΣ" 
1058 

12 2/Θ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 345,56 

13 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΘΜΑΤΙΑΣ & 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΘΜΑΤΙΑΣ 
588,78 

14 
6/Θ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 

& ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 
969,91 

15 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΔΟΤΟΡΙΟΥ & 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΔΟΤΟΡΙΟΥ 
728 

16 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ (ΕΡΑΛ 

ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ) 
315,36 

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΣΙΝΑΣ 205 

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 1869,18 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΗΙΤΣΑΣ 1704,3 

20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 1087,56 

21 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 1576,56 

 
ΣΥΝΟΛΟ= 16.079,34 

 

 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει τθν εκπόνθςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ, αν 

κατά το διάςτθμα εκπόνθςθσ τθσ οικείασ μελζτθσ ζχουν περιζλκει ςτθν κατοχι τθσ, 

εγκεκριμζνεσ μελζτεσ πυροπροςταςίασ από το αρχείο του Γραφείου Ρυραςφάλειασ/ Δ.Ρ.Υ 

Ιωαννίνων, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 

 

Γ. Διακζςιμεσ Μελζτεσ , τοιχεία - Απαιτοφμενεσ μελζτεσ 

Γ.1 Διακζςιμεσ Μελζτεσ-ςτοιχεία 

Θ Υπθρεςία κα παρζχει ςτον Ανάδοχο ςχζδια κατόψεων των ςχολικϊν κτιρίων (όπου αυτά 

υπάρχουν), τα οποία κα αναπαράγονται με δικζσ του δαπάνεσ.. 

 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ απαιτοφνται: 

Το ςφνολο των υφιςτάμενων μελετϊν πυραςφάλειασ, που κα προςκομιςκοφν ςτον ανάδοχο 

από τον κφριο του ζργου. Επίςθσ, για τισ περιπτϊςεισ των ςχολείων που δεν υπάρχουν 
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εγκεκριμζνεσ μελζτεσ πυραςφάλειασ, για τθ ςφνταξθ των μελετϊν αυτϊν κα προςκομιςκοφν τα 

αντίςτοιχα εγκεκριμζνα αρχιτεκτονικά ςχζδια.  

 

Ο μελετθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν επαλικευςθ τθσ ακρίβειασ και πλθρότθτασ των ςτοιχείων 

που κα του δοκοφν.  Ο ανάδοχοσ δφναται, ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία, να επιςκεφκεί τισ 

εγκαταςτάςεισ των ςχολείων, προκειμζνου να λάβει τθν απαιτοφμενθ λεπτομερι πλθροφόρθςθ 

για τον υφιςτάμενο κτθριακό και θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό και τθ λειτουργία τουσ ϊςτε 

να εκπονιςει τισ τεχνικζσ μελζτεσ. 

 

Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνεννόθςθ με τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία από τθν 

οποία κα κακορίηεται θ ςειρά εκπόνθςθσ μελζτθσ. 

 

Πλα τα πρωτότυπα δεδομζνα και αρχεία κα αποκθκεφονται και κα αρχειοκετοφνται από το 

μελετθτι κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ μελετϊν κατά τρόπο ϊςτε να είναι εφκολα προςβάςιμα 

και αντιλθπτά από τθν Υπθρεςία. Θ Υπθρεςία ζχει ανά πάςα ςτιγμι το δικαίωμα να 

χρθςιμοποιεί και να ελζγχει τα παραπάνω ςτοιχεία. 

 

Γ.2. ΣΕΤΧΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

 

Θ μελζτθ περιλαμβάνει τθ ςφνταξθ μελζτθσ πυροπροςταςίασ - ςχεδίων κάτοψθσ και τεχνικϊν 

περιγραφϊν μονίμων ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ για όλα τα ςχολικά κτίρια του Ρίνακα 1 και 

τθν υποβολι τουσ ςτο Γραφείο Ρυραςφάλειασ/ Δ.Ρ.Υ Ιωαννίνων  για ζγκριςθ. 

 

 Επίςθσ από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, κα ςυνταχκοφν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θ Ανάλυςθ 

Τιμϊν, το Τιμολόγιο μελζτθσ και ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 

Τζλοσ κα εκπονθκοφν ςχζδια κατόψεων για όςα ςχολικά κτίρια δεν υπάρχουν. 

 

Παραδοτζα 

 

1. Θ μελζτθ πυροπροςταςίασ για κάκε ανεξάρτθτο ςχολικό κτίριο κα ςυνταχκεί ςφμφωνα 

με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ Ρ.Δ. 16/2015, ςε μία ςειρά θλεκτρονικισ μορφισ και 

ςε 3 ςειρζσ ζντυπθσ μορφισ. 

 

Στα ςχζδια κατόψεων κα αποτυπϊνονται όλοι οι χϊροι του εκάςτοτε ςχολικοφ κτιρίου, κφριοι 

και βοθκθτικοί, με τα εμβαδά τουσ, τισ ςτάκμεσ τουσ, τισ κζςεισ των θλεκτρικϊν πινάκων και 

των διαγραμμάτων διαφυγισ, τα όρια των πυροδιαμεριςμάτων, των οδεφςεων διαφυγισ, τισ 

πυράντοχεσ κφρεσ και όλα τα μζτρα και μζςα πυροπροςταςίασ που κα υποδεικνφει θ μελζτθ, 

ζγχρωμα, ςε μία ςειρά θλεκτρονικισ μορφισ και ςε 3 ςειρζσ ζντυπθσ μορφισ. 

 

Ειδικότερα κάκε μζςο/μζτρο πυροπροςταςίασ (πυροςβεςτιρεσ, ςφςτθμα ςυναγερμοφ, 

πυρανίχνευςθσ, πυρόςβεςθσ κ.ο.κ) κα αποτυπϊνεται ςτα ςχζδια κατόψεων με διαφορετικό 

χρϊμα τόςο ςτθν θλεκτρονικι (διαφορετικά layers) όςο και ςτθ ζντυπθ μορφι.  
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Πλα τα ςχζδια κα ζχουν τα ίδια επίπεδα (layers), ϊςτε να υπάρχει ομοιομορφία. Τα ςχζδια 

κατόψεων κα είναι ςε κλίμακα 1:100. 

Θ μελζτθ πυροπροςταςίασ και τα ςχζδια κατόψεων για κάκε ανεξάρτθτο ςχολικό κτίριο κα 

υποβάλλονται από τον Μελετθτι ςτο Γραφείο Ρυραςφάλειασ/Δ.Ρ.Υ Ιωαννίνων για ζγκριςθ. 

 

Οι τεχνικζσ περιγραφζσ των μονίμων ςυςτθμάτων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κα αποτελοφν 

Ραραρτιματα των παραπάνω Μελετϊν και κα υποβάλλονται ςτο  Γραφείο Ρυραςφάλειασ 

/Δ.Ρ.Υ Ιωαννίνων ςε ξεχωριςτά τεφχθ για κεϊρθςθ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 15/2014 Ρ.Δ 

όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

 

υγκεντρωτικά τα παραδοτζα για κάκε ανεξάρτθτο ςχολικό κτίριο είναι: 

 Μελζτθ πυροπροςταςίασ εγκεκριμζνθ από το Γραφείο Πυραςφάλειασ /Δ.Π.Τ 

Ιωαννίνων  ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι (1+3 ςειρζσ) 

 χζδια κατόψεων εγκεκριμζνα από το  Γραφείο Πυραςφάλειασ /Δ.Π.Τ Ιωαννίνων  ςε 

θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι (1+3 ςειρζσ) 

 Σεχνικζσ περιγραφζσ μονίμων ςυςτθμάτων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κεωρθμζνα 

από το Γραφείο Πυραςφάλειασ /Δ.Π.Τ Ιωαννίνων  ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι 

(1+3 ςειρζσ) 

 

2. Επίςθσ, παραδοτζα είναι και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ μελζτθσ και ςυγκεκριμζνα, οι 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θ Ανάλυςθ Τιμϊν, το Τιμολόγιο μελζτθσ και ο Ρροχπολογιςμόσ 

Μελζτθσ. 

3. Σχζδια κατόψεων όπου δεν υπάρχουν ςχζδια 

4. Σεχνικι ζκκεςθ για τον θλεκτρομθχανολογικό ζλεγχο του πίνακα των γειϊςεων και 

των λοιπϊν θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων για όλα τα ςχολικά κτιρια του 

Ρίνακα 1,  με τθν ςφνταξθ και των αντίςτοιχων ΥΔΕ ανά ςχολείο. 

 

Οι επιμζρουσ εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ παραπάνω μελζτθσ είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Μελζτθ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ (ζκδοςθ αδείασ από Ρ.Υ.) πλαιςιωμζνθ με τθ μελζτθ 

Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ που ανικουν ςτθν κατθγορία μελετϊν 9 (Μελζτεσ 

Μθχανολογικζσ, Θλεκτρολογικζσ, Θλεκτρονικζσ). 

 

Οι μελζτεσ Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ κα υλοποιθκοφν ςε ζνα και μόνο ςτάδιο, αυτό τθσ 

μελζτθσ Εφαρμογισ και κα επικαιροποιοφν τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ όπου αυτζσ υφίςτανται. 

 

2. Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

Επίςθσ κα εκπονθκοφν τα παρακάτω τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου για τθν υλοποίθςθ 

των μζτρων και μζςων πυραςφάλειασ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ νζα νομοκεςία. 

α. Τεχνικι Ρεριγραφι 

β. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

γ. Ανάλυςθ Τιμϊν 

δ. Τιμολόγιο Μελζτθσ 

ε. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ - Ρρομετριςεισ 
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Δ. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν και Σεφχθ Αναφοράσ 

 

Δ.1. Οδθγίεσ Μελετϊν (Ο.Μ.Ο.Ε. & Ο..Μ.Ε.Ο. ) 

Πλεσ οι μελζτεσ προσ ζγκριςθ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία κα πλθροφν τουσ κτιριοδομικοφσ – 

Κ.ΕΝ.Α.Κ. ελλθνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ ι αμερικάνικουσ κανονιςμοφσ 

Δ.2. Γενικά Σεφχθ Αναφοράσ 

Κατά τθν εκπόνθςθ των μελετϊν κα χρθςιμοποιοφνται τα Ρρότυπα Καταςκευισ Ζργων (Ρ.Κ.Ε.). 

Δ.3. Λοιπά τοιχεία 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν επικοινωνία με όλεσ τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ για 

τυχόν πρόςκετα ςτοιχεία που αφοροφν υφιςτάμενα δίκτυα (Ο.Κ.Ω κ.λπ.) ςτον τόπο του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζρκει ςε επαφι με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ και να μεριμνιςει 

για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων που κα μποροφςαν να προκφψουν από τθ ςφνδεςθ του εν 

λόγω ζργου με τα παραπάνω δίκτυα. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξετάςει με λεπτομζρεια τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ των ςυγκεκριμζνων 

εγκαταςτάςεων και τισ δυνατότθτεσ που προςφζρονται ϊςτε να διερευνιςει τον βζλτιςτο 

οικονομοτεχνικά τρόπο για τθ υλοποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τθ νζα νομοκεςία. Οι προτάςεισ του μελετθτι κα τίκενται ςτθν κρίςθ τθσ 

επίβλεψθσ που κα μπορεί να τισ εγκρίνει, να τισ τροποποιεί ι και να τισ απορρίπτει. 

Δ.4. Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Για τθ ςφνταξθ των μελετϊν κα λθφκοφν υπόψθ οι υφιςτάμενεσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ κακϊσ 

και πραγματικά ςτοιχεία των κτθρίων. 

 

Ο μελετθτισ ςε κάκε περίπτωςθ, κα εξετάςει με λεπτομζρεια τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ των 

ςυγκεκριμζνων κτθριακϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και τισ δυνατότθτεσ 

μεταρρφκμιςθσ, διαρρφκμιςθσ και τροποποίθςισ τουσ ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ 

απαιτοφμενεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και κα προβλζψει, προχπολογίςει και τιμολογιςει τισ 

εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθ μεταρρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν, αξιοποιϊντασ 

όςεσ από αυτζσ κρίνει κατάλλθλεσ για το ςκοπό αυτό ςτο μζγιςτο δυνατό. 

 

Απϊτεροσ ςκοπόσ ςε κάκε περίπτωςθ, είναι θ καταςκευι του ζργου για τθν υλοποίθςθ των 

απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θ λιψθ Ριςτοποιθτικϊν Ρυροπροςταςίασ για το 

ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων από τον ανάδοχο του ζργου. 

 

Δ.5 Αρχειοκζτθςθ 

Δ.5.1 Γενικά 

Πλα τα παραδοτζα κα είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα ςχετικά άρκρα των 

κτιριοδομικϊν – Κ.ΕΝ.Α.Κ. ελλθνικϊν, ευρωπαϊκϊν ι αμερικάνικων κανονιςμϊν, εκτόσ αν ςτο 

παρόν ορίηεται διαφορετικά. 

 

Πλεσ οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ κα υποβάλλονται τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε ψθφιακι μορφι. Τα 

ψθφιακά ςτοιχεία μελζτθσ κα υποβάλλονται με τθ μορφι που προβλζπεται από τουσ 

κτιριοδομικοφσ – Κ.ΕΝ.Α.Κ. ελλθνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ ι αμερικάνικουσ κανονιςμοφσ. Πλα τα 



[12] 

 

κείμενα κα είναι ςε μορφι Microsoft Word και τα ςχζδια ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςυμβατι με 

το autocad. Επίςθσ, κείμενα και  ςχζδια κα υποβάλλονται και ςε θλεκτρονικι μορφι pdf. 

 

Δ.5.2 Προδιαγραφζσ για Παραδοτζα 

Πλα τα ζγγραφα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αλλθλογραφίασ, κα φζρουν πρωτόκολλο τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Θα τθρείται κατάλογοσ αρικμϊν αναφοράσ από κάκε γραφείο το οποίο 

ςυμμετζχει ςτισ εργαςίεσ. 

Τα υποβλθκζντα εκτυπωμζνα ςχζδια πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν ςτθν τυποποιθμζνθ 

πινακίδα ςχεδίου, το όνομα (θλεκτρονικοφ) αρχείου (FILENAME) από το οποίο προιλκαν και τθν 

θμερομθνία και ϊρα τθσ τελευταίασ εκτφπωςθσ (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT), ςτθν κατάλλθλθ κζςθ 

που προβλζπεται για αυτά (κάτω από τθν κζςθ αναγραφισ τθσ κλίμακασ του ςχεδίου). 

(Οι περιςςότεροι plotter drivers δίνουν την δυνατότητα αυτόματησ εκτφπωςησ των παραπάνω 

ςτοιχείων ςτο περιθώριο των ςχεδίων). 

Κάκε όνομα αρχείου πρζπει να είναι μοναδικό για κάκε ςφμβαςθ. 

Πλα τα ονόματα αρχείων πρζπει να είναι γραμμζνα με λατινικοφσ και όχι ελλθνικοφσ 

χαρακτιρεσ, και να ζχουν ζωσ οκτϊ (8) χαρακτιρεσ για το filename. 

Στάδιο πριν τθν ζγκριςθ - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία δφο 

αντίγραφα των μελετϊν. 

Στάδιο μετά τθν ζγκριςθ - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία πζντε 

αντίγραφα των μελετϊν. 

 

Δ.5.3. Κατάςταςθ τοιχείων Μελζτθσ 

Κάκε υποβολι κα ςυνοδεφεται από μία Κατάςταςθ Στοιχείων Μελζτθσ όπου κα καταγράφεται 

το κακεςτϊσ ζγκριςθσ τθσ τρζχουςασ, των προθγοφμενων ανακεωριςεων των εγγράφων τθσ 

υποβολισ και τα τελικά ςχζδια. Ο Ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει θλεκτρονικά τθν Κατάςταςθ 

Στοιχείων Μελζτθσ καταγράφοντασ όλα τα ζγγραφα τθσ υποβολισ και τον αρικμό τθσ 

ανακεϊρθςθσ του κάκε εγγράφου. 

Θα επιςυνάπτει ςτθν υποβολι μία θλεκτρονικι ζκδοςθ ςε πρόγραμμα MS Excel και ζνα ζντυπο 

αντίγραφο τθσ ςυμπλθρωμζνθσ Κατάςταςθσ Στοιχείων Μελζτθσ και τα ςχζδια με το όνομα του 

θλεκτρονικοφ αρχείου. 

 

Δ.5.4 Τποβολζσ ςε θλεκτρονικι μορφι 

Για όλεσ τισ μελζτεσ οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ “ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΕΣ” και μόνον για αυτζσ, 

πρζπει να υποβάλλεται αντίγραφο ςε θλεκτρονικι μορφι. Αυτό κα υποβάλλεται μόνο μετά τθν 

ζγκριςθ τθσ μελζτθσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία. 

Κάκε θλεκτρονικό μζςο πρζπει να είναι αρικμθμζνο (π.χ. 1/5) και να φζρει τα εξισ: 

Α. Πνομα εταιρίασ 

Β. Είδοσ παραδοτζου 

Γ. Αρικμόσ και όνομα του τμιματοσ υπό μελζτθ. 

Δ. Θμερομθνία παραγωγισ. 

 

Πλεσ οι ψθφιακζσ υποβολζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από αρχείο περιεχομζνων τουσ (INDEX) ςε 

Word file και να παραδίδονται ςε CD-ROM ι DVD-ROM. 

Τα περιεχόμενα (INDEX) πρζπει να αναφζρουν: 

Τθ δομι των αρχειοκαταλόγων του μζςου αποκικευςθσ (CD-ROM ι DVD-ROM). 
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To όνομα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 

Θμερομθνία τελευταίασ μεταβολισ κάκε αρχείου. 

Το κζμα του αρχείου, ςε περίπτωςθ που αυτό δεν ςυμπεραίνεται άμεςα από το όνομα του 

αρχείου. 

Τυχόν ςχόλια και επεξθγιςεισ που ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι κα βοθκιςουν τθν Τ.Υ. κατά τθν 

διαχείριςθ και ζλεγχο των ψθφιακϊν αρχείων (π.χ. περιγραφι των layers των drawings και τι 

πλθροφορία αυτά περιλαμβάνουν). 

Οι θλεκτρονικζσ υποβολζσ πρζπει να είναι αυτζσ από τισ οποίεσ παριχκθςαν τα αντίςτοιχα 

εκτυπωμζνα ςχζδια. 

 

Δεν κα γίνονται γενικά δεκτζσ υποβολζσ ςκαναριςμζνων χαρτϊν και ςχεδίων, παρά μόνο αν 

αυτό ηθτθκεί από τθν Τ.Υ. ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ςκαναριςμζνα δελτία γεωτριςεων ςε 

γεωτεχνικζσ μελζτεσ). Πλα τα τεχνικά ςχζδια πρζπει να υποβάλλονται ςε μορφι ψθφιακοφ 

vector αρχείου. 

Κάκε ψθφιακό τεχνικό ςχζδιο πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνο (ζνα ςχζδιο) και όχι “ςπαςμζνο” 

ςε περιςςότερα του ενόσ αρχεία. 

Τα ςχζδια και τα διαγράμματα κα παραδίδονται με βάςθ των παρακάτω: 

Τα γραφικά δεδομζνα των ςχεδιαςτικϊν αρχείων κα μεταφζρονται ςτο format του DWG 

(AutoCad). 

 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ παράδοςθσ ςτο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοςθ και ςτθν 

δομι του DXF. Tα ςχεδιαςτικά αρχεία κα περιζχουν όλθ τθν απαραίτθτθ γραφικι πλθροφορία 

όπωσ ςχεδιαςτικά επίπεδα, χρϊματα, ςτυλ, πάχθ γραμμϊν, ειδικά ςφμβολα κ.α. Συνοδευτικά 

μαηί με τα παραπάνω κα πρζπει να παραδίδονται οι γραμματοςειρζσ (font libraries), οι 

βιβλιοκικεσ ςυμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικόσ πίνακασ (color table) που 

χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ φάςθ τθσ δθμιουργίασ τουσ. Επίςθσ κα πρζπει να επιςυνάπτονται τα 

αρχεία που κακορίηουν το ςτυλ εκτφπωςθσ (ctb). Ομοίωσ ιςχφει για τα αντίςτοιχα DXF αρχεία. 

Βαςικι προχπόκεςθ κατά τθν ζξοδο των γραφικϊν από τισ διάφορεσ ςχεδιαςτικζσ πλατφόρμεσ 

που κα χρθςιμοποιθκοφν, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ διαφοροποιθμζνθσ ανά ςχεδιαςτικό επίπεδο 

(level ι layer) ςχεδιαςτικισ πλθροφορίασ. 

 

Στθν περίπτωςθ του format DXF, θ υποςτθριηόμενθ ζκδοςθ κα πρζπει να περιζχει αποκλειςτικά 

και μόνο ςχεδιαςτικι πλθροφορία και όχι και περιγραφικι πλθροφορία. 

Κάκε ψθφιακό τεχνικό ςχζδιο κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει (εντόσ του ςχεδίου) τθν 

τυποποιθμζνθ πινακίδα του (Title Block). Οι Ρινακίδεσ των ςχεδίων δεν κα πρζπει να δίνονται 

χωριςτά (π.χ. ςε αρχείο Word, ι ςε ςκαναριςμζνο αρχείο). 

 

Ειδικά ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αρχείων Word με εικόνεσ “inserted”, αυτζσ κα πρζπει: 

- να είναι τθσ μικρότερθσ δυνατισ ανάλυςθσ, ϊςτε να μθν επιβαρφνουν το αρχείο του Word 

χωρίσ λόγο. 

- να υποβάλλονται και ξεχωριςτά ςαν μεμονωμζνα αρχεία εικόνασ. 

Τα υπόλοιπα ςτοιχεία (εκκζςεισ, πίνακεσ, κτλ.) κα υποβάλλονται ςε κάποιο από τα 

προγράμματα τθσ Microsoft Office (Word, Excel). 

Οι απαιτιςεισ για τισ γραμματοςειρζσ είναι ωσ εξισ: 
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Πςα ςχζδια ςυμπεριλαμβάνουν γραμματοςειρζσ τφπου .SHX, αυτζσ κα πρζπει να ςτζλνονται 

μαηί με τα ςχζδια. 

Αν τα ςχζδια ςυμπεριλαμβάνουν γραμματοςειρζσ .TTF (true type fonts), αυτζσ κα πρζπει να 

είναι ι Arial Greek ι Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικζσ, κα πρζπει να 

αποςτζλλονται μαηί με τα ςχζδια. 

Για όλεσ τισ γραμματοςειρζσ κα πρζπει το STYLE NAME - είδοσ γραμματοςειράσ - να είναι το ίδιο 

με το FONT NAME - όνομα τθσ γραμματοςειράσ ςτθν οποία “ανικει” το ςυγκεκριμζνο style. 

Ψθφιακά αρχεία εικόνασ (μόνο για φωτογραφίεσ). Στο CD-ROM κα υπάρχει κεματικό directory 

structure ανάλογα με το κζμα των εικόνων, εισ τριπλοφν: 

 

Ζνα directory που κα περιλαμβάνει τισ αρχικζσ, αςυμπίεςτεσ ςκαναριςμζνεσ εικόνεσ, ςε TIFF 

format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα με το κζμα τουσ, δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν τα 

8,5 ΜΒ το κακζνα. 

Ζνα δεφτερο directory με τισ ίδιεσ εικόνεσ ςυμπιεςμζνεσ ςε JPEG format, με μζγεκοσ ανά αρχείο 

~1ΜΒ. 

Ζνα τρίτο directory με τισ ίδιεσ εικόνεσ ςυμπιεςμζνεσ ςε JPEG format, με μζγεκοσ ανά αρχείο ~ 

300Kb. 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των CD-ROM / DVD ROM ανά υποβολι. 

 

Δ.6. Εκκζςεισ 

Δ.6.1. Γενικά 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Ζργου & Εκκζςεισ προόδου φςτερα από εντολι 

τθσ Τ.Υ. 

 

Δ.6.2. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Ζργου 

Θ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Ζργου κα περιζχει τα ακόλουκα κακϊσ και όςα τυχόν ορίηονται ςε άλλεσ 

παραγράφουσ του τεχνικοφ αντικειμζνου: 

• Τεχνικι εκτίμθςθ του ζργου. Στθν ζκκεςθ αυτι κα εξεταςκεί από τον Ανάδοχο χωροκζτθςθ 

και τυχόν προτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ του ζργου. 

• Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν μελζτθσ. 

• Ρρόταςθ για ςταδιακι υποβολι τυχόν ςτοιχείων που δεν αναφζρονται ωσ ςτάδια. 

• Ρροτεινόμενο πρόγραμμα ςυςκζψεων. 

Ζνα προςχζδιο τθσ Ζκκεςθσ Εκτίμθςθσ Ζργου κα ςυηθτείται με τθν Τ.Υ. πριν από τθν υποβολι 

τθσ οριςτικισ Ζκκεςθ ςτθν Τ.Υ. Το περιλαμβανόμενο ςτθν ζκκεςθ πρόγραμμα εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν πρζπει να ακολουκεί γενικϊσ το υποβλθκζν ςτθ φάςθ του διαγωνιςμοφ 

χρονοδιάγραμμα. Ρεραιτζρω τροποποιιςεισ του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνονται κατ’ απαίτθςθ 

τθσ Τ.Υ. 

 

Δ.6.3. Εκκζςεισ Προόδου 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει εκκζςεισ προόδου όποτε ηθτθκεί από τθν Τ.Υ., οι οποίεσ κα 

παρουςιάηουν τθν πρόοδο ζναντι του ςυμφωνθμζνου προγράμματοσ. Κάκε ζκκεςθ κα περιζχει 

λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν κατά τθν καλυπτόμενθ περίοδο και 

αυτζσ που προγραμματίηονται για τθν επόμενθ χρονικι περίοδο. Θ ζκκεςθ κα επιςθμαίνει κάκε 

τυχόν κακυςτζρθςθ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό πρόγραμμα, τα ςθμεία προβλθματιςμοφ και τισ 

προτάςεισ για τθν επίλυςι τουσ. 
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Δ.6.4. υςκζψεισ 

Ο Συντονιςτισ του Αναδόχου κα παρευρίςκεται ςτισ ςυςκζψεισ προόδου που κα διεξάγονται 

ςτα γραφεία τθσ Τ.Υ. όποτε απαιτθκεί. Θα ςυντάςςει τα πρακτικά των ςυςκζψεων προόδου και 

κα τα υποβάλει ςτθν Τ.Υ. προσ ζγκριςθ μζςα ςε 3 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κάκε ςφςκεψθ. 

Στθν Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Ζργου κα προτείνεται πρόγραμμα ςυςκζψεων από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ κα διοργανϊνει επίςθμεσ ςυςκζψεισ όλων των ειδικοτιτων ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα ςτισ οποίεσ κα μπορεί να παρευρίςκεται ο εργοδότθσ. Ρρακτικά των ςυςκζψεων κα 

διατίκενται ςτον εργοδότθ. Ρριν από τθ ςφςκεψθ, κάκε επιμζρουσ τμιμα / ειδικότθτα κα 

αποςτζλλει ςφντομθ ζκκεςθ ςτο Συντονιςτι του Αναδόχου, θ οποία κα παρζχει τισ αναγκαίεσ 

λεπτομζρειεσ για τθ ςφνταξθ των εκκζςεων προόδου. 

 

Δ.6.5. Νομοκεςία 

Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω διατάξεισ, 

όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν 

εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν 

εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 

2. Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Ρερί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42), όπωσ ιςχφουν. 

3. Ο ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 

εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα». 

4. Ο ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α’ 185). 

8. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68), όπωσ ιςχφει. 

9. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

10. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

11. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”. 

12. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ 

διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
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«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013» και το κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτϊν κανονιςτικό πλαίςιο. 

13. Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

14. Ο ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248) όπωσ 

ιςχφει. 

15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”. 

16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 

όπωσ ιςχφει. 

17. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα”, όπωσ ιςχφει. 

18. Το π.δ. 696/1974 “Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν 

κλπ Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Ζργων , ωσ και Τοπογραφικϊν, 

Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

μελετϊν” (Α' 301), όπωσ ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Βϋ (Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο 

για τθ προεκτίμθςθ αμοιβϊν μελετϊν που δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν. 

19. Το ν.δ. 2726/1953 “περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από 

17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και οικοδομισ 

αυτϊν”, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το ν. 3919/2011 (Αϋ32). 

20. Θ Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφοροφν τθν απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων». 

21. Θ με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Θ.Δ. «Διενζργεια τθσ 

διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ 

διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, 

παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του 

άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

22. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που 

ιδθ προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 

οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ 

και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ 

προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά 

νομοκεςία. 

23. Οι διατάξεισ τθσ απόφ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 ΥΡΟ.ΜΕ. (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017). 

24. Θ Εγκφκλιοσ 2/2020 ΥΡΟ.ΜΕ. (Αρ. Ρρωτ. ΔΝΣβ/οικ. 20641/Φ.Ν.439.6). 

25. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν 

 

Για τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ, ο Μελετθτισ κα πρζπει να λάβει υπόψθ, τουσ πιο κάτω ειδικοφσ 

κανονιςμοφσ και αποφάςεισ για κτιριακά ζργα : 
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 Τον Κανονιςμό θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Τισ Διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Θ. 

 Τουσ Κανονιςμοφσ εγκαταςτάςεων και λειτουργίασ ανελκυςτιρων. 

 Τουσ Κανονιςμοφσ Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Τουσ Κανονιςμοφσ Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Τουσ Κανονιςμοφσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 Τον Κανονιςμό πυροπροςταςίασ κτιρίων. 

 Πλεσ τισ ΤΟΤΕΕ τισ ςχετικζσ με τισ Θ/Μ Εγκαταςτάςεισ. 

Για όλουσ τουσ ανωτζρουσ κανονιςμοφσ κα λθφκοφν υπόψθ οι τελευταίεσ ιςχφουςεσ εκδόςεισ 

κατά τθν χρονικι περίοδο εκπόνθςθσ των μελετϊν, κακϊσ και οι εγκφκλιοι και αποφάςεισ που 

τουσ ςυμπλθρϊνουν. 

 Στισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτουσ ανωτζρω Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ, 

κα ιςχφουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί. 
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Ε. Χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ αντικειμζνου ςφμβαςθσ 

 

Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι ο ςυνολικόσ κακαρόσ χρόνοσ για τθν περαίωςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

και είναι 210 θμζρεσ.  

Θ ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά 

ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Ο χρόνοσ ζγκριςθσ των μελετϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 

ςυμβατικό χρόνο και κα αποδεικνφεται με ζγγραφα του μελετθτι προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

και τισ απαντιςεισ αυτϊν. 

 

  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ 

ΕΡΓΑΙΕ ΘΜΕΡΕ 

1 ΑϋΦΑΘ ( 5 μινεσ) 

Α) ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΘ (ζκδ. αδείασ από Ρ.Υ.),ΡΥΟΣΒΕΣΘ, 

ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘ, εκπόνθςθ ςχεδίων κατόψεων ςχολικϊν κτιρίων 

Β) Ζγκριςθ-Θεϊρθςθ από Γραφείο Ρυραςφάλειασ/Δ.Ρ.Υ Ιωαννίνων 

 

2 Β’ ΦΑΘ (1 Μινασ) 

ΣΥΝΤΑΞΘ ΤΕΥΧΩΝ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 

 

3 Γ’ΦΑΘ (1 Μινασ) 

Εκτίμθςθ  θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, Σφνταξθ ΥΔΕ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα ςυντάξουν χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των μελετϊν και κα περιλαμβάνει 

το χρόνο εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, τον χρόνο για τυχόν απαιτοφμενεσ επανυποβολζσ, να 

μοιράηεται ςε δυο ι περιςςότερα τμιματα με ενδιάμεςο επιπρόςκετο χρόνο για ελζγχουσ, 

εγκρίςεισ κ.λπ.  Στο υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα κα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι 

ςφνταξθσ των μελετϊν του παρόντοσ αντικειμζνου, τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ και λιξθσ κάκε 

μελετθτικισ δράςθσ, ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ για κάκε είδουσ κακυςτεριςεισ για τισ οποίεσ δεν 

ευκφνεται ο ανάδοχοσ, όπωσ χρόνοσ για ζλεγχο και ζγκριςθ μελετϊν, εγκρίςεισ και ςυναινζςεισ 

άλλων υπθρεςιϊν ι φορζων κ.λπ., ζτςι ϊςτε να 

τθρείται θ ςυνολικι προκεςμία ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ ζργου. 

 

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και είναι δεςμευτικό για τον ανάδοχο. Αν μετατίκεται το κακοριςμζνο 

χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, το οποίο αναγράφεται ςτο πρόγραμμα, χωρίσ 

ευκφνθ του αναδόχου, ο ανάδοχοσ δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Σε περίπτωςθ 

μθ τιρθςθσ, λόγω αποκλειςτικισ υπαιτιότθτασ του αναδόχου, του ςυνολικοφ κακαροφ χρόνου 

τθσ ςφμβαςθσ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ο ανάδοχοσ 
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βαρφνεται με τισ ποινικζσ ριτρεσ, που αναφζρονται ςτθ Σ.Υ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία μία 

μελζτθ ι ςτάδιο μελζτθσ χαρακτθρίηεται «Ανακεϊρθςθ και Επανυποβολι», θ επανυποβολι κα 

γίνεται ςε διάςτθμα 10 θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςτον ανάδοχο, εκτόσ αν ο υπεφκυνοσ 

επιςκόπθςθσ ορίςει μεγαλφτερθ προκεςμία. Τυχόν κακυςτζρθςθ τθσ επανυποβολισ, πζραν των 

10 θμερϊν ι τθσ οριηόμενθσ ςτθν επιςκόπθςθ προκεςμίασ, κα επιφζρει ποινικζσ ριτρεσ 

κακυςτζρθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Σ.Υ. 

 

Εάν θ επανυποβολι ηθτικθκε επειδι θ υποβλθκείςα μελζτθ χρειάηεται διορκϊςεισ και 

ςυμπλθρϊςεισ, ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ δεν δικαιολογεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ. Αν θ 

επανυποβολι ηθτικθκε λόγω αλλαγϊν ι διορκϊςεων, για τισ οποίεσ δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ, 

παρατείνεται θ αρχικι προκεςμία για χρόνο ίςο με τον χρόνο που ορίςκθκε για τθν 

επανυποβολι. 

 

Θ Τ.Υ. ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιό τθσ και να 

προβεί ςτθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα περιλαμβανόμενα ςτθ Σ.Υ. χωρίσ αποηθμίωςθ 

του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ κα αμείβεται ςφμφωνα με τθ γενομζνθ με τθν οικονομικι προςφορά 

του ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, θ οποία κα καταβάλλεται όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 30 του 

Ν.3316/2005. 

 

Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται 210 

θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και περιγράφεται ςτο παρακάτω 

Χρονοδιάγραμμα: 

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 1οσ 

μινασ 

2οσ 

μινασ 

3οσ 

μινασ 

4οσ 

μινασ 

5οσ 

μινασ 

6οσ 

μινασ 

7οσ 

μινασ 

8οσ 

μινασ 

1 Αποτφπωςθ κατόψεων 

χϊρων 

        

2 Εκπόνθςθ μελζτθσ 

πυροπροςταςίασ 

(Μελζτθ-Σχζδια 

κατόψεων-Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ) 

        

3 Ζγκριςθ-Θεϊρθςθ από 

Γραφείο 

Ρυραςφάλειασ/Δ.Ρ.Υ 

Ιωαννίνων 

   

 

     

4 Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ         

5 Εκτίμθςθ 

θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων 

        

6 Ζγκριςθ από 

Ανακζτουςα Αρχι 
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Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του αμιγϊσ μελετθτικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 

4 (Τζςςερισ) μινεσ.  

 

Ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι διαδικαςίεσ ελζγχου και εγκρίςεωσ των 

παραδοτζων τθσ μελζτθσ, ορίηεται ςε 2 (Ζγκριςθ-Θεϊρθςθ από Γραφείο Ρυραςφάλειασ και 1 

μινασ, Ζγκριςθ από Ανακζτουςα Αρχι.
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Σ.  ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Αμοιβι για εκπόνθςθ Μελζτθσ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ (ζκδοςθ άδειασ από Ρυροςβεςτικι 

Υπθρεςία) 

Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν εκπόνθςθ τθσ Ραροφςθσ Μελζτθσ υπολογίηεται ςφμφωνα με 

τoν Κανονιςμόσ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και παροχισ Τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 

Επιςτθμονικϊν Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016  (Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 

466, ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017). 

 

Ο ςυντελεςτισ του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν τκ είναι τκ=1,227 ςφμφωνα με τθν 

εγκφκλιο ΥΡ. Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, εγκ 2 ΔΝΣβ/οικ.20641/ΦΝ 439.6/19-03-2020 

που ιςχφει για διακθρφξεισ που εγκρίνονται μετά τισ 20-03-2020.  

Είναι ο λόγοσ του επίςθμου γενικοφ δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του Δεκεμβρίου του 

προθγοφμενου ζτουσ προσ τον επίςθμο γενικό δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του Δεκεμβρίου του 

ζτουσ 2004 που αναμορφϊκθκε ςε 87,79 και ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ Δεκεμβρίου 2019 

διαμορφϊκθκε ςε 107,76. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι του ςυντελεςτι (τκ), που προκφπτει ωσ ο λόγοσ 

107,76 / 87,79 ιςοφται με 1,227 και περιλιφκθκε ςτον υπολογιςμό των επί μζρουσ αμοιβϊν 

μελετϊν και υπθρεςιϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οριςμζνεσ εργαςίεσ δεν εκτελεςκοφν μετά από ςχετικι 

εντολι τθσ Υπθρεςίασ, δεν κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο θ αντίςτοιχθ αμοιβι οφτε οφείλεται ςε 

αυτόν κάποιου άλλου είδουσ αποηθμίωςθ. 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, τυχόν μικροδιαφορζσ που παρουςιάηονται ςτα γινόμενα 

οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου «ΟΙΚ.5 Γενικζσ διατάξεισ» θ κατανομι, κατά ςτάδιο, 

των αμοιβϊν των Μελετϊν, γίνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Μελζτεσ 

Στάδιο μελζτθσ Θ/Μ 

Ρρομελζτθ 35% 

Οριςτικι μελζτθ 25% 

Μελζτθ εφαρμογισ (χωρίσ 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ) 
40% 

 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ , εκπονείται απευκείασ θ οριςτικι μελζτθ. 

Επειδι κάκε μια από τισ παραπάνω μελζτεσ εκπονείται ςε ζνα ςτάδιο με παράλειψθ τθσ 

προμελζτθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 15 του ίδιου άρκρου, «ςε περίπτωςθ που, με απόφαςθ 

του Εργοδότθ, παραλειφκοφν ζνα ι περιςςότερα ςτάδια μελζτθσ, θ μελζτθ του εκπονοφμενου 

ςταδίου κα προςαυξάνεται κατά το 50% του /των παραλθφκζντοσ/ ων ςταδίου / ων». 
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Επομζνωσ, θ αμοιβι τθσ Θ/Μ μελζτθσ υπολογίηεται ωσ εξισ : 0,35*Α*0,5+0,25*Α*0,5+0,4*Α 

=0,7*Α=24.778,36 χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

H επιφάνεια των κτιρίων ζχει προκφψει από μετριςεισ εμβαδϊν που πραγματοποίθςε θ Δ/νςθ 

τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου Ηίτςασ  ςε ςχζδια κατόψεων του αρχείου τθσ.  

 

Β. «Άρκρο ΓΕΝ.2 Τπολογιςμόσ Αμοιβισ Μελετϊν»  

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του εδαφίου δ) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίεσ τιμζσ των προεκτιμωμζνων αμοιβϊν μελετϊν ανά μονάδα 

φυςικοφ αντικειμζνου και κατθγορία ζργου και οι ενιαίεσ τιμζσ προεκτιμωμζνων αμοιβϊν 

υπθρεςιϊν είτε ανά μονάδα φυςικοφ αντικειμζνου και κατθγορία ζργου είτε ανά μονάδα χρόνου 

απαςχόλθςθσ, υπολογίηονται από τθν ςχζςθ : 

Α = (τκ) * (Φ) *€+, όπου: 

(τκ) : ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 (βάςθ Εγκ 2 ΔΝΣβ/οικ.20641/ΦΝ 439.6/19-03-2020 του 

ΥΡ. Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, οι προκθρφξεισ που εγκρίνονται μετά τισ 20-3-2020 

λαμβάνουν τιμι τκ=1,227)  

Σ(Φ) :θ ενιαία τιμι τθσ προεκτιμοφμενθσ αμοιβισ όπωσ κακορίηεται ανά είδοσ και κατθγορία 

ζργου ςτα αντίςτοιχα άρκρα κάκε κατθγορίασ μελζτθσ ςυναρτοφμενθ με τθν φυςικι ποςότθτα 

κάκε αντικειμζνου. 

Στθν αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται θ υποβολι των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ ςε ψθφιακά αρχεία 

κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι ςε τρεισ (3) ςειρζσ εκτόσ εάν γίνεται ειδικι αναφορά ςε επί μζρουσ 

άρκρα. 

1. ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΘ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ (ζκδοςθ αδείασ από Πυροςβεςτικι Τπθρεςία) 

Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι Α για τθν εκπόνθςθ τθσ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ (ζκδοςθ άδειασ 

από Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία) υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρ. 3.2 του άρκρου ΟΙΚ.3 τθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) από τον γενικό τφπο τθσ 

παρ. ΟΙΚ.1.1.1 ςτον οποίο θ ΤΑ0 πολλαπλαςιάηεται επί 3%. 

 Οι ςυντελεςτζσ κ και μ ορίηονται αντίςτοιχα ςε 2,3 και 45 για όλεσ τισ κατθγορίεσ μελζτθσ. 

 

Κατά ςυνζπεια ζχουμε: 

Α=   

3

3,178

100)(













   1,06   )(  

 

όπου: Ε = Επιφάνεια κτιρίων ςε τετραγωνικά μζτρα (μ2) που εκφράηει το φυςικό 

αντικείμενο (ςφμφωνα με τον ΡΙΝΑΚΑ 2: ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 
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 ΣΑο = Βαςικι ενιαία Τιμι Αφετθρίασ αμοιβϊν ανά μ2 κτιρίων (Ριν. Ια-παρ. 7 του άρκρου 

ΟΙΚ.1Α τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) για τα ςχολεία 

(Ν/Γ, Δθμ., Γυμν., Λφκεια) είναι ίςοσ με 9,75€*3%=0,2925  

 

Βν = Συντελεςτισ Βαρφτθτασ επί τθσ ενιαίασ Τιμισ Αφετθρίασ Αμοιβϊν ανά μ2 ςυγκεκριμζνων 

κτιρίων (Ριν. Ια-παρ. 7 του άρκρου ΟΙΚ.1Α τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 

2519/Β/20- 07-2017)) για τα ςχολεία (Ν/Γ, Δθμ., Γυμν., Λφκεια) είναι ίςο με 1. 

 

Α= Συντελεςτισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ (Ριν. Ια-παρ. 7 του άρκρου ΟΙΚ.1Α τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) για τα ςχολεία (Ν/Γ, Δθμ., Γυμν., 

Λφκεια) είναι ίςο με 1 

κ και μ = ςυντελεςτζσ ςφμφωνα με τθν κατθγορία τθσ μελζτθσ  ίςοι με 2,3 και 45 αντίςτοιχα 

για όλεσ τισ κατθγορίεσ μελζτθσ 

τκ = ο ςυντελεςτισ του άρκρου του ΓΕΝ.3 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ εγκ 2 ΔΝΣβ/οικ.20641/ΦΝ 

439.6/19-03-2020  και θ τιμι του για το ζτοσ 2020 είναι ίςθ με 1,227. 

 

Κατά ςυνζπεια ζχουμε: 

Α=   

3

227,13,178

100*1*)2925,0(34,079.16

45
3,2






   1,06 227,111)2925,0(34,079.16   

=35.397,66 

 

ΑΜΟΙΒΘ ΧΩΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ = 0,35*Α*0,5+0,25*Α*0,5+0,4*Α =24.778,36 

 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΘ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ρίνακασ 1: Διαμόρφωςθ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ Θ/Μ (ενεργθτικι πυροπροςταςία) μελζτθσ: 

Ε ΤΑο ΣΒν ΣΑ κ μ 

16.079,34τμ 0,2925 1,00 1 2,30 45,00 

 

Α=35.397,66 ευρϊ 

Αμοιβι Θ/Μ μελζτθσ): 0,7*Α 24.778,36 

 

2. Αμοιβι για ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ 

Σφμφωνα με το Άρκρο ΓΕΝ.7 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ  2519/Β/20- 7-

2017), θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 8% τθσ ςυνολικισ 

προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ των κατθγοριϊν μελετϊν για τισ οποίεσ ςυντάςςονται και ζχει 

ενςωματωκεί ςτισ παραπάνω αμοιβζσ. 
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Θ αμοιβι επιμερίηεται ςτα επιμζρουσ τεφχθ με τα ακόλουκα ποςοςτά: 

Για τθν τεχνικι περιγραφι 10% 

Για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 30% 

Για τθν ανάλυςθ τιμϊν 25% 

Για το τιμολόγιο μελζτθσ 13% 

Για το τιμολόγιο προςφοράσ 1% 

Για τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων 10% 

Για τον προχπολογιςμό μελζτθσ 5% 

Για τον προχπολογιςμό προςφοράσ 1% 

Για τθν διακιρυξθ δθμοπραςίασ 5% 

 

Από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, κα ςυνταχκοφν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θ Ανάλυςθ Τιμϊν, το 

Τιμολόγιο μελζτθσ και ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ οπότε θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ των 

παραπάνω τευχϊν δθμοπράτθςθσ είναι: 

 

 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 30%*8%* Α=594,68 € 

 Ανάλυςθ τιμϊν 25%*8%*Α=495,56 € 

 Τιμολόγιο μελζτθσ 13%*8%*Α=257,69 € 

 Ρροχπολογιςμόσ μελζτθσ 5%*8%* Α= 99,11€ 

                            ΤΝΟΛΟ=1.447,05 

 

3. ΓΕΝ.4 Αμοιβι μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με τον χρόνο απαςχόλθςθσ 

Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι άλλου 

επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων 

του παρόντοσ υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ ωσ 

εξισ: 

α- Για επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ: 300*τκ 

β- Για επιςτιμονα εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ: 450*τκ 

γ- Για επιςτιμονα εμπειρίασ μεγαλφτερθσ των 20 ετϊν: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ 3. 

 

 

3.1. Κατ’ αποκοπι αμοιβι για εκπόνθςθ ςχεδίων κατόψεων ςχολικϊν κτιρίων 

 

Για όςα ςχολικά κτίρια του Ρίνακα 1, δεν υπάρχουν ςχζδια κατόψεων, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 

ςτθν εκπόνθςι τουσ, για όλουσ τουσ χϊρουσ, κφριουσ και βοθκθτικοφσ και θ αμοιβι του κα είναι 

κατ’ αποκοπι και ίςθ με το ποςό των 4.417,20 €. 
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Αμοιβι για εργαςία επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ= 12 (θμζρεσ) *300*1,227= 4.417,20 € 

3.2.  Προεκτίμθςθ αμοιβισ διλωςθσ εκτίμθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων  

 

Θα πρζπει να διερευνθκεί και να κατατεκεί από τον μελετθτι τεχνικι ζκκεςθ για τον 

θλεκτρομθχανολογικό ζλεγχο του πίνακα των γειϊςεων και των λοιπϊν θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων για όλα τα ςχολικά κτιρια του Ρίνακα 1,  με τθν ςφνταξθ και των αντίςτοιχων ΥΔΕ 

ανά ςχολείο. 

 

Εκτιμάται ότι για τθ ςυγκεκριμζνθ εκτίμθςθ τω ςχολείων  απαιτοφνται 22 ανκρωποθμζρεσ 

επιςτιμονοσ με εμπειρία ζωσ 10 ζτθ  

 

Αμοιβι για εργαςία επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ= 22 (θμζρεσ) *300*1,227= 8.098,20 € 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΘ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΜΟΙΒΘ ΜΕΛΕΣΘ Θ/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 ( Κατθγορία 09 ) 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ 

ΑΜΟΙΒΕ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΜΟΙΒΘ (€) 

1. Αμοιβι Μελζτθσ Ενεργθτικισ  

πυροπροςταςίασ (ζκδοςθ άδειασ 

από Πυροςβεςτικι Τπθρεςία) 
 

24.778,36 

2. Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ 
 

1.447,05 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 594,68 
 

Ανάλυςθ τιμϊν 495,56 
 

Τιμολόγιο μελζτθσ  257,69 
 

Ρροχπολογιςμόσ μελζτθσ 99,11 
 

3. Κατ’ αποκοπι αμοιβι για εκπόνθςθ 

ςχεδίων κατόψεων ςχολικϊν 

κτιρίων 
 

4.417,20 

4. Κατ’ αποκοπι αμοιβι διλωςθσ 

εκτίμθςθσ  θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων 
 

8.098,20 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΛΕΣΘ 38.740,81 € 
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Απρόβλεπτα 15% (βάςει τθσ παρ. 8α άρκρου 53 Ν.4412/2016) 5.811,12 

3. ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘ ΠΛΘΡΟΤ ΜΕΛΕΣΘ 44.551,93 

 

ΦΡΑ 24% 10.692,46 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 55.244,39 

 

ΣΥΝΕΡΩΣ θ Ρροεκτίμθςθ τθσ Συνολικισ Αμοιβισ τθσ Μελζτθσ ανζρχεται ςε 44.551,93 € (χωρίσ 

Φ.Ρ.Α.) και ςε  55.244,39 € με Φ.Ρ.Α. 24%. 

 

Η.  ΣΕΤΧΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΘ 9 (Μελζτεσ Μθχανολογικζσ, 

Θλεκτρολογικζσ, Θλεκτρονικζσ), 

 

Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που 

τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.  

Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 

Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτθν κατθγορία μελετϊν 9 (Μελζτεσ Μθχανολογικζσ, 

Θλεκτρολογικζσ, Θλεκτρονικζσ).  

Τεχνικι ικανότθτα ωσ εξισ: 

Οι προςφζροντεσ πρζπει να διακζτουν: 

 

Α) Ειδικά για τα τθροφμενα μθτρϊα Μελετθτϊν ςτθν Ελλάδα, θ κατθγορία πτυχίων μελετϊν που 

ηθτείται είναι πτυχίο τάξεωσ Γ’ (και Άνω) για τθν εκπόνθςθ Μελζτθσ Ενεργθτικισ 

Ρυροπροςταςίασ (ζκδοςθ άδειασ από Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία), κατθγορίασ 9 

 

Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

 

Β) Ρζραν τθσ γενικισ καταλλθλότθτασ δεν απαιτείται άλλθ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 

 

Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 44.551,93 € χωρίσ ΦΡΑ. 

Α5. ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Θ εκπόνθςθ των μελετϊν κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα Φιλόδθμοσ ΙΙ κακϊσ και από 

Πιςτϊςεισ του Διμου Ηίτςασ. 
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Α6. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΕΠΙΛΟΓΘ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

 

Θ Μελζτθ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ (τα μζςα πυροπροςταςίασ που πρζπει να εγκακίςτανται 

ςε ζνα κτίριο και τα οποία αποςκοποφν ςτθν ζγκαιρθ εξακρίβωςθ μιασ πυρκαγιάσ ι ςτθν άμεςθ 

αντιμετϊπιςι τθσ πριν αυτι καταςτεί ανεξζλεγκτθ) κεωρείται θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ με 

ςφνκετο γνωςτικό αντικείμενο χωρίσ εναλλακτικζσ λφςεισ, αφοφ για τθν ζκδοςι τθσ απαιτείται να 

εφαρμοςτεί θ νομοκεςία πυραςφάλειασ με τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων κανονιςμϊν και 

μζτρων ϊςτε να εγκρικεί θ μελζτθ πυροπροςταςίασ με τα αναγκαία μζτρα και μζςα 

πυροπροςταςίασ.  

 

Οι λφςεισ και οι μζκοδοι ςχεδιαςμοφ βαςίηονται ςτο ίδιο πλικοσ παραγόντων και κανονιςμϊν 

που κακορίηουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τα απαραίτθτα για οποιοδιποτε εκπαιδευτιριο 

ςφμφωνα με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο, δεςμεφοντασ τουσ υπευκφνουσ τθσ μελζτθσ ςε 

εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μζτρων υπό τθν ζγκριςθ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. 

 

Θ ανάκεςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ κα γίνει με ανοιχτι διαδικαςία κάτω των ορίων με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ του άρκρου 27 του Ν.4412/2016 ("Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν”), διότι ςφμφωνα με το άρκρο 5 του παραπάνω νόμου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 

ςφμβαςθσ (ποςοφ 44.551,93€) είναι κατϊτερθ από το ποςό των διακοςίων εννζα χιλιάδων Ευρϊ 

(209.000,00€), χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΜΒΑΘ ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΛΕΣΩΝ: 

" Εκπόνθςθ Μελετϊν Πυροπροςταςίασ ςτισ χολικζσ Μονάδεσ του Διμου Ηίτςασ " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΟΤΑ,  Ιοφνιοσ   2020 
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Άρκρο 1: ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

1.1 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ) είναι ο ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ 

Εργοδότθσ-Ανακζτουςα Αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ 

Ανάδοχοσ ι Μελετθτισ είναι ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί με δθμόςια 

ςφμβαςθ ι ςφμβαςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1_43) του άρκρου 2 του Ν.4412/2016. 

Ρροϊςτάμενθ Αρχι (Ρ.Α.) είναι: 

Θ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ (μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 

Το ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  (μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 

Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.) είναι θ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι αξία τθσ Σφμβαςθσ είναι θ προβλεπόμενθ από τθ 

Σφμβαςθ Αμοιβι του αναδόχου. 

 

Σφμβαςθ είναι το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ 

του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν (άρκρο 2, παρ. 1_5) & 

1_9) του Ν. 4412/2016). 

 

Συμβατικά Τεφχθ: Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ του Εργοδότθ και του 

αναδόχου μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ αναγράφονται 

ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ Σ.Υ. 

 

Τεφχθ Διαδικαςίασ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ: 
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1. Διακιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ 

2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.)-ΤΕΥΔ 

3. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

4. Φάκελοσ Σφμβαςθσ Μελζτθσ (Υποφάκελοσ Α) που περιλαμβάνει: Τεφχοσ Τεκμθρίωςθσ 

Σκοπιμότθτασ Ζργου, Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων, Τεφχοσ Απαιτοφμενων Μελετϊν, Τεφχοσ 

Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν, Χρθματοδότθςθ Σφμβαςθσ, Τεκμθρίωςθ Επιλογισ Ρροτεινόμενθσ 

Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ 

5. Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

 

1.2 Τποβολι φακζλου προςφοράσ 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηει θ διακιρυξθ  είτε 

(α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε  

(β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι, επί αποδείξει, είτε  

(γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι τθσ 

προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ που διεξάγει το διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, 

όπωσ ορίηονται ςτθν διακιρυξθ  . Θ ανακζτουςα αρχι δε φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του 

περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν 

άφιξι τουσ. Δε κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 

κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

1.2.1  Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, (κυρίωσ 

φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Προσ : τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά του «...............................» 

για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: «Εκπόνθςθ Μελετϊν Πυροπροςταςίασ ςτισ χολικζσ 

Μονάδεσ του Διμου Ηίτςασ» 

με ανακζτουςα αρχι τον ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν θ …/…./2020 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 

διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 

προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 

προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, 

fax, e-mail). 

1.2.2. Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α)  ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του παρόντοσ. 
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β)  ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του 

παρόντοσ. Εάν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 

γ)  ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ 

κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20. 

(κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, 

επί ποινι αποκλειςμοφ). 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του 

κυρίωσ φακζλου τθσ παρ.3.2. 

1.2.3.  Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 

αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν.1497/1984 (Α’ 188). 

1.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

1.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που 

περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ)) και τισ 

απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

1.2.6.  Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο  

α) από τον ίδιο το μελετθτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), 

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 

ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

 

1.3 υγγραφι Τποχρεϊςεων (Τ) 

Θ παροφςα Σ.Υ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Τα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία 

ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο Φάκελο Σφμβαςθσ Μελζτθσ (Υποφάκελοσ Α). 
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1.4 ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 

Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς’ αυτά ι τα 

ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και 

ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1. Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

2. Θ οικεία διακιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ 

3. Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

5. Το τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

6. Ο Φάκελοσ Σφμβαςθσ Μελζτθσ (Υποφάκελοσ Α) που περιλαμβάνει: Τεφχοσ Τεκμθρίωςθσ 

Σκοπιμότθτασ Ζργου, Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων, Τεφχοσ Απαιτοφμενων Μελετϊν, Τεφχοσ 

Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν, Χρθματοδότθςθ Σφμβαςθσ, Τεκμθρίωςθ Επιλογισ Ρροτεινόμενθσ 

Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ  

 

Άρκρο 2: ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

2.1 Σόποσ και χρόνοσ 

2.1.1 Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου, 

εφόςον τοφτο απαιτείται. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των 

υπθρεςιϊν του εργοδότθ (Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και Επιβλεπόντων) να 

ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ 

υπθρεςίεσ αυτζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που προβλζπεται να 

καταςκευαςτοφν τα ζργα και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο 

εργοδότθσ. 

2.1.2 Σφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, μετά τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι προσ τον ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει 

το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογράψει 

για λογαριαςμό του εργοδότθ το αρμόδιο κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ όργανο. 

2.1.3 Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ 

ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά 

ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. 

2.1.4 Στο Τεφχοσ Απαιτοφμενων Μελετϊν προςδιορίηεται ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του 

ςυνόλου του μελετθτικοφ ζργου και ο ςυνολικόσ χρόνοσ που περιλαμβάνει, τον κακαρό χρόνο και 

τον επιπρόςκετο χρόνο ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι διαδικαςίεσ ελζγχου και εγκρίςεωσ των 

παραδοτζων τθσ μελζτθσ. 

2.1.5 Σε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, αν 

δεν ορίηεται διαφορετικά ςε αυτό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα, 

γραμμικό κατ’ ελάχιςτον, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. Στο 

χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και 

κατθγορία μελζτθσ και τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ δράςθσ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί 

θ ςυνολικι προκεςμία. 

2.1.6 Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του 

αναδόχου, δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016. 
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2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ 

εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (Άρκρο 182 του 

Ν.4412/2016), ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. 

2.2.2 Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει και αναπλθρωτι 

εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του 

αναδόχου γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε 

περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του 

αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Οποιαδιποτε 

αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. 

Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ 

κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

2.2.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι 

εκπρόςωπό του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα αυτά 

εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ’ εντολι του και να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά 

προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων του 

εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.3 Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ 

Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα 

επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των 

επιβλεπόντων ορίηονται κατά το άρκρο 183 του Ν.4412/2016. 

 

2.4 Τποβολι Μελετϊν από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν υποβολι μελετϊν αναγράφονται αναλυτικά ςτο Φάκελο 

Σφμβαςθσ Μελζτθσ (Υποφάκελοσ Α) 

 

Άρκρο 3: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

3.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που 

ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του 

προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. 

Τεκμαίρεται ότι θ Διευκφνουςα Υπθρεςία αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν 

αντιλζγει γραπτά. 

 

Άρκρο 4: ΑΜΟΙΒΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 

4.1 Αμοιβι του αναδόχου 

Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ. Θ αμοιβι αυτι 

μπορεί να αυξθκεί ςτισ περιπτϊςεισ που α) αυξάνεται το φυςικό αντικείμενο, με 

ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ που υπογράφεται κατά τα άρκρα 132 και 186 του Ν.4412/2016, β) 

εγκρικοφν αρμοδίωσ αποηθμιϊςεισ, εφόςον ςυντρζχουν οι λόγοι και προχποκζςεισ του Νόμου, γ) 

δοκεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με ανακεϊρθςθ τθσ αμοιβισ του. 
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4.2 Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, ςε κατθγορίεσ μελετϊν 

και ςτάδια, όπωσ οι κατθγορίεσ και τα ςτάδια αυτά προκφπτουν από τθν Οικονομικι του 

Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία ποςότθτεσ υπθρεςιϊν που ζχουν 

παραςχεκεί. Ρεραιτζρω θ ςταδιακι καταβολι τθσ αμοιβισ ανά ςτάδιο μελζτθσ ρυκμίηεται από το 

άρκρο 187 του Ν.4412/2016. 

Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Ρλθρωμισ, που 

ςυντάςςονται, ελζγχονται και εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 187 του 

Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα αναγράφονται: 

I. Το είδοσ των εργαςιϊν. 

II. Οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν. 

III. Ρίνακασ αμοιβισ με τα αιτοφμενα προσ πλθρωμι ποςά για τισ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν, 

τθ μζγιςτθ ςυνολικι αμοιβι και το άκροιςμα των προθγουμζνων αμοιβϊν. Σε περίπτωςθ 

ςφμπραξθσ ςυνυποβάλλεται ο εν ιςχφϊ πίνακασ επιμεριςμοφ τθσ αμοιβισ ςτα μζλθ τθσ, ενϊ ςε 

περίπτωςθ αναδόχου κοινοπραξίασ τθν αμοιβι ειςπράττει ο εκπρόςωπόσ τθσ και τθν επιμερίηει 

ςτα μζλθ τθσ με ευκφνθ του. 

IV. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και τθσ 1θσ τμθματικισ πλθρωμισ, που ιςχφουν κατά 

τθν υποβολι του λογαριαςμοφ. 

V. Το πλθρωτζο ποςό 

VI. Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 

Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του: 

I. Τιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

II. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

III. Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κλπ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ κατά τθν θμζρα υποβολισ των προςφορϊν ι τθν θμζρα ςφνταξθσ του λογαριαςμοφ), 

όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν 

αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων (ΤΣΜΕΔΕ 2%, ΕΜΡ 1% με το χαρτόςθμό τουσ 

και ΟΓΑ χαρτοςιμου, χαρτόςθμο 2 %0 ≥ 3 ευρϊ και ΟΓΑ χαρτοςιμου). 

V. Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατϋ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε 

άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι : 

(α) Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ 

και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και 

Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

κλπ), ΡΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα 

καταβάλλεται επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. Οι πλθρωμζσ 

ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του Λογαριαςμοφ, υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι 

κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου πζραν του μθνόσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

4.2.2 Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα 

μετακινιςεων, ζξοδα αναπαραγωγισ ςχεδίων, ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά 

κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν 

τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν του) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των 

εργαςιϊν. Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν 

παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ. 

4.2.3 Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα 

απομζνοντα ςτάδια μελζτθσ, κατά το άρκρο 192 του Ν.4412/2016. Για τθν άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι 

επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 192 και 194 του 

Ν.4412/2016. Επίςθσ μπορεί ο εργοδότθσ να διαλφςει τθ ςφμβαςθ και κατά τθν εκπόνθςθ 

ςταδίου μελζτθσ, ευκυνόμενοσ ςε πλθρωμι αποηθμίωςθσ, θ οποία υπολογίηεται κατά τθν παρ.2 

του άρκρου 194 του Ν.4412/2016. 

Επιπλζον θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει τθν εκπόνθςθ μελετϊν 

πυροπροςταςίασ, αν κατά το διάςτθμα εκπόνθςθσ τθσ οικείασ μελζτθσ ζχουν περιζλκει ςτθν 

κατοχι τθσ, εγκεκριμζνεσ μελζτεσ πυροπροςταςίασ από το αρχείο του  Γραφείου Ρυραςφάλειασ/ 

Δ.Ρ.Υ Ιωαννίνων. 

4.2.4 Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό αντικείμενο, εφόςον α) το 

κρίνει αναγκαίο και β) ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 186 του 

Ν.4412/2016. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ κα γίνει με ςφνταξθ Συγκριτικοφ 

Ρίνακα και κατάρτιςθ ςυμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 

186 του Ν.4412/2016. Για τθν ζγκριςθ Σ.Ρ. και τθν υπογραφι τθσ Συμπλθρωματικισ 

Σφμβαςθσ, που αφοροφν ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει 

ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ προσ τθν ςφνταξθ και ζγκριςθ του 

Σ.Ρ. και τθν υπογραφι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των 

άρκρων 132 και 186 του Ν.4412/2016. Μετά τθν ζγκριςθ του Σ.Ρ., ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να υπογράψει χωρίσ αντίρρθςθ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ και να 

εκτελζςει τισ επί πλζον εργαςίεσ που του ανατίκενται. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του θ 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μπορεί να διαλφςει, αηθμίωσ για 

τον ΚτΕ, τθ ςφμβαςθ, με τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 186 του 

Ν.4412/2016. Θ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κατά τα ανωτζρω με Σ.Σ., 

ςυνεπάγεται τθν καταβολι πρόςκετθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 

5% τθσ Σ.Σ. (άρκρο 72 του Ν.4412/2016). 

 

4.3 Νόμιςμα αμοιβισ αναδόχου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται 

από τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

νομοκεςία. 
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4.4 Χρθματοδότθςθ 

Θ εκπόνθςθ των μελετϊν κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα Φιλόδθμοσ ΙΙ κακϊσ και από 

Πιςτϊςεισ του Διμου Ηίτςασ. 

 

Άρκρο 5: ΕΓΓΤΘΕΙ 

5.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

5.1.1 Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που 

εκδίδεται κατά το άρκρο 72 του Ν.4412/2016, ίςθ προσ το 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.1.2 Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε 

μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

5.1.3 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν παραλαβι του ςυνόλου 

του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, κατά τα άρκρα 72 και 187 του Ν.4412/2016. Εφόςον υπάρξει 

νόμιμθ αιτία 

για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. 

5.1.4 Ρζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ κατατίκεται από τον ανάδοχο και για τισ 

τμθματικζσ πλθρωμζσ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 72 και 187 του Ν.4412/2016. Θ επιςτροφι 

των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ρυκμίηεται από τα άρκρα 72, 187 και τισ λοιπζσ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016. 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυιςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά 

διάκριςθ τθν πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ 

του Εργοδότθ κατά του αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. 

Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν 

απαίτθςθ μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν 

εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι. 

Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για 

αποηθμίωςθ του 

Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 

 

Άρκρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

6.1 Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του, δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των 

εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ κατά το άρκρο 185 του Ν. 4412/2016. 

6.2 Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και 

κοινοποιοφνται ςτο ανάδοχο. Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά 

τθν επιβολι τουσ, ι ςε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται 

αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ από τθν Ρροϊςταμζνθ αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 185 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 7: ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι αξιϊςεισ 

του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

8.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ 

αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Φάκελο Σφμβαςθσ Μελζτθσ που ςυνοδεφει τθ Διακιρυξθ και τισ 

ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ. 

8.1.2 Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του 

εργοδότθ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ 

δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

8.1.3 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ 

και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν. 

8.1.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ 

οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

8.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ αντίςτοιχα 

τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ 

ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι 

εςκεμμζνθ ενζργεια του εργοδότθ. 

8.3 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και 

των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 195 του Ν.4412/2016. Θ υποκατάςταςθ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ γίνεται 

κατόπιν απόφαςθσ τθσ Ρ.Α. και μετά από γνϊμθ του αρμοδίου Τεχνικοφ Συμβουλίου. 

8.4 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και 

οι προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 

κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ. 

8.5 Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και 

τουσ προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του 

εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτο Νόμο και ςτθ 

ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

8.5.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι και να 

τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ/ διαχείριςι τουσ. 

8.6 Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Θλεκτρονικό Τπολογιςτι 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε 

Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτεκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του 

εργοδότθ με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει: 

 τον τφπο του Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε, 
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 τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του 

ιδιοκτιτθ του, και 

 ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, 

του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να 

μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα προγράμματα. 

8.7 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο 

ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, 

υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί. 

8.7.2 Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το 

δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα 

που ςχετίηονται με το Τεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

8.8 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

8.8.1 Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ και ενδεικτικά: 

 τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και 

υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α., κλπ., 

 τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 

 τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

8.8.2. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.  

 

8.9 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ που απορρζουν από τθν κείμενθ 

για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προςωπικό του 

που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.10 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι 

τον εργοδότθ. 

8.11 Αλλθλογραφία του υμβοφλου με τον Εργοδότθ 

Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 

αποςτζλλονται κατ’ αρχιν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο 

ταχυδρομείο ι με courier και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 9: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

9.1 Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ 

Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

9.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, 

κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2. 
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Άρκρο 10: ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με 

πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα 

λοιπά, ιδίωσ κατά το άρκρο 198 του Ν.4412/2016 και το άρκρο 12 τθσ παροφςασ Συγγραφισ 

Υποχρεϊςεων. 

10.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν 

αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο 

ιςχυρότερο κάκε φορά, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και τθν παρ. 1.3 τθσ παροφςασ. 

10.2.3 Λάκθ ι παραλείψεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων 

και ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που 

ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

10.3 Ανωτζρα βία 

10.3.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", 

τα οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 

ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. 

Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν 

αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 

10.3.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 

δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ 

εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν 

επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

10.4 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ. 

Διαφωνίεσ,  . διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 

δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 

κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από 

το Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του νόμου. 

 

Άρκρο 11: ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 

11.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ τθσ Ρ.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόςον 

ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται 

υποχρεωτικά. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει 

υπζρ του εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ροινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για 

υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι 

ριτρα για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ. 

11.2 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ τθσ Σφμβαςθ, ςφμφωνα με τα 
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οριηόμενα ςτα άρκρα 133 και 192 του Ν.4412/2016. 

11.3 Λφςθ τθσ φμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ αν δεν 

εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του αναδόχου κατά το άρκρο 195 του Ν. 4412/2016, ι αν ο ανάδοχοσ 

τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Ρτϊχευςθ του αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν 

αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται 

τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ ςφμφωνα με το άρκρο 195 του Ν.4412/2016. 

11.4 Λιξθ τθσ φμβαςθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

Θ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ, εφ’ όςον δεν ςυντρζχουν λόγοι πρόωρθσ λφςθσ (ζκπτωςθ του αναδόχου ι 

διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ), πιςτοποιείται με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ μελζτθσ με απόφαςθ τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ μετά τθν ζγκριςθ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 

για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 189 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 12: ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 198 του Ν.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν 

αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ του νόμου. 

 

Άρκρο 13: ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

13.1 Νομοκεςία 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από τθ νομοκεςία όπωσ αυτι αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν οικεία 

Διακιρυξθ. 

13.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

13.2.1 Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

13.2.2 Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι 

άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 

οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / 

και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει 

τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των 

εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 
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