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Ο Δήμαρχος Καισαριανής3 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

  ανοικτή διαδικασία   
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   
Εκτιμώμενης αξίας  153.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
SKOPLAKI
Ημερομηνία: 2018.05.25 10:10:45 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ́

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1. 1                  Αναθέτουσα αρχή         :   Δήμος Καισαριανής  

Οδός                                              : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 
Ταχ.Κωδ. : 16121 
Τηλ. : 2132010728 
Telefax : 2107292621 
E-mail            : texniki@kessariani.gr 
Πληροφορίες : Ταμπάκη Ειρήνη 

 
 

1.2 Κύριος του Έργου :         Δήμος Καισαριανής 
 

1.3 Εργοδότης:                                    Δήμος Καισαριανής 
 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                    Προϊστάμενη Αρχή είναι  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Καισαριανής (μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής 
(μετά την υπογραφή της σύμβασης).  
 
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :         Τεχνική Υπηρεσία 

 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής 

 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες 
ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους 
προσφέροντες4 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα διακήρυξη και η προκήρυξη σύμβασης5, 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του υποσυστήματος, 
δ) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα 

των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 
ε) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του, 
στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το υπόδειγμα εγγυητικής (δεν επισυνάπτεται)6 
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

θ) -----7 
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση8 στα έγγραφα της 
σύµβασης από τις 25/5/2018 9  στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής https://kaisariani.gr/ 10 11  
 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 15/6/201812, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 19/6/201813.  

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 73615) μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ 
συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
 
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
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3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά 
που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 20.3 της παρούσας. 
Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-
10-2017   Κ.Υ.Α. . 
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  προσκομίζεται υποχρεωτικά από 
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.14 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί 
μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 
του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές 
για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών 
πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 3 του νόμου αυτού.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά 
υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση 
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  
στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 
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προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 
προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι 
προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 

 
 
 
Άρθρο 4 : Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
έγκριση πρακτικού  

 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
 
β) Στη συνέχεια,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 

της παρούσας, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”,  χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες 

πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. 

 

γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2. Ακολούθως,  η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω 

ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως 

“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.   

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του ως άνω πρακτικού, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 

δ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα 
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δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. 

 

ε) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 

στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 21.3 

και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό 

υποβάλλεται, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, στην 

αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση. 

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, κατά κατηγορία μελέτης, απορρίπτεται, εφόσον οι ποσότητες 

του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

 

στ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν 
αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 
των λοιπών προσφερόντων.  

 
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  
(ισοδύναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.  
 
η) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί ένσταση, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6. 
 
 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/  Κατακύρωση/  
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 15 τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.16 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, μέσω της λειτουργικότητας της 
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 
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από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,  τα 
έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας17, 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15.1 
της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
του άρθρου 18 και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του18.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης19. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α  ́της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής20. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου21. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 
Η αναθέτουσα αρχή22 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένων και της τεχνικής και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή23, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1 Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
επικαιροποιημένα24 τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση 
της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 17, ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.   

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος να  προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.      

8.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,  κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
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προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
182 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Το Συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη.   

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

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

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών 

 
Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 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. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 25 Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014.  

10.4    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
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Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω 
διατάξεις, όπως ισχύουν: 
 

 
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 

2. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),  

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)26. 

4. Ο ν. 4278/2014 (Α 1́57) και ειδικοr τερα το αr ρθρο 59 αυτουr  «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» . 

7. Ο ν. 4014/2011(Α  ́ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες27”.   

14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»28. 

15. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση29». 

16. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

17.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”. 

18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”. 
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20. 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 μεrρος Β  ́(Προδιαγραφεrς) και ως συγκριτικοr  στοιχειrο για τη προεκτιrμηση 
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

21. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 
αυτών’’, οr πως ισχυr ει μεταr  την τροποποιrησηr  του με το ν. 3919/2011 (Α 3́2). 

22. Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23. - Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

24. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

25. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

26. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

27. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 
του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

28. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

29. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

30. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

31. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

32.  Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

33. Την αριθμ. 270/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α. 7Α66ΩΕΨ-ΒΥ5) περί έγκρισης 
εκπόνησης της μελέτης.  

34. Την από 19/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» μεταξύ Δήμου Καισαριανής και Περιφέρειας Αττικής. 
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35.   Την με αριθμό 102/2018 (ΑΔΑ 6Β1ΦΩΕΨ-ΕΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: 
Έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης, έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας, για την σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  153.225,81 € (χωρίς  
Φ.Π.Α. 24%). 

36. Της με αριθμό 97/2018 (ΑΔΑ 7ΔΗΚΩΕΨ-81Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: 
Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αξιολόγησης 
αποτελέσματος της ανωτέρω μελέτης. 30. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́

 
Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 

12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 153.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει31 

τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ &  ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ 

                         (06) 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€  47.621,08  (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και 

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 

                          (07) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€  11.452,30  (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και 

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

« ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ     

ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , 

ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» (09) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€  34.415,55  (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και 

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΜΑ & 

ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ &  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»        (14) 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€  25.791,80 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και 

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ , ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ   (08)  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€  24.423,62   (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και 

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»  (25)  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€  8.224,87   (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και 

ΣΑΥ -ΦΑΥ 

«ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ» 

  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

           € 1.296,58 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 
 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό Πρόγραμμα (257/2017 απόφαση Δ.Σ / ΑΔΑ:Ω3ΔΣΩΕΨ-ΔΘΒ) και 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής (258/2017 απόφαση Δ.Σ. / ΑΔΑ: 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) και η 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.150)32 και υπόκειται στις 
νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 
4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   
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12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
  
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  
συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο 
Φάκελο  δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του 
Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού 
αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που 
θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του 
προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

   

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του του 
Αναδόχου  ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έντεκα (11) 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:33 

Προμελέτες / Οριστικές Μελέτες: Εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

(Έλεγχος και παρατηρήσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ημερών, επανυποβολή από 

τους μελετητές εντός 15 ημερών και τελική έγκριση από την ΔΥ εντός 30 ημερών). (Εκτιμώμενος 

χρόνος 5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης). 

Μελέτες Εφαρμογής: Υποβολή εντός 2 μηνών από την έγκριση της προηγούμενης φάσης. 

(Έλεγχος και παρατηρήσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ημερών, επανυποβολή από 

τους μελετητές εντός 15 ημερών και τελική έγκριση από την ΔΥ εντός 30 ημερών). (Εκτιμώμενος 

χρόνος 4 μήνες από το προηγούμενο στάδιο). 

Τεύχη Δημοπράτησης: Εντός 1 μήνα από την έγκριση της προηγούμενης φάσης. Έλεγχος και 

παρατηρήσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 10 ημερών, επανυποβολή από τους 

μελετητές εντός 10 ημερών και τελική έγκριση από την ΔΥ εντός 10 ημερών). (Εκτιμώμενος 

χρόνος 2 μήνες από το προηγούμενο στάδιο). 

Η μελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις 

απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά 

του μελετητή. 

Περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες έως και την έκδοση Άδειας Δόμησης όπου απαιτείται. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την μελέτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα καθώς και όλο το αρχείο 

της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο. 

 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  11 μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

   
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
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13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική 
προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 . 

13.3 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές34.  

13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά35. 

13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.6 Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10)36 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – 

αποσφράγισης (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 73615) 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών37 ορίζεται η 25η 
Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η 
Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή  ώρα 10:30 π.μ.38 

 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού      3.000€39. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών,  
  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται.  
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 25/6/2019, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201640.  

 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης41 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, 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 χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης 

15.3     Εγγύηση προκαταβολής42 
 (δεν απαιτείται) 
 
 
15. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές 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. 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.
43 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 
η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
 
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από  μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της παρούσας. 
 
15.5  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης και η προκήρυξη σύμβασης44 καταχωρήθηκαν στο 

ΚΗΜΔΗΣ45.    

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://kaisariani.gr/ )46.  
 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 
ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης47.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  ́

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19. 
 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.148 και 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τριrτες χωr ρες που δεν εμπιrπτουν στην περιrπτωση γ  ́ της παρουr σας παραγραr φου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 
17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης49. 

 
17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών.  

   

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
  
18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη50  καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 

κυρωr θηκε με το ν. 2803/2000 (Α  ́48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνικηr  νομοθεσιrα με το ν. 3691/2008 (Α  ́166), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιrα ενσωματωr θηκε στην εθνικηr  νομοθεσιrα με το ν. 4198/2013 (Α 2́15 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 

των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.51 

 

18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία   
ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 
18.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργικηr  αποr φαση 2063/Δ1632/2011 (Β  ́266), οr πως εκαr στοτε ισχυr ει, ως «υψηληr ς» ηr  «πολυr  
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υποr  αα  ́και ββ  ́κυρωr σεις πρεrπει να εrχουν αποκτηr σει τελεσιrδικη και δεσμευτική ισχύ52.  
 

 

18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις53:  

 

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ 
του ν. 4412/2016, 

 
(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

 
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
 
18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων.   
 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.54 

 
18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.555 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
18.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
 
18.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
 
Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής56 
 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στην κατηγορία/ 
κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας57. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε 
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα 
του Παραρτηr ματος XI του Προσαρτηr ματος Α  ́του ν. 4412/2016. 
 
  
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια58 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν για την τελευταία τριετία ελάχιστο κύκλο εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 50.000,00 Ευρώ. 
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19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα59 
 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Πτυχία στην Κατηγορία 
µελέτης  

 
Αρχιτεκτονική µελέτη 

 κατηγορίας (6)   
 

 
πτυχία Β’ τάξης  και άνω 

 
Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης 

κατηγορίας (7)  

 
πτυχία Α’ τάξης και άνω 

Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 

Μελέτες. (9)  

 
πτυχία Β’ τάξης και άνω 

 
Στατικές Μελέτες (µελέτες φερουσών 
κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών 
έργων) (8)  

 

 
 

πτυχία Β’ τάξης και άνω 

Ενεργειακές Μελέτες 
(θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, 

πυρηνικές, ήπιων µορφών 
ενέργειας). (14)  

 
   

  πτυχία Α’ τάξης και άνω 

Φυτοτεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης 
Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων 

Πρασίνου κατηγορίας (25)  

 
πτυχίου Α’ τάξης και άνω 

 

 

 

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης60 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  ́

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
  

20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
 
20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει61 τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
 

20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει62 τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου 
Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην 
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων 
της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
 
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
περιrπτωσης β ,́ λαμβανομεrνου υποr ψη του συνολικουr  χροr νου, οr πως προβλεrπεται στα εrγγραφα της 
σύμβασης. 
 
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και 
της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με 
αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
διαταr ξεων των περιπτωr σεων β  ́και γ ,́   
 
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  
 
στ) ……..63 
 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 100 σελίδων64  
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κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος, των 
πινάκων και των σχεδίων. 
 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου 
κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 

20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι 
σχετικές φόρμες, σύμφωνα με το άρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρούσας.   

 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
 
21.1 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 1 Τεχνικής Προσφοράς  (Βαρύτητα  15%  ) : Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης 

του αντικειμένου και των στόχων. 

• Κριτήριο 2 Τεχνικής Προσφοράς (Βαρύτητα  65 %  )  : Αξιολογείται η πληρότητα και 

αξιοπιστία της μεθοδολογίας της μελέτης.   

• Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς :  (Βαρύτητα 20 % ) αφορά ομάδα εργασίας και 

αξιολογείται στο  Υποκριτήριο 3.1  ,η  σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της 

ομάδας , στο  Υποκριτήριο 3.2  η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση 

με τη δομή του οργανογράμματος   και στο  Υποκριτήριο 3.3  Ο βαθμός συνοχής της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης. 65  66 

 

21.2 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: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3   ή     [U TΠ = 0,15*Κ1+0,65*Κ2+0,20*Κ3] 

 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 90%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας67. 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς : 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης 

όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του άρθρου 20.2 της παρούσας, με εντοπισμό των 
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θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εκπόνηση της μελέτης. 

Αξιολογούνται μόνο προτάσεις τεχνικών λύσεων. Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1 

, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο 

αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Κριτήριο 1  : Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων 

 (Βαρύτητα  15%  ) 

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς: Κριτήριο 2  Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της 

μεθοδολογίας της μελέτης.  (Βαρύτητα  65 %  ) 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των 

στοιχείων των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που 

παρουσιάζει ο  φορέας, 

• Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 

περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή και η τεκμηρίωση της δυνατότητας 

υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό  με τη 

στελέχωση της ομάδας μελέτης με το επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό 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. 

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε 

σ2=65%. 

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς: 

(Βαρύτητα  20%  ) 

 

Στο Κριτήριο 3  Αξιολογούνται τα υποκριτήρια  : 

Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ και ε 

του άρθρου 20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα: 

Υποκριτήριο 3.1     

Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας.  

Υποκριτήριο 3.2     

Η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος   και 

Υποκριτήριο 3.3     

Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.  

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε 

σ3=20%. 68 69 70. 

 

21.3. 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= 10%  
 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές κρίθηκαν  αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2.  

 

21.4 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 * 90% +  U ΟΠ * 10% 

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

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο U 71. 

 

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 (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” 
του υποσυστήματος.   

 
 
Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής72 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμεrνη υπευr θυνη δηr λωση, με τις συνεrπειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 18.1.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν73.  
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης74. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΤΕΥΔ την πρόθεσή του για 
ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας.  
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 
18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 
πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 
12.1 της παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Η πλήρωση των 
απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της 
ένωσης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤΕΥΔ. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας75: 
 
 
 
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 
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22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας.76 

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου 
τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής 
ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 
προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 77 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση,  
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 

22.1.2Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.   

 
22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος: 
 

Για την περίπτωση β’78, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων79.  

 
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’80, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος,81  ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού82.  
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Για την περίπτωση θ’83, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 
επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 
και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 
τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα.  
 

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.   

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
 
22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή 
ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% 

Πτυχίο στην Κατηγορία 
µελέτης (€)  στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) µε 
Φ.Π.Α. 24% 

Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (6)  
(«Χάραµα» , «πρώην Γραφειακοί 

χώροι») 

 
47.621,08 € 

 
πτυχίο Β’ τάξης  59.050,14 € 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης 
κατηγορίας (7) (διαµόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης 
παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και 

τοπίου), («Χάραµα» «πρώην 
Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος 

Σκοπευτηρίου) 

11.452,30 € 

 
 

πτυχίου Α’ τάξης  

14.200,85 € 

Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 
Μελέτες. (9) («Χάραµα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος 
Σκοπευτηρίου) 

34.415,55 € 
 

 
 

πτυχίο Β’ τάξης  42.675,28 € 

Στατικές Μελέτες (µελέτες φερουσών 24.423,62 €  30.285,29  € 
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κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 
ειδικών τεχνικών 

έργων) (8) (κτίριο «Χαράµατος» & 
κτίριο «πρώην Γραφειακοί χώροι») 

 

 
πτυχίο Β’ τάξης 

Ενεργειακές Μελέτες. (14) («Χάραµα» 
& «πρώην Γραφειακοί χώροι»& 
συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 
25.791,80€ 

 
   
πτυχίο Α’ τάξης 

 
31.981,83 € 

 

Φυτοτεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης 
Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων 

Πρασίνου κατηγορίας (25) («Χάραµα» 
«πρώην Γραφειακοί χώροι» & 
συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 
8.224,87€ 

 

 
 

πτυχίου Α’ τάξης 

 
      

  10.198,84€ 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    1.296,59 €   
ΣΥΝΟΛΟ 153.225,81 € 

 
 

 

ΦΠΑ 24%  36.774,19 € 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 190.000,00 €   
 

 

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτηr ματος Α  ́του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 

 

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως 84:  

 Με ένα από τα δικαιολογητικά α) , β) και γ) του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.85  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

κατάλληλο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηr ματος Α  ́ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
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αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο  22.2.5 του παρόντος άρθρου. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που 

ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως  86: 

για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 

με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες να καταθέσουν στοιχεία 

σχετικά με τα όσα αναφέρονται στα αίί, β, γ, .., στ και η του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

προσαρτήματος Α του ν. 4412/16 και  o κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Πτυχία στην Κατηγορία 
µελέτης  

 
Αρχιτεκτονική µελέτη 

 κατηγορίας (6)   
 

 
πτυχία Β’ τάξης  και άνω 

 
Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης 

κατηγορίας (7)  

 
πτυχία Α’ τάξης και άνω 

Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 

Μελέτες. (9)  

 
πτυχία Β’ τάξης και άνω 

 
Στατικές Μελέτες (µελέτες φερουσών 
κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών 
έργων) (8)  

 

 
 

πτυχία Β’ τάξης και άνω 

Ενεργειακές Μελέτες 
(θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, 

πυρηνικές, ήπιων µορφών 
ενέργειας). (14)  

 
   

  πτυχία Α’ τάξης και άνω 

Φυτοτεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης 
Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων 

Πρασίνου κατηγορίας (25)  

 
πτυχίου Α’ τάξης και άνω 

 

 
Οι  οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηr ματος Α  ́ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.5 του παρόντος άρθρου. 
 
 

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης87 

(Δεν απαιτείται ) 
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22.2.5 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 
 
 
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
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Άρθρο 23: Υπεργολαβία 

23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

23.3  .................................................................... 88 

23.4     Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)89  της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της 
παρούσας για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 

Άρθρο 24 - Διάφορα: 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις90: 

Η αριθμ. 36/2018 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ ΨΕ3ΒΩΕΨ-ΝΙΧ) για την έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». Η πίστωση θα 
γίνει σε βάρος του ΚΑ 15.7413.0006 συνολικού ποσού των 190.000,00 € του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ.  4634/1023/2018 (ΑΔΑ 
61ΤΓΩΕΨ-Α47) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
2018 και με αρ.  306/2018 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 
(συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 

δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 
80/2016)91. 

                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  24/5/2017 

              

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα             Η Διευθύντρια Τεχνικών υπηρεσιών 

 

Ταμπάκη Ειρήνη             Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Πολιτικός Μηχανικός           Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ92 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
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1 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες 
φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 
2  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου 
έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ 
προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 
3              Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
4  Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος.  
5  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο Μεrρος Γ  ́ του Παραρτηr ματος V του Προσαρτηr ματος Α  ́ του ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για 
συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το 
αναλόγως. 
6  Η περιπτ. (ζ) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
περιλάβει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς π.χ. εγγυητικών 
επιστολών. 
7  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει 
αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 
σύναψης. 
8  Πρβλ. άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 3 του ν. 
4497/2017 (Α 171)   
9  Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα, η οποία πρέπει 
να ταυτίζεται με τη δημοσίευση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 ν. 4412/2016). Στην περίπτωση 
αυτή, δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού και 
διαγράφονται τα λοιπά εδάφια (πλην του πρώτου εδαφίου) της παρ. 2.2 της διακήρυξης. 
10  Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να περιληφθεί, στο παρόν 
άρθρο της διακήρυξης, πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα 
άλλα πλην των ηλεκτρονικών, όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός 
ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων (τρίτο εδάφιο παρ. 1 του 
άρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:  «Τα 
ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός 
…………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να 
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας 
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες». 
11  Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 
του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα 
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο 
με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα 
μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν 
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
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12  Συμπληρώνεται  από την αναθέτουσα αρχή με  σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία, προς 
αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.  
13 Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της 
παρούσας. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη 
ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
14   Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
15  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
16  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171) 
17  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών 
μέσων). 
18  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 
του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
19             Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
20             Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
21             Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
22   Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. 
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
23  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
24  Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον 
προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση 
του προσυμβατικού ελέγχου  (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται 
το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8.1.  
25  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  
26  Επισημαίνεται ότι με το  άρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ότι: "25. Mε 
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40 
του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 
4412/2016". 
27  Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρθρο 13 του οποίου 
καταργήθηκε το π.δ 113/2010. 
28  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
29  Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων. 
30  Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
31  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται 
αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 
περ. α' του ν. 4412/2016). 
32  Εφόσον πρόκειται για σύμβαση συγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια της Ε.Ε.) πρέπει να 
αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηματοδοτείται. Πρέπει να αναφέρεται η εξασφάλιση 
χρηματοδότησης της σύμβασης (αρ 45 παρ 8 σημείο Α5 του ν. 4412/2016). 

33  Κατά το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικές προθεσμίες μπορούν να τεθούν  στο 
συμφωνητικό κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τμηματικές προθεσμίες, η 
σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται. Επίσης, μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό 
χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 
34  Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθούν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθεί  «δεν γίνονται δεκτές». 
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35  Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.3 της 
παρούσας η αναθέτουσα αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η 
παράγραφος 13.4 διαγράφεται .  
36  Οριrζεται ο χροr νος αποr  την αναθεrτουσα αρχηr , κατ έκτιrμηση των ιδιαιτεροτηr των της 
διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. άρθρο 97 παρ 3 του ν. 
4412/2016.    
37  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 
4412/2016 . 
38   Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η 
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

39  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο 
του ν. 4412/2016).  
40  Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 
του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
41  Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 
των 20.000 ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. 
τρίτο του ν. 4412/2016). 
42  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την 
παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής. 
43  Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
44  Πρβλ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
45            Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ, 
όπως ισχύουν. 
46 Σύμφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, 
εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα 
της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 
3316/2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 (πρβ. παρ. 10  του άρθρου 379 του ν. 4412/2016), 
καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να 
κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία, ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην 
έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους 
νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. 
παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016).  
47  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως την 
1.1.2021 (πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 
48  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών.  
49  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
50   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 
του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
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καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
51  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
52   Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 
του ν. 4488/2017.  
53  Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι, 
σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και πρόβλεψης 
του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει τον οικονομικό φορέα (με την επιφύλαξη 
των παρ. 7 έως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος 
λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους 
αποκλεισμού της παραγράφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιστοίχως το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, διαγράφεται το 
περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφου και δεν συμπληρώνεται αντίστοιχα 
το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικά μέσα. 
54  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  
 
55  Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
56  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 
4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες 
αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της 
αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”) και δεν μπορούν 
να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21. 1 της παρούσας και να 
βαθμολογούνται, πλην των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν τίθενται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας (Πρβλ. και υποσημείωση 68 
κατωτέρω). 
 
57  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 
πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', αντίστοιχα, του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016. 
58  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο. 
59  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση 
της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
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σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο 
συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγράφει, στο παρόν σημείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την υπό ανάθεση μελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση 
στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προσόντα 
(εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη σύμβαση μελετητών. Για τον τρόπο 
απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο 22.2.3 της παρούσας. 
60  Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβάνεται 

ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 

(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
61  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 
«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 
προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.). 
62  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 
«εκτυπώσεις» της Τεχνικής  σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 
προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.). 
63  Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 21.2 της παρούσας. Στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελετών, και εφόσον τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 51, ο 
φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει ιδίως, επιπλέον των ως άνω αναφερομένων, και τεχνική 
έκθεση με τεχνική πρόταση - λύση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού 
αντικειμένου της μελέτης, με ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, 
τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας.  
64  Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, αναλόγως των 
απαιτήσεων της μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί. 
65  Η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ένα ή περισσότερα εκ των 
αναφερομένων κριτηρίων στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανάλογα με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης και να καθορίσει τη βαρύτητα αυτών. Επισημαίνεται ότι τα 
κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή (πρβ. παρ. 8 και 9 
του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19.1 έως 19.4 δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, πλην των 
τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται ως κριτήριο 
επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας στο άρθρο 19.3 της παρούσας (Πρβλ. Παράρτημα ΧΙΙ/ 
Μέρος II/ περ. στ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016). 
 
66  Τίθενται ελάχιστα όρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρίων 
ανάθεσης. Πρέπει, πάντως, να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να 
είναι πολύ αυστηρή έως απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες 
περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, είτε να μην προβλέπεται η 
χρήση κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην 
εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου). 
67  Αναφέρεται μόνο αν έχει τεθεί ελάχιστα αποδεκτή επιμέρους βαθμολογία σε κάθε κριτήριο.  
68  Η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ένα ή περισσότερα εκ των 
αναφερομένων κριτηρίων στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανάλογα με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης και να καθορίσει τη βαρύτητα αυτών. Κατά τη διακριτική 
της ευχέρεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει στα κριτήρια ανάθεσης τα πρότυπα 
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διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 82 του ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και να 
μην έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή 
(πρβ. παρ. 8 και 9 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). Για περισσότερα, πρβ. Κ.Ο. της Αρχής σχετικά με 
τις Οδηγίες Συμπλήρωσης του Προτύπου Τεύχους διακήρυξης. 
69  Τίθενται ελάχιστα όρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρίων 
ανάθεσης. Πρέπει, πάντως, να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να 
είναι πολύ αυστηρή έως απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες 
περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, είτε να μην προβλέπεται η 
χρήση κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην 
εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου). 
70  Αναφέρεται μόνο αν έχει τεθεί ελάχιστα αποδεκτή επιμέρους βαθμολογία σε κάθε κριτήριο.  
71  Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016. 
72  Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. 
73  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 
του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
74  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 
4497/2017. 
75  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν 
τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το 
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
76  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς ασφαλιστικούς 
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από 
τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
77  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
78  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
79  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet. 
80  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
81   Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό 
(Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
82             Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, 
ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

83  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
84  Συμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατά περίπτωση, με 
βάση το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
85  Συμπληρώνεται ανάλογα, με βάση το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ 
του ν. 4412/2016. 
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86   Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται 
στο άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται 
στα στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 
απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών 
επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο 
Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. 
87  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 19.4, συμπληρώνεται αναλόγως 

σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
88   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον 
υπεργολάβο την αμοιβή του δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον 
τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται 
αναλόγως. 
89  Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση 
ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 
90  Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, π.χ. αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, δέσμευσης πίστωσης, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής 
αρχής σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης, τυχόν άλλες εγκρίσεις, ειδικοί όροι, κλπ. 
91   Από 01.01.2017 έχει τεθεί σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες”, το άρθρο 13 του οποίου καταργεί το π.δ 113/2010.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του 
π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για 
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 
καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του 
ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που 
συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η 
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος". Πρβ. και άρθρο 5 
του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
92   Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & Φιλαδελφείας 

ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Πληροφορίες: Ταµπάκη Ειρήνη 

Ελιάνα Χαρίτου 

Ευαγγέλου Γρηγόρης 

Τηλ:  213.20.10.728 , 2132010726 ,2132010725 

Fax: 210.72.92.621 - 213.20.10.788  

Email: texniki@kessariani.gr 

(URL):  https://kaisariani.gr/ 

NUTS:GR30 / LAU2 GR30002001 
 

Αντικείµενο:  

Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης  του ιστορικού 

χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο 

Καισαριανής  

 

Προϋπολογισµός :  190.000,00 € µε Φ.Π.Α 24% 

                               153.225,80 € χωρίς Φ.Π.Α 

ΚΑ:   15.7413.0006                   

CPV : 71000000-8 

 

 
 
 
 
 

Αντικείµενο:  Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης  του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο 

Καισαριανής  

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   190.000 € µε ΦΠΑ 24% 

  

 

 

 

Θέµα:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

« Ανάδειξης και αξιοποίησης του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο Καισαριανής.» 

 

Στον χώρο του Σκοπευτηρίου θα εκτελεστούν έργα αναβάθµισης και αξιοποίησης του περιβάλλοντα χώρου και 

των δύο ανεκµετάλλευτων κτιρίων που βρίσκονται εκεί. Η ζητούµενη µελέτη αποτελεί  µια σύνθεση µελετών των 

οποίων τα  κύρια αντικείµενα είναι : 
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ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  αφορά στον καθορισµό των όρων και των υποχρεώσεων των 

συµβαλλόµενων µερών για την εκπόνηση των οριστικών  µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης 

«Μελέτες Ανάδειξης και Αξιοποίησης του Ιστορικού Χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο 

Καισαριανής». Η εν λόγω Πράξη είναι ενταγµένη σε χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού 

προϋπολογισµού 190.000 € (µε Φ.Π.Α.) και φέρει κωδικό  ΚΑΕ Περιφέρειας Αττικής: 9769.01.150 

 

1.1  Αντικείµενο και στοιχεία της Μελέτης. 

Ειδικότερα θα εκπονηθούν µελέτες για την εφαρµογή παρεµβάσεων που θα αφορούν σε: 

Αποκατάσταση και ανάδειξη των ιστορικών µνηµειακών χώρων της ευρύτερης περιοχής του Σκοπευτηρίου µε 

αναβάθµιση του υπαίθριου χώρου, των διαδροµών, των φυτεύσεων, των αρδευτικών συστηµάτων και του 

αστικού εξοπλισµού. 

Αποκατάσταση, διαµόρφωση για νέα χρήση και ανάδειξη των δύο κτιρίων, του «Χαράµατος» και του κτιρίου 

«πρώην γραφειακών χώρων».  

Αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου που περιβάλλει το Μνηµείο του Σκοπευτηρίου και το Μουσείο 

Εαµικής Εθνικής Αντίστασης. 

Εγκατάσταση µηχανολογικών συστηµάτων στο Πάρκο του Σκοπευτηρίου, µε γνώµονα την εξοικονόµηση 

ενέργειας και την επάρκεια του φωτισµού. Στόχος είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου κάλλους της περιοχής 

και η ασφάλεια  των χρηστών του πάρκου.  

∆ηµιουργία δύο υπαίθριων αθλητικών κέντρων για παιδιά, νέους και ενήλικες.   

Μελέτη διαδραστικών συστηµάτων σήµανσης όλου του πάρκου, που θα καθοδηγούν τον επισκέπτη στους 

χώρους και τις χρήσεις του και θα τον ενηµερώνουν για την ιστορία του Σκοπευτηρίου. 

• Παρεµβάσεις οδικές και µελέτη σήµανσης για την εύκολη, διακριτή κι ασφαλή πρόσβαση στο πάρκο για 

τους κατοίκους της πόλης, αλλά και για όλο το λεκανοπέδιο, αναδεικνύοντας και προσδίδοντας στο χώρο 

τον υπερτοπικό χαρακτήρα του µε παράλληλη ανάδειξη των εισόδων του πάρκου. 

• Ενεργειακή Αναβάθµιση των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

2.1  Μελέτες ανάδειξης και  αξιοποίησης  του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο 
Καισαριανής. 
Για την Υλοποίηση του έργου «ανάδειξης και  αξιοποίησης  του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίουστο 
∆ήµο Καισαριανής», πρέπει να εκπονηθούν οι σχετικές µελέτες, µέχρι και το στάδιο της µελέτης εφαρµογής.  
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Για την υλοποίηση των µελετών απαιτείται η εκπόνησή τους µέχρι το στάδιο µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία περί µελετών, ως προεκτιµείται παρακάτω: 
 
 
 
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ 

                         (06) 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€47.621,08 (χωρίς Φ.Π.Α.)Περιλαµβάνει Τεύχη 

Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 

                          (07) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€11.452,30(χωρίς Φ.Π.Α.). ΠεριλαµβάνειΤεύχη 

Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

« ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ     

ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , 

ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» (09) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€34.415,55(χωρίς Φ.Π.Α.)Περιλαµβάνει Τεύχη 

Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΜΑ 

& ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ &  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»      (14) 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€25.791,80(χωρίς Φ.Π.Α.)Περιλαµβάνει Τεύχη 

Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ (08) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€24.423,62(χωρίςΦ.Π.Α.)Περιλαµβάνει Τεύχη 

Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (25) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€8.224,87(χωρίς Φ.Π.Α.)Περιλαµβάνει Τεύχη 

Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

«ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ» 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

           € 1.296,58 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 

2.2  Απαιτούµενες εγκρίσεις 
 

Για τις έκδοση της Άδειας ∆όµησης στη Β΄ Ζώνη Υµηττού, στον Ιστορικό Μνηµειακό χώρο και για τις ειδικές 
χρήσεις των κτιρίων που πρόκειται να µελετηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να συντάξει πλήρης φακέλους και 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης, ώστε να κατατεθούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες για έγκριση, µε ευθύνη του Αναδόχου, 
ύστερα από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Οι αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν για λήψη έγκριση - 
αδειοδότηση είναι από: 
 

1. ∆ασαρχείο 
2. Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού 
3. Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής 
4. Εφορεία Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
5. Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων 
6. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
 

και όποια άλλη αδειοδότηση ή διαδικασία απαιτηθεί για την έκδοση Άδειας από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης.  
Οι φάκελοι που θα παραδοθούν κατά την οριστική παραλαβή της µελέτης θα πρέπει να είναι πλήρεις µε όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία µε θεώρηση και έγκριση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής, ώστε να 
κατατεθούν για έκδοση Άδειας ∆όµησης. 
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Για την εκπόνηση των ανωτέρω µελετών, θα παραδοθεί στον Ανάδοχο ο φάκελος της προµελέτης που έχει 
εκπονήσει η ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Καισαριανής. Ο φάκελος της προµελέτης περιέχει ενδεικτικές αποτυπώσεις του 
πάρκου και των κτιρίων που θα αναπλαστούν και προτάσεις εσωτερικών διαρρυθµίσεων σύµφωνα µε το 
κτιριολογικό πρόγραµµα που έχει συντάξει η ∆.Τ.Υ του ∆ήµου.  
 

2.3  Κτιριακοί Χώροι / επί µέρους µελέτες   
 

2.3.1 Κτίριο Χαράµατος 
 

• Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (6) 
• Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (7) 
• Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κατηγορίας (9) 
• Στατική µελέτη κατηγορίας (8) 

 

2.3.2 Κτίριο πρώην γραφειακών χώρων  

 

• Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (6) 
• Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (7) 
• Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κατηγορίας (9) 
• Στατική µελέτη κατηγορίας (8) 
•  

2.4  Περιβάλλοντας Χώρος Πάρκου Σκοπευτηρίου 
 

• Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (7) 
• Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κατηγορίας (9  
• Φυτοτεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου κατηγορίας (25) 

 

2.5  Περιβάλλοντας χώρος Κτιρίου Χαράµατος και  Κτιρίου πρώην γραφειακών χώρων 

 

• Φυτοτεχνική Μελέτη  
• Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντα χώρου  
•  

2.6  Κτίριο Χαράµατος & Κτίριο πρώην γραφειακών χώρων & Περιβάλλοντας Χώρος  Πάρκου Σκοπευτηρίου 

 

• Ενεργειακή  µελέτη  κατηγορίας (14) 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απαιτείται η σύνταξη των παρακάτω µελετών, για κάθε κατηγορία, µε την αντίστοιχη αµοιβή της: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% 

Πτυχίο στην Κατηγορία 
µελέτης (€)  στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) µε 
Φ.Π.Α. 24% 

Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (6)  
(«Χάραµα» , «πρώην Γραφειακοί 

χώροι») 

 
47.621,08 € 

 
πτυχίο Β’ τάξης  59.050,14 € 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης 
κατηγορίας (7) (διαµόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης 
παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και 

τοπίου), («Χάραµα» «πρώην 
Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος 

Σκοπευτηρίου) 

11.452,30 € 

 
 

πτυχίου Α’ τάξης  

14.200,85 € 

Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 
Μελέτες. (9) («Χάραµα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος 
Σκοπευτηρίου) 

34.415,55 € 
 

 
 

πτυχίο Β’ τάξης  42.675,28 € 

Στατικές Μελέτες (µελέτες φερουσών 
κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών 
έργων) (8) (κτίριο «Χαράµατος» & 
κτίριο «πρώην Γραφειακοί χώροι») 

 

24.423,62 € 

 
 

πτυχίο Β’ τάξης 30.285,29  € 

Ενεργειακές Μελέτες 
(θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, 

πυρηνικές, ήπιων µορφών 
ενέργειας). (14) («Χάραµα» & «πρώην 
Γραφειακοί χώροι»& συνολικός χώρος 

Σκοπευτηρίου) 
 

 
25.791,80€ 

 
 
πτυχίο Α’ τάξης 

 
31.981,83 € 

 

Φυτοτεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης 
Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων 

Πρασίνου κατηγορίας (25) («Χάραµα» 
«πρώην Γραφειακοί χώροι» & 
συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 
8.224,87€ 

 

 
 

πτυχίου Α’ τάξης 

 
 

10.198,84€ 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    1.296,59 €   
ΣΥΝΟΛΟ 153.225,81 € 

 
 

 

ΦΠΑ 24%  36.774,19 € 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 190.000,00 €   
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ΑΡΘΡΟ 4:  Απαιτούµενα Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Στην αξία των  παραπάνω µελετών συµπεριλαµβάνεται ΣΑΥ ΦΑΥ και τεύχη δηµοπράτησης  η οποία 

αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών 

Έργων. (6)  («Χάραμα» , «πρώην 

Γραφειακοί χώροι») 

47.621,08 11.429,05 43939,44 2443,05 1238,61 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης 

κατηγορίας (7) (διαμόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, αποκατάστασης 

μνημείων, διατήρησης 

παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών 

και τοπίου), («Χάραμα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός 

χώρος Σκοπευτηρίου) 

11.452,30 2.748,55 10.500,62 797,65 338,67 

Μελέτες Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 

Μελέτες. (9) («Χάραμα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός 

χώρος Σκοπευτηρίου) 

34.415,55 8.259,73 31.330,84 2.117,88 966,82 

Στατικές Μελέτες (μελέτες 

φερουσών κατασκευών κτιρίων 

και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 

έργων) (8) (κτίριο «Χαράματος» & 

κτίριο «πρώην Γραφειακοί 

χώροι») 

24.423,62 5.861,67 22.311,29 1454,28 658,05 

Ενεργειακές Μελέτες 

(θερμοηλεκτρικές, 

υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, 

ήπιων μορφών 

ενέργειας). (14) («Χάραμα» & 

«πρώην Γραφειακοί χώροι»& 

συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 

 

 

 

25.791,80 

 

 

 

 

6.190,03 

 

 

 

 

24.308,76 

 

 

 

 

1269,63     

 

 

 

 

430,24 

Φυτοτεχνική Μελέτη 

Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος 

Χώρου και Έργων Πρασίνου 

κατηγορίας (25) («Χάραμα» 

«πρώην Γραφειακοί χώροι» & 

συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

8.224,87 1.973,97 7.678,30       350,98 195,59 

Απρόβλεπτα 

1.296,59 

 

311,1816 

 

   

ΣΥΝΟΛΑ 

153.225,81 

 

36.774,18 

 

140069,25 

 

8031,99 

 

3827,98 

 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  189.999,99 
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      Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του Μελετητή / Σύµπραξης για τις εν λόγω Μελέτες, οι 

κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή τους, για γενικά έξοδα, οι φόροι που αναλογούν και κάθε νόµιµη 

εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την οριστική  

παραλαβή και έγκριση της Μελέτης και των συµβατικών Τευχών ∆ηµοπράτησης, από το αρµόδιο όργανο. Ο 

Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη & τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης σύµφωνα µε τις Ισχύουσες 

∆ιατάξεις, Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και τη 

σύµβαση που θα συναφθεί µε τον κάθε µελετητή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Εκτιµώµενοι Χρόνοι εκτέλεσης: 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της  Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για την 
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (παρατίθεται ενηµερωτικά) 

                                                  
                                                  
ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Έγκριση 
όρων - 

δηµοσίευση 
διακήρυξης 

                                            

∆ιαγωνισµός 
- εκδίκαση 
ενστάσεων 

                                            

Κατακύρωση 
- Υπογραφή 
σύµβασης 
εκπόνησης 
µελέτης 

                                            

Εκπόνηση 
µελέτης-
Υποβολή - 
Έγκριση - 
∆ιορθώσεις  

                  11         

Οριστική 
παραλαβή                                               

Έγκριση 
πρωτοκόλλου 
Οριστικής 
παραλαβής 

                                              

 

Παράδοση του «Φακέλου µελέτης» µε όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν την κάθε µελέτη, θα 

πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα, εκτιµώµενο σε 11 µήνες: 

Προµελέτες / Οριστικές Μελέτες: Εντός 3 µηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. (Έλεγχος και 

παρατηρήσεις από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ηµερών, επανυποβολή από τους µελετητές εντός 15 

ηµερών και τελική έγκριση από την ∆Υ εντός 30 ηµερών). (Εκτιµώµενος χρόνος 5 µήνες από την υπογραφή της 

Σύµβασης). 

Μελέτες Εφαρµογής: Υποβολή εντός 2 µηνών από την έγκριση της προηγούµενης φάσης. (Έλεγχος και 

παρατηρήσεις από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ηµερών, επανυποβολή από τους µελετητές εντός 15 
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ηµερών και τελική έγκριση από την ∆Υ εντός 30 ηµερών). (Εκτιµώµενος χρόνος 4 µήνες από το προηγούµενο 

στάδιο). 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης: Εντός 1 µήνα από την έγκριση της προηγούµενης φάσης. Έλεγχος και παρατηρήσεις από 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 10 ηµερών, επανυποβολή  από τους µελετητές εντός 10 ηµερών και τελική 

έγκριση από την ∆Υ εντός 10 ηµερών). (Εκτιµώµενος χρόνος 2 µήνες από το προηγούµενο στάδιο). 

Η υποβολή των αιτήσεων για λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις προαναφερθείσες αρχές και η 

πρόεγκριση δόµησης από την αρµόδια Υ∆ΟΜ που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας ∆όµησης 

προσµετρώνται στον προαναφερθέντα χρόνο από την έγκριση της Οριστικής Μελέτης έως και την σύνταξη 

των Τευχών ∆ηµοπράτησης (2 µήνες) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Το αντικείµενο της Σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Παράδοση του «Φακέλου µελέτης» 

µε όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν τη µελέτη, θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα 11 µηνών. 

Η µελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται αιτιολογηµένα σε υπαιτιότητά του µελετητή. Οι 

όποιες αδειοδοτήσεις θα διεκπεραιωθούν παράλληλα µε ευθύνη του Μελετητή, κατόπιν παροχής των απαιτούµενων 

στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα παραδοτέα των µελετών που θα εκπονηθούν στο στάδιο της µελέτης εφαρµογής θα είναι τα κατά την νοµοθεσία 

ελάχιστα οριζόµενα. 

 

6.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικών 

∆εδοµένων”, που συνοδεύει την ∆ιακήρυξη, 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. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου 

λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 

αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης.  

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 10 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. 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.  

 

6.2 Ελαττώµατα και ελλείψεις της µελέτης  
Ελαττώµατα ό ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της, αλλά και 

µετά την οριστική παραλαβή της και µέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον 

ανάδοχο µε δίκες του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώµατα ό ελλείψεις µέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, 

η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της µελέτης να διορθώσει τα ελαττώµατα ό 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 
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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. Αν ο 

ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την έλλειψη µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ελάττωµα ό 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. 

 

6.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο  
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους 

υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο 

προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια του εργοδότη.  

 

6.4 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων 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.  

 

6.5 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.  

 

6.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων  
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 

νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 

προβλέπεται στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης.  

Είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, και να τα συνοδεύσει µε 

έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.  

 

6.7 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.  

 

6.8 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου  
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. 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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6.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου  
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 ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 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.  

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 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.  

 

6.10 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 (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό 

του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης.  

 

6.11 ∆ηµοσιοποίηση - 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.  

 

6.12 Αλληλογραφία µε τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν 

µε fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα 

στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 7:   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Τα στάδια εκπόνησης της µελέτης θα ακολουθούν την κατά νόµο διαδικασία: 

 

I)  Προµελέτη (οριστικοποίηση της υφιστάµενης από την Τεχνική Υπηρεσία Προµελέτης)  µε Τεχνική έκθεση σε πεδίο 

εφαρµογής, µε γενικές  χωροθετήσεις  χρήσεων ,προσβάσεων από την πόλη και τα µέσα µαζικής µεταφοράς καθώς και 

σηµάνσεων µε προσδιορισµό  και επιµετρήσεις µε χρήση γεωγραφικών δεδοµένων  (ΕΓΣΑ 87). 

 

II) Οριστική Μελέτη  µε  Τεχνική έκθεση σε πεδίο εφαρµογής, του πάρκου του Σκοπευτηρίου  µε  χωροθέτηση 

χρήσεων κτιρίων, υποδοµών καθώς και σχεδιασµός αρδευτικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών – φωτοµετρικών, 

µηχανολογικών  και φυτοτεχνικών έργων,  µε προµετρητική  ανάλυση µέσω γεωγραφικών δεδοµένων (ΕΓΣΑ 87). 

Η πρόταση πρέπει να είναι  σε  έντυπη  µορφή  καθώς και σε ψηφιακή µε ενδεικτικού  τύπου αρχεία: 

 

a) Τεχνικές εκθέσεις  σε αρχεία  ενδεικτικής  µορφή  *.doc   ανά κατηγορία µελέτης των  προτάσεων και  του κάθε 

χώρου παρέµβασης. 

 

b) Προµετρητικές αναλύσεις  σε αρχείο ενδεικτικής  µορφής  *.xls  ανά κατηγορία µελέτης  των προτάσεων  και του 

κάθε χώρου παρέµβασης. 

 

c) Σχεδιαστικές και  προµετρητικές  απεικονίσεις 2D σε αρχεία ενδεικτικής µορφής *.dwg  ανά κατηγορία µελέτης, των 

προτάσεων και του κάθε χώρου παρέµβασης. 

 

d) Φωτοµετρική  ανάλυση  σε αρχείο ενδεικτικού προγράµµατος  (dialux, calculux) σε αρχεία ενδεικτικής µορφής  .*ldt 

18PROC003159982 2018-05-25



 

  - 54 - 

 

  

                                                                                                                                                                  

 
 

ή  *.ies *.dlx ,*.evo  κτιρίων  και περιβάλλοντα  χώρου (δεν γίνονται δεκτές φωτοµετρικές αναλύσεις σε µορφή (*.pdf  , 

*.tiff , *doc ) αλλά  µόνο αρχείων φωτοµετρικών προγραµµάτων. 

 

e) Γεωγραφικές απεικονίσεις διαδροµών καλωδιώσεων, σωληνώσεων φρεατίων κλπ, σχεδιαστικών πολυγώνων και 

σηµείων και προµετρητικών πινάκων  σε αρχείο ενδεικτικής µορφής *.shp. 
 

Στις τεχνικές εκθέσεις θα υπάρχει σαφής αναφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντολογική  αναβάθµιση του  κάθε 

χώρου σύµφωνα  µε τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες και Κανονισµούς  καθώς και στη διερεύνηση της δυνατότητας  

χρήσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο χώρο ή ενεργειακής αυτονοµίας του κάθε χώρου παρέµβασης. 

 

Οι τεχνικές εκθέσεις πρέπει να συνοδεύονται από παράρτηµα βιβλιογραφίας  όπου θα περιέχονται  έγγραφα του 

ιδιοκτησιακού, αδειοδοτήσεις, πολεοδοµικό σχέδιο, χωροταξικό, ΦΕΚ, Π.∆., µε τις επικαιροποιηµένες  τροποποιήσεις 

τους, που  θα αφορούν τον κάθε χώρο και τις νέες παρεµβάσεις. (Παρέχεται σχετική βάση δεδοµένων στην προµελέτη 

του ∆ήµου Καισαριανής) 

 

Παράλληλα µε την Οριστική Μελέτη και κατόπιν της έγκρισής της θα εκκινήσει η διαδικασία για την λήψη των 
απαιτούµενων αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων  έως και την έγκριση δόµησης.  
 

III) Μελέτη εφαρµογής µε τοπογραφικά, κατόψεις, τοµές, όψεις, ειδικές αρχιτεκτονικές, στατικές, µηχανολογικές, 
ενεργειακές, ηλεκτρικές-φωτοµετρικές και υδραυλικές παρεµβάσεις. Η πρόταση πρέπει να είναι  σε  έντυπη  µορφή  

καθώς σε ψηφιακή  µε  ενδεικτικού τύπου αρχεία: 

 

Τεχνικές εκθέσεις σε αρχεία ενδεικτικής µορφής  *.doc  για κάθε κτίριο και  υποδοµή που θα γίνει παρέµβαση.  Η  

συνολική Τεχνική έκθεση πρέπει να είναι  σύνθεση των επιµέρους µελετών που αφορούν τους  χώρους  συνολικά της  

πρότασης  σε όλες τις επιµέρους µελέτες  και να είναι  σε συµβατότητα µεταξύ τους η µελέτες. 

 

Επιπλέον πρέπει να υποβληθεί Σχεδιαστική απεικόνιση 3D ενδεικτικής µορφής  *.Dwg. ή άλλου συµβατού 

προγράµµατος (autocad, revit  κλπ), του κάθε κτιρίου ή υποδοµής που θα γίνει παρέµβαση και του γενικού χώρου του 

πάρκου του Σκοπευτηρίου. 

 

IV) Τεύχη ∆ηµοπράτησης για το σύνολο των µελετών µε προµετρήσεις, προϋπολογισµό, τιµές εφαρµογής, κ.α. ώστε 
να είναι το έργο έτοιµο προς δηµοπράτηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

8.1  Γενική Περιγραφή του Άλσους του Σκοπευτηρίου 
Το άλσος του Σκοπευτηρίου βρίσκεται στους πρόποδες και αποτελεί προέκταση του ορεινού όγκου του Υµηττού που 
«εισβάλει» µέσα στον αστικό ιστό της Καισαριανής διχοτοµώντας το ανατολικό τµήµα της πόλης. Πριν την 
εγκατάσταση των προσφύγων ήταν µια βραχώδης και δασώδης περιοχή.Όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία το 
πάρκο του Σκοπευτηρίου ανήκει στην ενότητα πρασίνου που βορείως κατέχει η Πανεπιστηµιούπολη και ανατολικά ο 
Υµηττός µε τη Μονή Καισαριανής. 
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Παραχωρηµένο στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (Π.Σ.Ε.) υπήρξε περιφραγµένος χώρος µέσα στον οποίο 
προπονούνταν στην σκοποβολή. Οι δράση της Π.Σ.Ε σταδιακά µειώνονταν λόγω των αντιδράσεων και των 
συνεχόµενων καταλήψεων τµηµάτων του πάρκου από τον κόσµο της Καισαριανής,  µέχρι τη σταδιακή αποµάκρυνση 
της.  

 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ GOOGLEMAPS 

Σήµερα το πάρκο του Σκοπευτηρίου έχει πλέον ενσωµατωθεί στη ζωή της πόλης και καθώς έχει κεντροβαρική χωρική 
θέση, έχει συνεχόµενη ροή περαστικών. Εκτός από τόπο συνεύρεσης και αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης 
αποτελεί τόπο µνήµης της νεώτερης ιστορίας της χώραςσύµβολο της αντίστασης ενάντια στο φασισµό. Σήµερα, το 
κάτω τµήµα του είναι διαµορφωµένος χώρος αναψυχής µε γκαζόν θάµνους και αλσύλλια µε κυπαρίσσια, ενώ το τµήµα 
που συνορεύει µε το λόφο Αράπη έχει δασική βλάστηση µε πεύκα και κυπαρίσσια. 
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ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΛΟΦΟ ΑΡΑΠΗ                                                       ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

8.2 . Ιστορικά στοιχεία για το χώρο του Σκοπευτηρίου 
Ο χώρος του Σκοπευτηρίου πριν την εγκατάσταση των προσφύγων χρησίµευε για την προπόνηση στη σκοποβολή των 
στρατιωτών και ειδικά του πυροβολικού σώµατος. Με την µικρασιατική καταστροφή και την ανάγκη εύρεσης χώρων 
για την εγκατάσταση των προσφύγων αναζητήθηκε νέα θέση για τις εγκαταστάσεις για σκοποβολή και προτάθηκε 
αυτός ο χώρος στην Καισαριανή.Το 1930 παραχωρήθηκε έκταση 710 στρεµµάτων, µε ενέργειες του τότε Υπουργού 
Στρατιωτικών Θ. Σοφούλη, στην Πανελλήνιο Σκοπευτική Εταιρεία (Π.Σ.Ε.), για να αναπτύξει τις εγκαταστάσεις της, 
µε την προϋπόθεση ότι τον χώρο θα τον χρησιµοποιούν και οι ένοπλες δυνάµεις και ο χώρος αυτός περιφράχθηκε. 
 
Το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, πρωτοχρησιµοποιήθηκε το 1896 στους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες σαν 
προπονητικό γήπεδο του αθλήµατος της σκοποβολής, καθώς ήταν πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας σε σχέση µε το 
Σκοπευτήριο της Καλλιθέας. Από τις φωτογραφίες από το αρχείο της ΕΡΤ και από κατασκευαστικά σχέδια από τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, διαπιστώνεται ότι τα κτίρια που βρίσκονται σήµερα στο πάρκο, προϋπήρχαν στο χώρο 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 και αποτελούσαν τις εγκαταστάσεις της Π.Σ.Ε.  

Με την σταδιακή κατοίκηση της περιοχής από τους µικρασιάτες πρόσφυγες από τα τέλη 1922 και ειδικά µετά το 1933 
όταν η επέκταση της πόλης έφτασε µέχρι τα όρια του Σκοπευτηρίου, η λειτουργία της Π.Σ.Ε. άρχισε να δηµιουργεί  
προβλήµατα, καθώς η χρήση του χώρου ήταν τελείως ασύµβατη  µε την αστική ζωή και ανάπτυξη.  

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου το Σκοπευτήριο Καισαριανής απόκτησε τον τεράστιο ιστορικό 
χαρακτήρα του και έγινε το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς». Στον χώρο αυτό εκτελέστηκαν από τους κατακτητές, 
εκατοντάδες αγωνιστές της Εθν. Αντίστασης, µε µάρτυρες της φρίκης τους κατοίκους της Καισαριανής που σχεδόν 
καθηµερινά άκουγαν τις οµοβροντίες των εκτελέσεων.   

Το Σκοπευτήριο έγινε σύµβολο της ηρωικής αντίστασης ενός λαού ενάντια στη φασιστική κατοχή. Ο κόσµος της 
Καισαριανής µε αγώνες κατάφερε να διατηρήσει αυτήν την µνήµη µέχρι σήµερα ενάντια στις προσπάθειες διαγραφής 
και βεβήλωσης αυτού του κοµµατιού της ιστορίας.    

Από την δεκαετία του ΄50 αρχίζει η λειτουργία του κέντρου διασκέδασης «Το Χάραµα» -όπως έµεινε γνωστό-, σε 
προϋφιστάµενο κτίριο που λειτουργούσε σαν αναψυκτήριο για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που υπήρχαν εκεί. Το 
κέντρο διασκέδασης λειτουργεί σαν λαϊκή σκηνή µε τον Γαβαλά, ενώ από το 1960 µε την συνεργασία Παπαϊωάννου 
και Τσιτσάνη µετονοµάζεται σε «ΧΑΡΑΜΑ», από το οµώνυµο τραγούδι του Παπαϊωάννου. Έκτοτε και µέχρι πριν 
µερικά µόλις χρόνια, φιλοξένησε όλα τα σηµαντικά ονόµατα του ρεµπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού.  

Το 1981 ο Ο.Σ.Κ. απαλλοτριώνει  περίπου 100 στρέµµατα για την ανέγερση διδακτηρίων, τα οποία ποτέ δεν 
κατασκευάζει εκεί. Τα σχολικά συγκροτήµατα συνεχίζουν να κατασκευάζονται επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 
σε γήπεδα όµορα του πάρκου του Σκοπευτηρίου.  
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Στο τοπογραφικό διάγραµµα που ακολουθεί, φαίνονται οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις χρήσεων που αφορούν στο 
πάρκο του Σκοπευτηρίου. Με το ΦΕΚ 19/1976 γίνεται «άρση επί τµήµατος γηπέδου της δια του Ν.4778/1930 
γενοµένης αφιερώσεως αυτού εις την ΠανελλήνιονΣκοπευτικήνΕταιρείαν»  

Το 1981 ο Ο.Σ.Κ. προχωράει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση  100 περίπου στρεµµάτων για την ανέγερση σχολείων. Το 
1984 όλη η έκταση του Σκοπευτηρίου χαρακτηρίζεται «ιστορικός τόπος» και το 2002 αποχαρακτηρίζεται το τµήµα που 
είχε χαρακτηριστεί «χώρος για ανέγερση σχολείων» και χαρακτηρίζεται «κοινόχρηστος χώρος». 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Το 1984 όταν το πάρκο χαρακτηρίζεται «ιστορικός χώρος», ο ∆ήµος Καισαριανής προκηρύσσει Πανελλήνιο 
Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό για τη διαµόρφωση του σε αισθητικό πάρκο αναψυχής και πολιτισµού.  

8.3. Ο σηµερινός χαρακτήρας του πάρκου 
Η σηµαντική διαφοροποίηση του συγκεκριµένου πάρκου είναι η τεράστια ιστορική σηµασία του, που κάνει 
επιβεβληµένη την αξιοποίησή του προκειµένου να διατηρηθούν και να µεταδοθούν οι ιστορικές αυτές µνήµες. Από τις 
αρχές του 20ου αιώνα ο χώρος αυτός φιλοξενεί µια σειρά γεγονότων που θα γραφτούν όχι µόνο στη νεώτερη ιστορία 
της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. 

Από τα ιστορικά στοιχεία που έχουµε συλλέξει, ο χώρος του Σκοπευτηρίου αναφέρεται στους πρώτους ολυµπιακούς 
αγώνες σαν προπονητικός χώρος των αθλητών της σκοποβολής, φιλοξενεί στη συνέχεια διεθνείς αγώνες σκοποβολής, 
βρίσκεται στην καρδιά της προσφυγικής πόλης της Καισαριανής, γίνεται τόπος θυσίας των αντιστασιακών ενάντια 
στην γερµανική κατοχή και φιλοξενεί το σηµαντικότερο µουσικό κέντρο του ρεµπέτικου της µεταπολεµικής Αθήνας. 

Με την υλοποίηση της  µελέτης του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού το Σκοπευτήριο άρχισε να αποκτά τον χαρακτήρα του 
άλσους αναψυχής µε φυτεύσεις και διαµορφώσεις για περιπάτους και χώρους συγκέντρωσης. 
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Το 2004 κατασκευάζεται το Μνηµείο Εθν. Αντίστασης σε περιφραγµένο πεδίο βολής της Σκοπευτικής, όµορο στον 
χώρο εκτελέσεων.  

Το 2013 ολοκληρώνεται η εκτεταµένη ανακαίνιση του κτιρίου που στη συνέχεια στέγασε το Μουσείο Εαµικής Εθνικής 
Αντίστασης.  

Το 2017 ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός βιοκλιµατικού βρεφονηπιακού σταθµού σε αδιαµόρφωτο και άδενδρο 
οικόπεδο που παραχωρείται από τον ΟΣΚ για αυτή τη χρήση. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, σήµερα στον ευρύτερο χώρο του άλσους ο ∆ήµος Καισαριανής έχει 
οργανώσει και στεγάσει διάφορες λειτουργίες, κυρίως εκπαιδευτικού και προνοιακού χαρακτήρα, στα βόρεια και νότια 
όρια του άλσους, ενώ στο εσωτερικό του και µέσα στα όρια του κηρυγµένου ιστορικού-µνηµειακού χώρου 
αναπτύσσονται δράσεις που στόχο έχουν τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης της Αθήνας. 

 

 

Παράλληλα µέσα στο πάρκο υπάρχουν παιδικές χαρές, ανοιχτοί αθλητικοί χώροι, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το 
πάρκο των κατοικίδιων ζώων και οι διαµορφωµένοι χώροι συγκέντρωσης – πλατείες,  µονοπάτια, τµήµατα µε δασική 
βλάστηση, τµήµατα µε γρασίδι και χαµηλή φύτευση. 

Με το ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016 η χρήση όλου του χώρου του Σκοπευτηρίου και των κτιρίων που βρίσκονται εκεί 
παραχωρείται για 40 χρόνια στον ∆ήµο Καισαριανής. Από τη δηµιουργία της πόλης της Καισαριανής ο χώρος αυτός 
διεκδικείται είτε από την ΠΣΕ είτε από τον ΟΣΚ και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά ο ∆ήµος που τον αναβαθµίζει, τον 
συντηρεί και τον προστατεύει δεν είχε ποτέ ιδιοκτησιακά δικαιώµατα εκεί. Ο χώρος που παραχωρήθηκε έχει έκταση 
463.946µ². 

Στις 21-9-2017 η Π.Σ.Ε.  και οι διάφοροι σκοπευτικοί σύλλογοι που έδρευαν εκεί, αδειάζουν από τον εναποµείναν 
εξοπλισµό τους και το τελευταίο κτίριο που στέγαζε τα γραφεία και τον 50άρη στόχο. 
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Το πάρκο του Σκοπευτηρίου αποτελεί το συνδετήριο τµήµα για τους πεζούς για το βόρειο και το νότιο τµήµα της πόλης 
και είναι ένας χώρος που δέχεται καθηµερινά µεγάλο αριθµό ανθρώπων που διασχίζουν το πάρκο αλλά και επισκεπτών 
για αναψυχή, κοινωνικοποίηση, παιχνίδι, καθώς και των επισκεπτών των ιστορικών χώρων, µνηµείο και µουσείο. 

8.4. Βασικές επιλογές για το άλσος – σκοπιµότητα µελετών 
Ο χαρακτήρας που αρµόζει σε ένα πάρκο αναψυχής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας δεν 
είναι αυτονόητος ειδικά για το συγκεκριµένο χώρο που έχει έντονο ιστορικό χαρακτήρα. Με βασικό γνώµονα το χρέος 
στην διατήρηση, ανάδειξη και διαφύλαξη της ιστορίας της πόλης και της χώρας, στόχος είναι η προώθηση του πάρκου 
του Σκοπευτηρίου σαν υπερτοπικός τόπος µνήµης, γνώσης και διάδοσης της ιστορίαςκαι των κοινωνικών οραµάτων. 

Η δηµιουργία ενός θεµατικού πάρκου µε κύριο χαρακτηριστικό την διάδοση της ιστορίας µιας περιόδου αλλά και του 
πολιτισµού που έφεραν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, αποτελεί στοίχηµα για τον ελληνικό χώρο. Απαιτούνται 
εµπεριστατωµένες µελέτες και ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ανάπλασης του άλσους και στις χρήσεις που θα 
φιλοξενήσει ώστε να µην επισκιαστεί η ιστορικότητα του χώρου, αντιθέτως να λειτουργήσει σαν εφαλτήριο µετάδοσης 
της πληροφορίας και της γνώσης σε ευρύτερο κοινό. 

Με τις µελέτες που προτείνονται θα µελετηθούν τα κτίρια και οι υπαίθριοι χώροι, ώστε να φιλοξενήσουν χρήσεις µε 
στόχο την καθηµερινή επισκεψιµότητα του άλσους από όλες τις ηλικιακές οµάδες και κυρίως τους νέους. Θα 
µελετηθούν οι προσβάσεις και οι συνδέσεις µε διάφορα τµήµατα της πόλης, την Πανεπιστηµιούπολη και τον Υµηττό 
όπως επίσης και τις δύο στάσεις µετρό που προβλέπονται στην πόλη. Προτεραιότητα θα δοθεί στην προσβασιµότητα 
πεζών, ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, ποδήλατα και θα µελετηθούν οι συνδέσεις του πάρκου µε τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς.  

Προτείνεται η δηµιουργία ενός άλσους αναψυχής που θα ικανοποιεί ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων του ελεύθερου 
χρόνου κάθε ηλικίας µε δυνατότητες ενεργητικής και παθητικής συµµετοχής.  

Οι κύριες δραστηριότητες που προβλέπονται είναι: 

- ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ιστορικότητα του χώρου. 

- Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

- Άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες και αναψυχή. 

1.4.1 ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ιστορικότητα του χώρου. 

Σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του Μνηµείου Εθνικής Αντίστασης και τις εκδηλώσεις µνήµης που γίνονται εκεί, το 
Μουσείο Εαµικής Εθν. Αντίστασης, θα µελετηθεί η δηµιουργία βιβλιοθήκης µε αναγνωστήριο η οποία θα φιλοξενήσει 
αφενός την δηµοτική βιβλιοθήκη Καισαριανής, αφετέρου θα µελετηθεί ώστε να φιλοξενήσει όλα τα συγγράµµατα που 
αφορούν στον µικρασιατικό πολιτισµό και την Εθν. Αντίσταση και να αποτελέσει ένα χώρο γνώσης και διάδοσης 
αυτού του κοµµατιού της Ελληνικής ιστορίας και της πόλης της Καισαριανής. Το υπαίθριο θέατρο το οποίο 
προτείνεται για το γήπεδο του 50άρη στόχου και ο κλειστός χώρος εκδηλώσεων στο πρώην «Χάραµα», θα µπορούν να 
φιλοξενούν εκδηλώσεις σχετικές µε την Ελληνική ιστορία ή από την αντίσταση άλλων λαών. Στο αναγνωστήριο της 
βιβλιοθήκης προβλέπονται συστήµατα multimedia για την προσέλκυση των νέων οι οποίοι είναι εξοικειωµένοι µε την 
τεχνολογία των ψηφιακών µέσων.  

1.4.2 Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Στα δύο προς µελέτη κτίρια θα φιλοξενηθούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο µεν 
κτίριο του πρώην χαράµατος θα φιλοξενηθούν οι δραστηριότητες οι σχετικές µε την λαϊκή µουσική και το χορό. Θα 
µελετηθεί ωδείο εκµάθησης παραδοσιακών οργάνων και θα λειτουργήσουν εκεί προγράµµατα εκµάθησης 
παραδοσιακών χορών και µπαλέτου. Στο κτίριο των πρώην γραφείων θα φιλοξενηθούν εργαστήρια εικαστικών. Και σε 
αυτό το κτίριο θα µελετηθεί αίθουσα που θα χρησιµοποιείται για καλλιτεχνικές εκθέσεις, διαλέξεις, κινηµατογραφικές 
προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων κα. Το υπαίθριο θέατρο θα µπορεί να χρησιµοποιείται για τα θεατρικά µαθήµατα και 
για όλες τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη. 
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1.4.3 Άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες και αναψυχή 

Στην περιοχή µελέτης του πάρκου θα µελετηθούν αθλητικοί χώροι για όλες τις ηλικίες. Θα αναβαθµιστούν οι ήδη 
υφιστάµενοι αθλητικοί χώροι και θα τροποποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης για υπαίθρια άσκηση. 
Στην ίδια κατεύθυνση θα µελετηθούν οι παιδικές χαρές του πάρκου και θα µελετηθούν οι χρήσεις του πάρκου που δεν 
υπάρχουν σήµερα, όπως αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής, οργάνωση των χώρων στάθµευσης και δηµιουργία χώρων 
ανάπαυσης και επικοινωνίας. 

8.5.  Γενική περιγραφή αντικειµένου µελετών 
Με την προς εκπόνηση µελέτη θα οργανωθούν οι νέες χρήσεις στον χώρο, πάντα µε σεβασµό στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του αλλά και στο πράσινο που κάνουν το πάρκο µοναδικό. Στόχος της µελέτης είναι η δηµιουργία ενός 
χώρου ιστορικής µνήµης, πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής, που να απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές και 
κοινωνικές οµάδες των πολιτών. 

Με την µεταφορά των πολιτιστικών δράσεων αλλά και την δυνατότητα που θα δοθεί στο χώρο του Σκοπευτηρίου να 
φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, διαλέξεις κλπ φιλοδοξούµε το πάρκο να αποκτήσει µια δυναµική που θα το 
ισχυροποιήσει και προστατέψει από τη φθορά και την αδιαφορία της σύγχρονης κοινωνίας. 

Οι νέες χρήσεις που προτείνονται να αναπτυχθούν, έχουν στόχο να γίνει το πάρκο του Σκοπευτηρίου τόπος 
προσέλκυσης επισκεπτών καθηµερινά και σε όλη τη διάρκεια της µέρας ειδικά των νέων, προσφέροντας υγιείς 
δραστηριότητες αλλά και έναν ασφαλή χώρο κοινωνικοποίησης και συνδιαλλαγής.  

 

Η διαρκής παρουσία επισκεπτών στο πάρκο του Σκοπευτηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την µείωση των 
κρουσµάτων παραβατικότητας που σηµειώνονται τα τελευταία χρόνια.  

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν ορισµένες δοµές του πνευµατικού κέντρου του ∆ήµου σε νέους 
οργανωµένους χώρους, που θα σχεδιαστούν ειδικά για τη χρήση που θα στεγάσουν, στο κέντρο της πόλης, εύκολα 
προσβάσιµους από όλους τους δηµότες.   

Με την παρούσα έκθεση θα περιγράψουµε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις στα ανεκµετάλλευτα κτίρια που βρίσκονται 
στο πάρκο του Σκοπευτηρίου και που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στον ∆ήµο Καισαριανής για χρήση, όπως και την 
αναδιοργάνωση και ανάπλαση των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 
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Οι άξονες των παρεµβάσεων προτείνονται στους παρακάτω χώρους: 

1. Πρώην κέντρο διασκέδασης «Χάραµα» 
2. Πρώην γραφειακοί χώροι.. 
3. Αθλητικοί χώροι 
4. Σύστηµα καναλιών νερού και συντριβανιών 
5. Ηλεκτροφωτισµός πάρκου 
6. Χώροι στάθµευσης 
7. Σήµανση πάρκου 
8. ∆ίκτυο οδών και πεζοδρόµων στην πόλη για την δηµιουργία ασφαλών προσβάσεων πρόσβαση στο πάρκο µε 

όλα τα µέσα (πεζή, ποδήλατα, οχήµατα κλπ) και σήµανση των διαδροµών. 
9. Περιβάλλον χώρος των κτιρίων και του πάρκου συνολικά, µε προτάσεις επεκτάσεων διαδροµών και 

διαµορφώσεων όπου απαιτείται από τις νέες χρήσεις και µε προτάσεις αστικού εξοπλισµού που θα 
αποτελέσουν τοπόσηµα του πάρκου. 

Οι προτάσεις των παρεµβάσεων θα γίνουν µε γνώµονα τον σεβασµό, στην ιστορικότητα και τον χαρακτήρα του χώρου, 
στα υφιστάµενα αρχιτεκτονικά και µορφολογικά του στοιχεία, την αξιόλογη χλωρίδα της περιοχής αλλά και στις αρχές 
της βιώσιµης ανάπτυξης µε τον εκσυγχρονισµό όλων των µηχανολογικών συστηµάτων και συστηµάτων άρδευσης και 
διαχείρισης του υδάτινου πλούτου της περιοχής, ώστε να γίνεται η µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία 
του. Θα δοθεί βαρύτητα στην διερεύνηση δυνατότητας χρήσης συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

Τονίζεται ότι απαιτείται για τον συγκεκριµένο χώρο, που λόγω χωροταξικής διαµόρφωσης δεν µπορεί να είναι 
περιφραγµένος καθ’ ολοκληρίαν και φυλασσόµενος, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που όσο το δυνατόν 
να στοχεύουν στην «αυτοπροστασία» των χώρων µέσω των λειτουργιών τους και την χρήση υλικών ανθεκτικών 
στη χρήση και τους βανδαλισµούς. 

ΑΡΘΡΟ 9:   ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 

9.1 Πρώην κέντρο διασκέδασης «ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ» 
Το κτίριο κατασκευάστηκε τις αρχές του 20ου αιώνα για χρήση αναψυκτηρίου για τις ανάγκες των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων του Σκοπευτηρίου, ενώ το 1937 παραχωρήθηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ «ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ»  

 

Σαν κέντρο διασκέδασης άρχισε να λειτουργεί από τη δεκαετία του ΄50, ενώ από το 1960 ονοµάστηκε σε «Χάραµα» 
από το οµώνυµο τραγούδι του Παπαϊωάννου. Η λειτουργία του σταµάτησε µόλις πριν µερικά χρόνια και αποτελεί 
τοπόσηµο της πόλης της Καισαριανής και σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας του ρεµπέτικου στην Αθήνα.  
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Οι νέες χρήσεις που προτείνονται για το συγκεκριµένο κτίριο στοχεύουν στη διατήρηση της αυτής της µνήµης και στη 
δηµιουργία ενός πολυχώρου που θα φιλοξενεί τις µουσικές δραστηριότητες που αφορούν στο λαϊκό και ρεµπέτικο 
τραγούδι και τους παραδοσιακούς χορούς σε υπερτοπικό επίπεδο. Παράλληλα θα λειτουργήσει σαν ωδείο 
παραδοσιακών οργάνων, στοχεύοντας στην εκµάθηση και διατήρηση αυτού του είδους µουσικής αλλά και στην διαρκή 
χρήση του χώρου. 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ «ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ» 

Η αποτύπωση του κτιρίου είναι ενδεικτική, καθώς ολόκληρη σχεδόν η εσωτερική επιφάνεια του είναι καλυµµένη από 
διακοσµητικές επενδύσεις. Η τελική αποτύπωση του κτιρίου θα γίνει από τον Ανάδοχο εφόσον αποµακρυνθούν όλες οι 
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επενδύσεις και καταστεί δυνατή η αποτύπωση του φέρονται οργανισµού και των στοιχείων πλήρωσης. Το κτίριο έχει 
εµβαδόν 515,00µ² και φέρει προσθήκες οι οποίες κατασκευάζονταν σταδιακά, ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε 
χρήσης. Το αρχικό αναψυκτήριο περίπου 80,00µ² ήταν κατασκευασµένο από λιθοδοµή, γύρω από την οποία το κτίριο 
επεκτάθηκε µεδιάφορους τρόπους και υλικά, για τα οποία πρέπει να γίνει ανάλυση προκειµένου να δοθούν 
συγκεκριµένες προτάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειάς του. ∆εσµευτική είναι η παραχώρηση βάσει 
του ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016 µε το οποίο τα κτίρια που βρίσκονται στο πάρκο παραχωρούνται ως έχουν και δεν µπορεί 
να τροποποιηθεί το υφιστάµενο περίγραµµά τους. 

Το κτίριο το οποίο χρήζει εκτεταµένης ανακαίνισηςθα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τις εξής χρήσεις: 

• ∆ιαλέξεις, εκδηλώσεις και παραστάσεις 

• Ωδείο εκµάθησης παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων 

• Εκµάθηση παραδοσιακών χορών και µπαλέτου  

• Μικρός εκθεσιακός χώρος για το ρεµπέτικο τραγούδι 

• Στούντιο ηχογραφήσεων – ραδιοφωνικών εκποµπών 

• Γραφεία  

• Αναψυκτήριο που θα λειτουργεί αυτόνοµα και θα εξυπηρετεί όλο το πάρκο Σκοπευτηρίου  
 

Θα περιέχει τρείς άξονες δράσεων οι οποίοι καθώς το κτίριο δεν έχει επάρκεια εµβαδού για την αυτόνοµη 
λειτουργία όλων των δράσεων που προβλέπονται εκεί, θα πρέπει να µελετηθεί έτσι ώστε οι επιµέρους χώροι να 
εξυπηρετούν περισσότερες από µία χρήσεις του κτιριολογικού προγράµµατος. Με κατάλληλες διαµορφώσεις και 
χρήση «έξυπνων» συστηµάτων διαχωρισµού, οι χώροι θα πρέπει να προσαρµόζονται εύκολα στις παράλληλες 
χρήσεις, µε γνώµονα την εξοικονόµηση χώρου, ενέργειας, κόστους συντήρησης και λειτουργίας του δηµοτικού 
χώρου.  
Οι άξονες δράσεων είναι οι: 
1. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ (ωδείο, παραδοσιακοί χοροί, µπαλέτο, στούντιο) 
2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (εκθεσιακός χώρος, αίθουσες συνάθροισης κοινού) 
3. ΑΝΑΨΥΧΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (αναψυκτήριο, ραδιοφωνικός σταθµός) 
 
Στον άξονα 1 εµπεριέχονται οι παρακάτω δράσεις και χρήσεις: 
ΑΞΟΝΑΣ 1  
1Α. Ω∆ΕΙΟ  
Στόχος είναι η διατήρηση και συνέχιση της ιστορίας του λαϊκού, του ρεµπέτικου και του µικρασιάτικου τραγουδιού, µε 
την δηµιουργία ενός ωδείου εκµάθησης παραδοσιακών οργάνων, υπερτοπικής εµβέλειας. Τµήµα του ωδείου θα 
φιλοξενήσει και τα µαθήµατα µουσικής του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Καισαριανής.  
Για την αυτόνοµη λειτουργία του για συγκεκριµένο εβδοµαδιαίο ωράριο απαιτούνται κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω 
χώροι:  

-∆ωµάτια διδασκαλίας µουσικής 
-Υποδοχή - Γραµµατεία 
-Χώρος συγκέντρωσης κοινού για τις εκδηλώσεις και παραστάσεις του ωδείου 
-Χώροι υγιεινής - Αµεα 
 

1Β. ΧΟΡΟΣ  
Σχεδιασµός  του κτιρίου, ώστε να µπορεί να φιλοξενήσει τα µαθήµατα παραδοσιακών χορών και του µπαλέτου, του 
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου.  

-Σκηνή – χώρος εκπαίδευσης 
-Υποδοχή – Γραµµατεία 
-Χώρος συγκέντρωσης κοινού για τις παραστάσεις, σεµινάρια, διαλέξεις. 
-Χώροι υγιεινής - Αµεα 
-Αποδυτήρια 
 

1Γ. ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ  
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Πρόβλεψη για δηµιουργία χώρου που θα χρησιµοποιηθεί σαν στούντιο ηχογραφήσεων.  
-∆ωµάτιο ηχογράφησης 
-Χώρος µουσικών εκτελέσεων 
-Χώροι υγιεινής - Αµεα 
 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
2Α. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
Σχεδιασµός µικρού εκθεσιακού χώρου, ο οποίος θα µπορεί να απευθύνεται στους χρήστες του κτιρίου (µαθητές, 
παρευρισκόµενοι σε κάποια εκδήλωση,  αλλά και σε επισκέπτες για την έκθεση και µόνο (σχολεία κλπ).  

-Χώρος µε σηµεία για ακροάσεις, για παρακολούθηση βίντεο, εκθέσεις φωτογραφιών, δίσκων, µουσικών 
οργάνων, βιβλίων και αντικειµένων σχετικά µε την ιστορία του ρεµπέτικου αλλά και την πόλης της 
Καισαριανής 
-Υποδοχή – Γραµµατεία 
-Χώροι υγιεινής -Αµεα 
 

2Β. ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ  
Σχεδιασµός  χώρων που θα µπορούν να φιλοξενήσουν διαλέξεις, µουσικές παραστάσεις, θεατρικές και χορευτικές 
παραστάσεις, εκδηλώσεις για όρθιους ή καθήµενους επισκέπτες, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της δυναµικότητάς τους, 
για εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών κατά την χρήση τους.  

-Χώροι εκδηλώσεων  
-Υποδοχή 
-Φουαγιέ 
-Σκηνή  
-Καµαρίνια  
-Αποδυτήρια 
-Παρασκήνια 
-∆ωµάτιο ηχολήπτη 
-Χώρος κουζίνας για προσφορά έτοιµου γεύµατος (catering) µε τις βοηθητικές λάντζες και εξοπλισµό 
-Χώροι υγιεινής κοινού -Αµεα 
-Χώροι υγιεινής ηθοποιών – εργαζοµένων -Αµεα 

ΑΞΟΝΑΣ 3 
3Α. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  
Σχεδιασµός δηµοτικού αναψυκτηρίου το οποίο θα µπορεί να έχει αυτόνοµη λειτουργία και µε δυνατότητα να 
εξυπηρετεί τους επισκέπτες όλου του πάρκου Σκοπευτηρίου  

-Χώρος παρασκευαστηρίου 
-Εσωτερικός χώρος εξυπηρέτησης πελατών 
-Εξωτερικός χώρος εξυπηρέτησης πελατών  
-Αποθηκευτικός χώρος 
-Χώροι υγιεινής κοινού - Αµεα και προσωπικού 
 

3Β. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
Σχεδιασµός  χώρου που θα µπορεί  να χρησιµοποιηθεί σαν δηµοτικός ραδιοφωνικός σταθµός.  

-Χώρος ραδιοφωνικού σταθµού 
-Χώροι υγιεινής 
 

9.2 Κτίριο πρώην γραφειακών. 
Το κτίριο αυτό και ο περίκλειστος υπαίθριος χώρος  του -καθώς υπάρχει  υποχρέωση διατήρησης όλων των κτιρίων ως 
έχουν σύµφωνα µε το ΦΕΚ παραχώρησης- προτείνεται να διαµορφωθεί σαν ένας χώρος πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, απευθυνόµενος κυρίως στους νέους της πόλης.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΑΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ 5ΟΑΡΗ ΣΤΟΧΟΥ                                                  ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ 5ΟΑΡΗ ΣΤΟΧΟΥ 
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ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ 5ΟΑΡΗ ΣΤΟΧΟΥ                                                            ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

 

Στόχος είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου χώρου νέων ο οποίος µέσα από τις δραστηριότητες που θα στεγάσει, 
επιδιώκει την κοινωνικοποίησή τους και την τόνωση των ενδιαφερόντων τους, ενώ µέσω της  γειτνίασης µε το 
Μουσείο και το Μνηµείο προωθείται η γνώση και η διατήρηση της ιστορίας της χώρας.  

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ παραχώρησης δεν επιτρέπεται καµία προσθήκη ή επέκταση των κτιρίων, όπως επίσης δεν 
επιτρέπονται οι αλλοιώσεις της φυσικής στάθµης του εδάφους µε εκσκαφές και διαµορφώσεις µε έντονες υψοµετρικές 
διαφορές. Για την κατασκευή του εξωτερικού θεάτρου θα αναζητηθούν αρχιτεκτονικές λύσεις και ήπιες παρεµβάσεις 
για την µικρότερη δυνατή όχληση του περιβάλλοντος του ιστορικού αυτού χώρου. 
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                                                    Κτίριο Πρώην Γραφειακών χώρων 

Η αποτύπωση του κτιρίου είναι ενδεικτική, καθώς δεν ήταν προσβάσιµοι όλοι οι χώροι κατά την εκπόνηση της 
προµελέτης. Η τελική αποτύπωση του κτιρίου θα γίνει από τον Ανάδοχο. Το κτίριο έχει εµβαδόν κλειστών χώρων 
περίπου 600,00µ² και υπαίθριου χώρου 2250,00µ² και φέρει προσθήκες οι οποίες κατασκευάζονταν σταδιακά ανάλογα 
µε τις ανάγκες των χρηστών του. Το αρχικό κτίριο ήταν κατασκευασµένο από λιθοδοµή, και το οποίο επεκτάθηκε µε 
ηµιυπαίθριο χώρο και ενιαία στέγαση από οπλισµένο σκυρόδεµα. Απαιτείται στατική ανάλυση προκειµένου να δοθούν 
συγκεκριµένες προτάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειάς του.  

Το κτίριο το οποίο χρήζει εκτεταµένης ανακαίνισης θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τις εξής χρήσεις: 

•  ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

• Περιοδικές εκθέσεις 

• Χώρους αναγνωστηρίου και επιτραπέζιων παιχνιδιών για νέους και ενήλικες  

• Χώρο βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου για παιδιά 
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• Εργαστήρια εικαστικών του πνευµατικού κέντρου (αγιογραφία, µαριονέττες κλπ) 

• Γραφεία 

• Υπαίθριο θέατρο στον εξωτερικό περίκλειστο χώρο 
Θα περιέχει δύο άξονες δράσεων οι οποίοι αναπτύσσονται στον κλειστό και στον υπαίθριο χώρο του κτιρίου. Με 
κατάλληλες διαµορφώσεις και χρήση «έξυπνων» συστηµάτων και τεχνολογιών, οι χώροι θα πρέπει να λειτουργούν, µε 
γνώµονα την εξοικονόµηση χώρου, ενέργειας, κόστους συντήρησης και λειτουργίας του δηµοτικού χώρου.  

Οι άξονες δράσεων είναι οι: 
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (βιβλιοθήκη, περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια εικαστικών, αναγνωστήριο, 
επιτραπέζια παιχνίδια) 
2. ΘΕΑΤΡΟ  
Στον άξονα 1 εµπεριέχονται οι παρακάτω δράσεις και χρήσεις: 
ΑΞΟΝΑΣ 1  
1Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
Στόχος είναι η δηµιουργία µίας βιβλιοθήκης µε βασικό θεµατικό χαρακτήρα την µικρασιατική καταστροφή και 
εγκατάσταση στην Ελλάδα και την Εθν. Αντίσταση και τον ρόλο των συνοικιών της Αθήνας στο Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Η προσθήκη και άλλων χρήσεων στο κτίριο έχουν στόχο την προσέλκυση κοινού και την στέγαση σε χώρους 
µε κατάλληλες συνθήκες, των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου. Θα οργανωθεί µε 
διαδραστικά συστήµατα ενηµέρωσης και µάθησης και µε ελεύθερη χρήση διαδικτύου και γενικά µε όλες τις σύγχρονες 
µεθόδους εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.   
Οι χρήσεις που προβλέπονται για τους κλειστούς χώρους του κτιρίου είναι:  

-Βιβλιοθήκη 
- Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο για παιδιά 
- Αναγνωστήριο 
-Χώρος επιτραπέζιων παιχνιδιών 
-Εργαστήρια εικαστικών 
-Υποδοχή – Γραφεία 
-Χώροι υγιεινής - Αµεα 

1Β. ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ  
Στον περίκλειστο µε ψηλό µαντρότοιχο υπαίθριο χώρο, θα µελετηθεί η κατασκευή ανοικτού θεάτρου µε ελαφριές και 
ήπιες κατασκευές. Το θέατρο αυτό θα φιλοξενήσει όλες τις ∆ηµοτικές εκδηλώσεις και παραστάσεις που 
διοργανώνονται επετειακά και τους καλοκαιρινούς µήνες, ή για οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση εγκριθεί από τον 
∆ήµο.  
Οι απαιτούµενες λειτουργίες του θεάτρου είναι:  

-Σκηνή 
- Χώρος θεατών 
-Παρασκήνια 
-Αποδυτήρια 
-Είσοδος – εκδοτήριο εισιτηρίων 
-Χώρος προγραµµατισµού ήχου και φώτων 
-Χώροι υγιεινής - Αµεα 

 

9.3 Αθλητικοί χώροι 
∆ηµιουργούνται δύο κέντρα άθλησης δηµοτών στα άκρα του πάρκου. 

Ο πρώτος χώρος θα αναπτυχθεί σε σηµείο όπου ήδη λειτουργεί γήπεδο καλαθοσφαίρισης και γήπεδο 5Χ5. Το µικρό 
χωµάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου θα µετατραπεί σε προπονητικό στίβο, που λείπει από την πόλη, ενώ γήπεδα 
ποδοσφαίρου υπάρχουν σε άλλα σηµεία της πόλης.   
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ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ                                                                          ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Παράλληλα αναβαθµίζονται τα γήπεδα µπάσκετ που βρίσκονται κοντά προτείνεται η δηµιουργία δύο χώρων στο 
Πάρκο µε όργανα γυµναστικής ενηλίκων µε λειτουργία παραγωγής ενέργειας (για φόρτιση κινητών, laptop, λαµπτήρων 
φωτισµού κλπ) και καθιστικών. 

Για τους παραπάνω αθλητικούς χώρους θα απαιτηθεί η µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντά τους χώρου και την 
επέκταση των υποδοµών και των δικτύων για την ασφαλή και σωστή λειτουργία τους. 

9.4 Κανάλια – Άρδευση 
Προτείνεται ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων άρδευσης του πάρκου και η επαναλειτουργία των καναλιών νερού που 
διατρέχουν το πάρκο και των συντριβανιών, µε σύγχρονα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και νερού. Τα 
συστήµατα λειτουργίας θα περιλαµβάνουν ηλεκτρονικά ισχύος και αυτοµατισµούς τελευταίας γενιάς, παρέχοντας 
αθόρυβη και οικονοµικότερη λειτουργία. 

 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ                                                                              ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ 

 

ΚΑΝΑΛΙ ΝΕΡΟΥ                                                                          ΚΑΝΑΛΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

9.5 Ηλεκτροφωτισµός πάρκου 
Προτείνεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων και αναβάθµιση των δικτύων φωτισµού µε νέα 
σύγχρονης τεχνολογίας, για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά, θα εξεταστεί η πραγµατοποίηση µε τις 
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προτεινόµενες µελέτες, της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισµού στον ηλεκτροφωτισµό, τύπου led, 
καθώς και την αναβάθµιση των ηλεκτροµηχανολογικών µονάδων του Σκοπευτηρίου. Στόχος είναι η εξασφάλιση 
ποιοτικότερου φωτισµού και ενεργειακά αποδοτικότερης λειτουργίας του περιβάλλοντα χώρου, µειώνοντας ακόµα 
περισσότερο το ενεργειακό αποτύπωµα του ∆ήµου. Ο επισκέπτης του πάρκου θα αλληλοεπιδρά µε ένα εικαστικό 
ανανεωµένο περιβάλλον µε σύγχρονη τεχνολογία, το οποίο θα είναι φιλικό και ασφαλές προς το χρήστη ακόµα και τις 
νυκτερινές ώρες. Παράλληλα στόχος είναι η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε την εµπόδιση της διασποράς 
του φωτισµού προς το  νυκτερινό ουρανό και η δηµιουργία ιδανικών συνθηκών για την αυτόχθονη πανίδα του χώρου. 
Οι ηλεκτροµηχανολογικές παρεµβάσεις θα αναδείξουν όλο το εικοσιτετράωρο το ιδιαίτερο κάλος της ευρύτερης 
περιοχής και θα συµβάλλουν στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες. 

 

9.6 Χώροι Στάθµευσης 
Προτείνεται η ανάπλαση και η οργάνωση των χώρων στάθµευσης που είναι όµορα του πάρκου. Οι χώροι στάθµευσης 
απαιτούνται από τη στιγµή που οι χρήσεις του πάρκου αυξάνονται και ο αριθµός των τοπικών αλλά και υπερτοπικών 
επισκεπτών πρόκειται να πολλαπλασιαστεί. Θα εξεταστεί ο τρόπος διασφάλισης θέσεων στάθµευσης για τους 
κατοίκους της περιοχής προκειµένου να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα από την αναµενόµενη αύξηση της 
επισκεψιµότητας του µέρους. 

 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΑ                                                              ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΜΑ 

9.7 Σήµανση 
Θα µελετηθούν πινακίδες και διαδραστικά συστήµατα σήµανσης του πάρκου µε διαγράµµατα θέσεων και διαδροµών 
αλλά και µε σύντοµες αναφορές στην ιστορικότητα των σηµαντικών σηµείων του πάρκου του Σκοπευτηρίου. Σήµανση 
προβλέπεται και σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της πόλης η οποία θα καθοδηγεί τον επισκέπτη στο πάρκο. 

9.8 ∆ίκτυο οδών και πεζοδρόµων 
Θα µελετηθεί η τροποποίηση του οδικού δικτύου που περιβάλλει το πάρκο µε στόχο τη δηµιουργία δικτύου οδών ήπιας 
κυκλοφορίας που να οδηγεί στις εισόδους του πάρκου από όλα τα σηµεία της πόλης. Αυτό το νέο δίκτυο θα δίνει τη 
δυνατότητα σε πεζούς και ποδηλάτες να κινούνται µε ασφάλεια από και προς το πάρκο. Ανάλογα θα µελετηθούν και οι 
είσοδοι, η επάρκειά τους, η προσβασιµότητά τους και τα συστήµατα αποτροπής εισόδου σε µηχανοκίνητα µέσα.  

9.9 Περιβάλλοντας χώρος 
Θα µελετηθεί η αναβάθµιση όλου του περιβάλλοντα χώρου του πάρκου αλλά και πιο συγκεκριµένα των δύο κτιρίων 
που θα µελετηθούν. Προβλέπεται αναβάθµιση και συντήρηση του υφιστάµενου πρασίνου µε σεβασµό και συσχέτιση 
µε την χλωρίδα της περιοχής. Επίσης θα µελετηθεί η αναβάθµιση των υπαρχόντων διαδροµών και καθιστικών µε 
πιθανή επέκτασή τους. Θα αναπλαστούν οι χώροι στάσης του πάρκου µε σχεδιασµό του αστικού εξοπλισµού 
(καθιστικά, στέγαστρα, φωτιστικά, διακοσµητικά στοιχεία κλπ), που θα συµπληρώσουν τα τοπόσηµα και τον 
χαρακτήρα του πάρκου, προσδίδοντας συγκεκριµένο µορφολογικό στίγµα στον χώρο. Παράλληλα θα προταθούν 
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σηµειακές παρεµβάσεις σε όλα τα στοιχεία και σηµεία του πάρκου, προς βελτίωση των υπαρχόντων κατασκευών και 
υποδοµών, ώστε να καταστούν λειτουργικές, ασφαλείς και εύκολα συντηρήσιµες. 

ΑΡΘΡΟ 10:   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τα πρότυπα των ΕΤΕΠ,  ΕΛΟΤ, ΤΠ 1501  και  µε βάση τις Ευρωπαϊκές 

και Εθνικές οδηγίες πρότυπα. 

ΑΡΘΡΟ 11:   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Η µελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά του µελετητή. 

Περιλαµβάνονται και οι όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται, έως και την προέγκριση Άδειας ∆όµησης. 

 

Ο χρόνος της µελέτης  είναι έντεκα  (11) µήνες  

 

α) Παραδοτέο 1 .Πρόταση Μεθοδολογίας  Ι  προς αξιολόγηση και έλεγχο  από την Τεχνική Υπηρεσία, 

χρόνος παράδοσης πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Π15/11 

β) Παραδοτέο 2.Πρόταση Μεθοδολογίας  ΙΙ & τµήµα ΙV (αφορά εξωτερικά ειδικά κατασκευαστικά 

στοιχεία) προς αξιολόγηση και έλεγχο από την Τεχνική Υπηρεσία, χρόνος παράδοσης επτά (7) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Π27/11 

γ) Παραδοτέο 3. Πρόταση Μεθοδολογίας  ΙΙΙ & ΙV (αφορά εσωτερικά ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία)  

προς αξιολόγηση και έλεγχο  από την Τεχνική Υπηρεσία, χρόνος παράδοσης  επτά (7) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Π37/11 

δ) Παραδοτέο 4. Οριστικοποίηση Πρότασης Μεθοδολογίας  Ι, χρόνος παράδοσης   εννέα (9) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Π49/11 

ε) Παραδοτέο 5.  Οριστικοποίηση Πρότασης Μεθοδολογίας  ΙΙ &  τµήµα ΙV (αφορά εξωτερικά ειδικά 

κατασκευαστικά), χρόνος παράδοσης εννέα (9) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Π59/11 

ζ) Παραδοτέο 6.  Οριστικοποίηση  Πρόταση Μεθοδολογίας  ΙΙΙ  &  τµήµα ΙV (αφορά εσωτερικά ειδικά 

κατασκευαστικά), χρόνος παράδοσης εννέα (9) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Π69/11 

η) Παραδοτέο 7. Παράδοση Συνολικής Μελέτης Εφαρµογής όλων των µεθοδολογιών, χρόνος παράδοσης  

έντεκα  (11) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Π711/11 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την µελέτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα καθώς και όλο το αρχείο της Μελέτης σε 

ηλεκτρονική µορφή σε ψηφιακό δίσκο. 

ΑΡΘΡΟ 12:   Χρόνος Ισχύος Σύµβασης 
Η σύµβαση µεταξύ των συµβαλλόµενων έχει έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και λήξη µε 
την οριστική έγκριση και παραλαβή των µελετών από την ΤΥ του ∆ήµου 

ΑΡΘΡΟ 13 :  Κατάλογος  ΦΕΚ που αφορούν το Χώρο του Σκοπευτηρίου. 
-ΦΕΚ  19/ 31-1-1976   Περί Άρσεως επί τµήµατος γηπέδου της δια του Ν.4778/1930 γενοµένης  αφιερώσεως αυτού εις 
την  Π.Σ.Ε] 

-ΦΕΚ 291 /27-5-1981  περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως στην περιοχή του ∆ήµου Καισαριανής του Ν. 
Αττικής για την ανέγερση διδακτηρίων, δηµόσιας εκπαιδεύσεως , κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως 
στην περιοχή του ∆ήµου Καισαριανής του Ν. Αττικής για την ανέγερση διδακτηρίων, δηµόσιας εκπαιδεύσεως 
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-ΦΕΚ 193 /27-3-1984 χαρακτηρισµός ως ιστορικού τόπου του χώρου του Σκοπευτηρίου Καισαριανής , περιγραφή 
γενική από ποιες οδούς περικλείεται ο χώρος 

-ΦΕΚ  961 / 06-11-2002 τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Καισαριανής , µετατροπή 
χαρακτηρισµού χώρου σχολειού στο Σκοπευτήριο σε κοινόχρηστο χώρο 

- ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016 η χρήση όλου του χώρου του Σκοπευτηρίου και των κτιρίων που βρίσκονται εκεί 
παραχωρείται για 40 χρόνια στον ∆ήµο Καισαριανής, γεγονός που είναι εντυπωσιακό καθώς από τη δηµιουργία της 
πόλης της Καισαριανής ο χώρος αυτός διεκδικείται είτε από την ΠΣΕ είτε από τον ΟΣΚ και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
αλλά ο ∆ήµος που τον αναβαθµίζει, τον συντηρεί και τον προστατεύει δεν είχε ποτέ ιδιοκτησιακά δικαιώµατα εκεί. Ο 
χώρος που παραχωρήθηκε έχει έκταση 463.946 m². 

 
Θεωρήθηκε 

 
H ∆ιευθύντρια της Τεχνικής  

                                                                                       Υπηρεσίας  
 
Η Συντάξασα 
                                                                              Βασιλική  Κωνσταντοπούλου      
Ελιάνα  Χαρίτου                                                     
    Αρχιτέκτων  Μηχανικός  
 Αρχιτέκτων  Μηχανικός  

 

 

 
Η Συντάξασα                                                           
 
 
 
Ταµπάκη  Ειρήνη 
 

  Πολιτικός  Μηχανικός 
 

Ο Συντάξας 
 
 
Ευάγγελου Γρηγόρης 
 

   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 4: Αμοιβή Αναδόχου 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Άρθρο 8: Τροποποίηση Σύμβασης 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Άρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 

Άρθρο 11: Έγκριση Μελέτης - Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης 

Άρθρο 12: Έκπτωση Αναδόχου - Διάλυση Σύμβασης 

Άρθρο 13: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 14: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας  

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1 .1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά 

18PROC003159982 2018-05-25



 

  - 75 - 

 

  

                                                                                                                                                                  

 
 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο  Δήμος.  Κύριος  του έργου (Κ.Ε.) είναι ο Δήμος 

Καισαριανής. Εργοδότης είναι ο Δήμος Καισαριανής. 

Ανάδοχος ή Μελετητής: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί 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.): είναι η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα στο Δημοτικό κατάστημα 

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

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) 

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

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

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

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

σύμβασης στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων». 

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται 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 (Ο.Π.) 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (Τ.Π.), 

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 Έργου 

Άρθρο 2   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 

απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 
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(Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 

προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή 

που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 

χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της Π.Α. για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, και μετά την 

επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). Το ιδιωτικό 

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

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

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της 

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

συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

2.1.4 Στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των 

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 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δέκα πέντε(15) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, 

αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (παρ. 2 άρθρου 184 Ν.4412/2016). 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 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. 
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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. 

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 Δ.Υ. 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 
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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, κοινωνικό- 

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: 

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 
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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 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, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο  τμήμα της 

σύμβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από τον 

ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η έγκριση της επιμέτρησης ολοκληρώνεται σε 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι 

λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συμπληρωματικές 

συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά 

οφείλεται μέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν 

προηγουμένως. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη 

σύμβαση (αρχική και συμπληρωματικές) ή σε εγκεκριμένους Συγκριτικούς Πίνακες και αποζημιώσεις λόγω 

υπερημερίας του εργοδότη. 

4.1.6 Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται 

τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, η εγγυητική επιστολή της πρώτης τμηματικής πληρωμής, που 

ισχύει κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή 

του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι 

λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή τους και 

αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή 

σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για 

επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισής 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. 

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 
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αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή 

παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 

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 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  

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.  

5. Εγγυήσεις 

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. 

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. 

5.1.3 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.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 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 
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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 αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά 

την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον 

εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του 

Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

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. 

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, προκύπτουσας 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. 

Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

7.1 Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

7.1.1 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 
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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.  

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. 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 μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί 

Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών 

μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την 

Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα 

ανωτέρω θέμα. 

7.1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται για την Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ως προς την έγκριση της 

ενεργειακής μελέτης, την αλλαγή ιδιοκτήτη και επιβλεπόντων μηχανικών και τυχόν άλλα σχετικά θέματα 

που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών. 

7.1.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για επιμέρους 

αλλαγές στην υφιστάμενη διαμερισμάτωση ή/και χρήση των χώρων χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή, καθώς και 

να προβεί σε τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις και σε λοιπές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς εφόσον 

απαιτηθεί. 

7.1.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει πλήρη σειρά τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν 4412/16, που θα περιλαμβάνει, τόσο στον προϋπολογισμό 

του Έργου, όσο και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων για το μελλοντικό Ανάδοχο κατασκευής του έργου, όλες 

τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση του εν λόγω ειδικού κτιρίου (ΠΕΚ, 

ΠΕΑ, πιστοποιητικό πυροπροστασίας κτλ) και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. 

7.2 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
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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. 

 

7.4 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

7.4 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 νομίμων 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. 

7.5 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. 

7.6 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

7.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη 

διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 
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7.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα  

7.7 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. 

7.8 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 ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το 

προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

7.9 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. 

7.10 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 

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 
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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 οριζομένων 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 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. 
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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. 

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 το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους 

όρους του Νόμου 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 το Νόμο (άρθρο 198 του Ν. 

4412/2016) 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 
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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 συμβαλλομένων, 

καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το 

παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 

ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών. 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν 

την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως 

αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν 

παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης 

μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

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 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 
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συμπλήρωση ή διευκρίνιση 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 Αν 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 του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και με την διαδικασία όπως 

λεπτομερώς ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι 

περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 

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 στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου. 
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12.2.2 Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 11.2.1, 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 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, 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 11.2.3, 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 λύονται 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 
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λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 

παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόμου. 

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) 

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. 

Καισαριανή , Ιανουάριος 2018  

                                                                                        θεωρήθηκε 
 
Η Συντάξασα      H ∆ιευθύντρια της Τεχνικής  
                                                                                       Υπηρεσίας  
 
 
                                                                             Βασιλική  Κωνσταντοπούλου      
Ελιάνα  Χαρίτου                                                     

                                                                                                                                 Αρχιτέκτων  Μηχανικός  

 Αρχιτέκτων  Μηχανικός  

 

Η Συντάξασα                                                           
 
Ταµπάκη  Ειρήνη 

          Πολιτικός  Μηχανικός 

 
Ο Συντάξας 
 

 
Ευάγγελου Γρηγόρης 

          Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  …./10/2017 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ………..  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 

Πληρ.:  Ευαγγέλου  Γρηγ. 

Ελιάνα Χαρίτου 

             Ειρ. Ταμπάκη 

Τηλ.: 2132010725/ 726 / 728 

ΦΑΞ: 2107292621 
Email: texniki@kessariani.gr      

 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης  του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου 

στο ∆ήµο Καισαριανής  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   190.000 € με ΦΠΑ 24% 

  

Θέµα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ:  
Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο 

Καισαριανής. 
 

Αντικείμενο και στοιχεία της Μελέτης. 

 

Ειδικότερα θα εκπονηθούν μελέτες για την εφαρμογή παρεμβάσεων που θα αφορούν την: 

Αποκατάσταση και ανάδειξη των ιστορικών μνημειακών χώρων της ευρύτερης περιοχής του 

Σκοπευτηρίου με εξειδικευμένη δράση αποκατάστασης και ανάδειξης του κτίσματος του 

«Χαράματος» και του κτιρίου «πρώην γραφειακών χώρων» . 

Ανάδειξη των χώρων που περιβάλλουν το Μνημείο του Σκοπευτηρίου και το Μουσείου Εαμικής 

Εθνικής Αντίστασης. 

Τοποθέτηση μηχανολογικών συστημάτων και συστήματος φωτισμού στο Πάρκο του Σκοπευτηρίου 

υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της μεγάλης έκτασης αυτού και υπέρ της ασφαλείας 

για καταπολέμηση κρουσμάτων βίας καθώς ο χώρος έχει άμεση γειτνίαση με τα σχολικά 

συγκροτήματα της Καισαριανής. Οι ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις θα αναδείξουν όλο το 

εικοσιτετράωρο το ιδιαίτερο κάλος της ευρύτερης περιοχής και θα συμβάλλουν στην 

προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Διαμόρφωση χώρου άθλησης με στίβο κ.α στο χώρο Κ3 όπου τώρα υφίσταται χωμάτινο 

αυτοσχέδιο γήπεδο και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων καλαθοσφαίρισης.  

Σήμανση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων επίσκεψης. 

Παρεμβάσεις αποτελεσματικής σύνδεσης των χώρων του Σκοπευτηρίου με άλλους χώρους του 

Δήμου Καισαριανής και τους όμορους Δήμους αναδεικνύοντας τον υπερτοπικό χαρακτήρα του 

ιστορικού αυτού χώρου. 

• Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου. 
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Απαιτούμενες μελέτες. 
Για την Υλοποίηση λοιπόν του έργου ανάδειξης, πρέπει να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες 

εφαρμογής.  

«Μελέτες ανάδειξης και  αξιοποίησης  του ιστορικού χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου 
στο ∆ήµο Καισαριανής» 

Ειδικότερα απαιτείται να εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες  προμελέτες - οριστική - εφαρμογής και τα 

αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης μετά των αδειοδοτήσεων: 

ΤΙΤΛOI  ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων. (6)  («Χάραμα» , «πρώην Γραφειακοί χώροι») 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης κατηγορίας (7) (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης 

μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), («Χάραμα» «πρώην Γραφειακοί χώροι» & συνολικός 

χώρος Σκοπευτηρίου) 

Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες. (9) («Χάραμα» «πρώην Γραφειακοί χώροι» & 

συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 

έργων) (8) (κτίριο «Χαράματος» & κτίριο «πρώην Γραφειακοί χώροι») 

Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών 

ενέργειας). (14) («Χάραμα» & «πρώην Γραφειακοί χώροι»& συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

Φυτοτεχνική Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου κατηγορίας (25) («Χάραμα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 

 

Στο αρχείο του Δήμου Καισαριανής υπάρχουν ορισμένοι φάκελοι ενδεικτικών προκαταρκτικών 

μελετών των συγκεκριμένων έργων πλην του κτίσματος του Χαράματος. 

Για την υλοποίηση των μελετών απαιτούνται αναθέσεις εκπόνησης τους μέχρι σταδίου μελέτης 

εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών, ως προεκτιμάται παρακάτω: 

 
 
 
Α ) Κτιριακοί Χώροι 
Κτίριο Χαράματος 

• Αρχιτεκτονική μελέτη κατηγορίας (6) 

• Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κατηγορίας (7) 

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατηγορίας (9) 

• Στατική μελέτη κατηγορίας (8) 

 

Κτίριο πρώην γραφειακών χώρων  

• Αρχιτεκτονική μελέτη κατηγορίας (6) 

• Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κατηγορίας (7) 

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατηγορίας (9) 

• Στατική μελέτη κατηγορίας (8) 

 

Β ) Περιβάλλοντος Χώρος Πάρκου Σκοπευτηρίου 

• Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κατηγορίας (7) 

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατηγορίας (9) 
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• Φυτοτεχνική Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου κατηγορίας 

(25) 

 

Γ) Κτίριο Χαράματος & Κτίριο πρώην γραφειακών χώρων & Περιβάλλοντος Χώρου  Πάρκου 

Σκοπευτηρίου 

• Ενεργειακή  μελέτη  κατηγορίας (14) 

 

 
 

 

 

Απαιτείται η σύνταξη των παρακάτω, για κάθε κατηγορία μελετών, με την αντίστοιχη αμοιβή 

της: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% 

Πτυχίο στην Κατηγορία 
µελέτης (€)  στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) µε 
Φ.Π.Α. 24% 

Αρχιτεκτονική µελέτη κατηγορίας (6)  
(«Χάραµα» , «πρώην Γραφειακοί 

χώροι») 

 
47.621,08 € 

 
πτυχίο Β’ τάξης  59.050,14 € 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης 
κατηγορίας (7) (διαµόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης 
παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και 

τοπίου), («Χάραµα» «πρώην 
Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος 

Σκοπευτηρίου) 

11.452,30 € 

 
 

πτυχίου Α’ τάξης  

14.200,85 € 

Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 
Μελέτες. (9) («Χάραµα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός χώρος 
Σκοπευτηρίου) 

34.415,55 € 
 

 
 

πτυχίο Β’ τάξης  42.675,28 € 

Στατικές Μελέτες (µελέτες φερουσών 
κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών 
έργων) (8) (κτίριο «Χαράµατος» & 
κτίριο «πρώην Γραφειακοί χώροι») 

 

24.423,62 € 

 
 

πτυχίο Β’ τάξης 30.285,29  € 

Ενεργειακές Μελέτες 
(θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, 

πυρηνικές, ήπιων µορφών 
ενέργειας). (14) («Χάραµα» & «πρώην 
Γραφειακοί χώροι»& συνολικός χώρος 

Σκοπευτηρίου) 
 

 
25.791,80€ 

 
 
πτυχίο Α’ τάξης 

 
31.981,83 € 

 

Φυτοτεχνική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης 
Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων 

Πρασίνου κατηγορίας (25) («Χάραµα» 
«πρώην Γραφειακοί χώροι» & 
συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 
8.224,87€ 

 

 
 

πτυχίου Α’ τάξης 

 
 

10.198,84€ 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    1.296,59 €   
ΣΥΝΟΛΟ 153.225,81 € 
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ΦΠΑ 24%  36.774,19 € 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 190.000,00 €   
 

 

Απαιτείται η σύνταξη των παρακάτω, για κάθε κατηγορία μελετών, με την αντίστοιχη αμοιβή της: 

Στην αξία των  παραπάνω μελετών συμπεριλαμβάνεται ΣΑΥ ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης  η οποία 

αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

Κτιριακών Έργων. (6)  («Χάραμα» 

, «πρώην Γραφειακοί χώροι») 

47.621,08 11.429,05 43939,44 2443,05 1238,61 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης 

κατηγορίας (7) (διαμόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, αποκατάστασης 

μνημείων, διατήρησης 

παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών 

και τοπίου), («Χάραμα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός 

χώρος Σκοπευτηρίου) 

11.452,30 2.748,55 10.500,62 797,65 338,67 

Μελέτες Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 

Μελέτες. (9) («Χάραμα» «πρώην 

Γραφειακοί χώροι» & συνολικός 

χώρος Σκοπευτηρίου) 

34.415,55 8.259,73 31.330,84 2.117,88 966,82 

Στατικές Μελέτες (μελέτες 

φερουσών κατασκευών κτιρίων 

και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 

έργων) (8) (κτίριο «Χαράματος» 

& κτίριο «πρώην Γραφειακοί 

χώροι») 

24.423,62 5.861,67 22.311,29 1454,28 658,05 

Ενεργειακές Μελέτες 

(θερμοηλεκτρικές, 

υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, 

ήπιων μορφών 

ενέργειας). (14) («Χάραμα» & 

«πρώην Γραφειακοί χώροι»& 

συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

 

 

 

 

25.791,80 

 

 

 

 

6.190,03 

 

 

 

 

24.308,76 

 

 

 

 

1269,63     

 

 

 

 

430,24 

Φυτοτεχνική Μελέτη 

Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος 

Χώρου και Έργων Πρασίνου 

κατηγορίας (25) («Χάραμα» 

«πρώην Γραφειακοί χώροι» & 

συνολικός χώρος Σκοπευτηρίου) 

 

8.224,87 1.973,97 7.678,30       350,98 195,59 

Απρόβλεπτα 

1.296,59 

 

311,1816 

 

   

ΣΥΝΟΛΑ 

153.225,81 

 

36.774,18 

 

140069,25 

 

8031,99 

 

3827,98 

 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  189.999,99 

   

   Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται η αποζημίωση του Μελετητή / Σύμπραξης για τις εν λόγω 

Μελέτες, οι κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της, για γενικά έξοδα, οι φόροι που 

αναλογούν και κάθε νόμιμη εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Η 
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αμοιβή θα καταβληθεί με την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης και των συμβατικών Τευχών 

Δημοπράτησης, από το αρμόδιο όργανο. Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη & τα 

Τεύχη σύμφωνα με τις Ισχύουσες Διατάξεις, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τη σύμβαση που θα συναφθεί με τον κάθε μελετητή. 

 

 

Εκτιμώμενοι Χρόνοι εκτέλεσης: 

Παράδοση του «Φακέλου μελέτης» με όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν την κάθε 

μελέτη, θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα, εκτιμώμενο σε 11 μήνες: 

 

Προμελέτες / Οριστικές Μελέτες: Εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. (Έλεγχος 

και παρατηρήσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ημερών, επανυποβολή από τους 

μελετητές εντός 15 ημερών και τελική έγκριση από την ΔΥ εντός 30 ημερών). (Εκτιμώμενος χρόνος 5 

μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης). 

Μελέτες Εφαρμογής: Υποβολή εντός 2 μηνών από την έγκριση της προηγούμενης φάσης. (Έλεγχος και 

παρατηρήσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ημερών, επανυποβολή από τους μελετητές 

εντός 15 ημερών και τελική έγκριση από την ΔΥ εντός 30 ημερών). (Εκτιμώμενος χρόνος 4 μήνες από 

το προηγούμενο στάδιο). 

Τεύχη Δημοπράτησης: Εντός 1 μήνα από την έγκριση της προηγούμενης φάσης. Έλεγχος και 

παρατηρήσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 10 ημερών, επανυποβολή από τους μελετητές 

εντός 10 ημερών και τελική έγκριση από την ΔΥ εντός 10 ημερών). (Εκτιμώμενος χρόνος 2 μήνες από 

το προηγούμενο στάδιο). 

Η μελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις 

απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά του 

μελετητή. 

Περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες έως και την έκδοση Άδειας Δόμησης όπου απαιτείται. 

Διαδικασία υποβολής προσφορών . 

Κατά τον Ν. 4412/16. 

Καταβολή αμοιβών 

Κατά το άρθρο 187 Ν. 4412/16 

Η ανάθεση  - διαγωνισμός για τις μελέτες θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις TOUΝ.4412/2012   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Καισαριανής, τηλ. 2107292601-7 (Υπεύθυνοι υπάλληλοι Ευαγγέλου Γρηγόρης, 

Ελιάνα Χαρίτου, Ειρ. Ταμπάκη). 

 

 

 

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

                    Βασιλική Κωνσταντοπούλου 

           Αρχιτ. Μηχανικός 
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    « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ    » 

                         (06) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες:  Ευαγγέλου Γρηγόρης ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€59.050,14(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) 

 
Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

 
 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

1)  « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ » 

                                                                   (06) 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 

Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

 

 

 

 

Συγκεκριµένα: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων Διαµόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου  σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ: 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 
 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό αµοιβών 
υπολογίζεται από τον τύπο:  

=>ΣΣΤΑΕ
Σ

+== τκαβνο

τκ

βν

µ
κ ***)(**06,1*}

*3,178

100**)(*
{

3
TAoE

A   

όπου: Ε = 500 m2 Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά µέτρα (m 2) που εκφράζει το φυσικό 

αντικείµενο. 

ΤΑο = 9,75€/m2  Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. 

ΣΒν = 1,4 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά µ2 

συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. 

Σα= 1 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 

κ = 2,4 και  µ =  52 συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης. 

τκ = 1,203  ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. (Δείκτης 

καταναλωτή) 

 

=>+= 203,1*1*4,1*75,9*500*06,1*}

203,1*3,178

100*4,1*75,9*500

52
4,2{

3

A

 
 
Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης = 51.609,40 €. Η ύπαρξη αρχιτεκτονικής προµελέτης σύµφωνα 

µε το άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.5 Γενικές & Ειδικές Διατάξεις. Αναλογεί στο 35% της  µελέτης οπότε 

σαν αµοιβή αρχιτεκτονικής µελέτης ορίζεται το : 51.609,40 * ( 1-0,35) = 33.546,11 €. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται κατασκευή νέου κτιρίου αλλά περιφερειακά σηµειακές 

εσωτερικές και εξωτερικές παρεµβάσεις και  διαµορφώσεις και  µετρικά στοιχεία του έργου, 

υπολογίζεται όµως  η παρακάτω αµοιβή µελέτης  σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων 

Αµοιβών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-

2005 και το ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 σαν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ. Δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις δεν αποτελούν , ούτε µελέτη νέου 

κτιρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτιρίου, αλλά 

περιφερειακά και τοπικά  σηµειακές εσωτερικές και εξωτερικές  παρεµβάσεις και διαµορφώσεις, ο 

υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε το 60% της προαναφερόµενης αµοιβής. 
 
Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης = 21.936,28 € 

 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  
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Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 21.936,28 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 21.936,28 € *0,08= 1.140  € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (1.341,84) * 85% = 1.140  € 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 57 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 399 

Ανάλυση τιµών 25 285 
Τιµολόγιο µελέτης 13 148,2 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 11,4 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 57 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 11,4 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 

 
Άθροισµα = 

 
85 

 
1.140  € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 

µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 
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Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

  

=>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 

 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
05,16773

8
4,0 +=β =>  β= 2,26% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 21.936,28€ 

Συντελεστής β= 2,26% 

Αµοιβή µελέτης Α = 21.936,28 € * 1,203* 2,26% = 456,02 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής 

ΧΑΡΑΜΑ 

 

21.936,28 € 

3 
Τεύχη Δηµοπράτησης 

 

1.140,00€ 
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456,02 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                        `    23.532,28€ 

   Φ.Π.Α. 24%                                                      5.647,75  € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               29.180,03€                                  

 

 

 
2)  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

                                                                (06) 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

                                                        ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

Συγκεκριµένα: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων Διαµόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου  σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ: 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό αµοιβών 
υπολογίζεται από τον τύπο:  
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=>ΣΣΤΑΕ
Σ

+== τκαβνο

τκ

βν

µ
κ ***)(**06,1*}

*3,178

100**)(*
{

3
TAoE

A   

όπου: Ε = 625 m2 Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά µέτρα (µ 2) που εκφράζει το φυσικό 
αντικείµενο. 
ΤΑο= 9,75€/m2  Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. 
ΣΒν= 1,32 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m2 συγκεκριµένου κτιρίου 
ή έργου. 
Σα= 1 Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 
κ = 2,4 και  µ =  52 συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης. 
τκ = 1,203  ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. (Δείκτης καταναλωτή) 

 

203,1*1*32,1*75,9*625*06,1*}

203,1*3,178

100*32,1*75,9*625

52
4.2{

3

+=A  

 
Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης = 58.962,22 € 
 

Η ύπαρξη αρχιτεκτονικής προµελέτης σύµφωνα µε το άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.5 Γενικές & Ειδικές 

Διατάξεις . Αναλογεί στο 35% της  µελέτης οπότε σαν αµοιβή αρχιτεκτονικής µελέτης ορίζεται το  

58.962,22 * ( 1-0,35) = 38.325,44 €.  Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται κατασκευή νέου 

κτιρίου αλλά περιφερειακά επιφανειακές και σηµειακές, εσωτερικές και εξωτερικές  διαµορφώσεις 

και  µετρικά στοιχεία του έργου τα οποία υπολογίζονται όµως  στη αµοιβή µελέτης σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 

ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ και δεδοµένου ότι οι 

παρεµβάσεις δεν αποτελούν , ούτε µελέτη νέου κτιρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη εσωτερικών 

διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτιρίου, αλλά περιφερειακά και τοπικά  σηµειακές εσωτερικές και 

εξωτερικές  παρεµβάσεις και διαµορφώσεις, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε το 70% της 

προαναφερόµενης αµοιβής. 
 
Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης 22.003,16 € 

 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 22.003,16 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 22.003,16 € *0,08= 1.533,01 € 
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Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (1.533,01) * 85% = 1.303,05  € 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 65,15 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 456,06 

Ανάλυση τιµών 25 325,76 
Τιµολόγιο µελέτης 13 169,39 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 13,03 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 65,15 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 13,03 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 

 
Άθροισµα = 

 
85 

 
1.303,05  € 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 
συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. ∆. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 
που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, 
σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 
(Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-2001) και ∆ΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενηαµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 
συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 
κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης 
/ ασφάλισης κ.λπ.). ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 
µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες 
σκοπιµότητας, κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του 
έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 
κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 
µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 
προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i
  

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 
ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 

Α = ΣΑi * β * τκ 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
72,19162

8
4,0 +=β =>  β= 1,93  % 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 22.003,16 € 

Συντελεστής β= 2,18 % 

Αµοιβή µελέτης Α = 22.003,16 € * 1,203* 2,18 % = 782,59 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής 

ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

22.003,16 € 

 

1.303,05  € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

782,59 € 

4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 
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     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                             24.088.80   € 

  Φ.Π.Α. 24%                                                      5781,31 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                              29.870,11   €                                  

 

 

 

Σύνολο Αρχιτεκτονικών  Μελετών   59.050,14 € µε ΦΠΑ 24% 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε µελετητή (µε πτυχίο B’ Τάξης στην κατηγορία 06 

Αρχιτεκτονική  Μελέτες), σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων Διαµόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου  σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

 

                                    Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές µε πτυχία B ‘ Τάξης στις 

κατηγορίες (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005): 

 Αρχιτεκτονικές  Μελέτες (06) . Σύµφωνα µε την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις 

, οι τάξεις πτυχίων που αντιστοιχούν στις παραπάνω αµοιβές, είναι οι εξής: 

 Αρχιτεκτονικές  Μελέτες (06): Πτυχία Β’ Τάξης και άνω 

 
Καισαριανή , 10-10-2017 
 
 
OΣυντάξας                                                            Η Προϊστάµενη Τµήµατος 
                                                                            Αρχιτεκτονικού & Σχεδίου Πόλης 
 
 
   Ευαγγέλου Γρηγόρης 

              Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  τε   
Ελιάνα Χαρίτου                                                                                                                                                 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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«ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 

                          (07) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες:  Ευαγγέλου Γρηγόρης ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€14.200,85   (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) 

 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

                                                             ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

 

Συγκεκριµένα: 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε µελετητή (µε πτυχίο A’ Τάξης και άνω στην 

κατηγορία 07 Ειδική Αρχιτεκτονική  Μελέτες) εµπειρίας ίσης ή µικρότερης των 10 ετών , 

σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων Διαµόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου  σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΡΓΟ Ή ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΥΣΑΝΟΛΟΓΗ  ΠΡΟΣ 
ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ  
 

1) ∆ιαµόρφωση στίβου πρώην γηπέδου Κ3. 
2) Αναβάθµιση δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης. 
3) ∆ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στάθµευσης κτιρίου Χάραµα και πρώην γραφείων σκοπευτικής.  
4) ∆ιαµόρφωση χώρουΣκοπευτηρίου 

 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α θα είναι το σύνολο των προαναφερόµενων µελετών. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µετρικά στοιχεία του έργου, υπολογίζονται οι παρακάτω αµοιβές 
µελετών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006. 
∆εδοµένου ότι οι παρεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη 
εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των 
γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4Β. 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα 
που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος 
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 
α) Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη : 300* τκ 
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη : 450* τκ 
γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών : 600* τκ 
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ. 3 ίσος µε 1,203 για το έτος 2017. 
Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) 
περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον 
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των 
παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή 
νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και 
λειτουργικών δαπανών του. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 
1)∆ιαµόρφωση στίβου πρώην γηπέδου Κ3. 
Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 ετών και για χρόνο 5 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή της αρχιτεκτονικής 
µελέτης υπολογίζεται:  Α1 = 300 * 1,203 * 5 = 1.804,5 € 
2)Αναβάθµιση δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης. 
Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 ετών και για χρόνο 7 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή της αρχιτεκτονικής 
µελέτης υπολογίζεται:  Α2 = 300 * 1,203 * 7 = 2.528,40 € 
3) ∆ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στάθµευσης κτιρίου Χάραµα και πρώην γραφείων σκοπευτικής 
Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 ετών και για χρόνο 8 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή της αρχιτεκτονικής 
µελέτης υπολογίζεται:  Α3 = 300 * 1,203 * 8 = 2.887,20 € 
4) ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου 
Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 ετών και για χρόνο 30 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή της αρχιτεκτονικής 
µελέτης υπολογίζεται:  Α4 = 300 * 1,203 * 15 = 5.085,02 € 

 
ΑΕΑ = A1+A2+A3+A4 = 10.500,62 € 

 
 Η ύπαρξη τουλάχιστον αρχιτεκτονικής προµελέτης και ψηφιακής αποτύπωσης σε όλες τις επιµέρους 
µελέτες  σύµφωνα µε το άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.5 Γενικές & Ειδικές ∆ιατάξεις. Αναλογεί στο 35% της  µελέτης 
οπότε σαν αµοιβή ειδικήςαρχιτεκτονικής µελέτης ορίζεται το : 13.716,10 *( 1-0,35) = 11.730,29 € σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 
∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006.Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/ 14 
- 3 - 2017 .Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2017. 
 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.500,62 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.500,62 € *0,08= 938,42 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
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Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (938,42) * 85% = 797,65  € 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 39.8 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 279,17 

Ανάλυση τιµών 25 199,41 
Τιµολόγιο µελέτης 13 103,69 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 7,97 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 39.8 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 7,97 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 

 
Άθροισµα = 

 
85 

 
797,65  € 

 
 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 
συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. ∆. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 
που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, 
σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 
(Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-2001) και ∆ΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενηαµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 
συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 
κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης 
/ ασφάλισης κ.λπ.). ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 
µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες 
σκοπιµότητας, κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του 
έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 
κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 
µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 
προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  
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β = συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: 

  =>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i
  

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 
ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 

Α = ΣΑi * β * τκ 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175

29,11730

8
4,0 +=β =>  β= 2,4  % 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.500,62 € 

Συντελεστής β= 2,40% 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.500,62 € * 1,203* 2,40% = 338,67 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής 

ΧΑΡΑΜΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ  

 

   10.500,62 € 

 

797,65  € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
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338,67 € 

4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                             11.452,30 € 

  Φ.Π.Α. 24%                                                      2.748,55€ 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                              14.200,85 €                                  

 

 

                                    Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές µε πτυχία στις κατηγορίες (όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005): 

• Ειδική Αρχιτεκτονική  Μελέτη (07) 

                                 Σύµφωνα µε την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις, οι τάξεις πτυχίων που 

αντιστοιχούν στις παραπάνω αµοιβές, είναι οι εξής: 

 Αρχιτεκτονικές  Μελέτες (06): Πτυχία Α Τάξης και άνω 

 
Καισαριανή , 10-10-2017 
 
 
OΣυντάξας                                                            Η Προϊστάµενη Τµήµατος 
                                                                            Αρχιτεκτονικού & Σχεδίου Πόλης 
 
 
 
   Γρηγόρης Ευαγγέλου 

              Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ΤΕ 
Ελιάνα Χαρίτου                                                                                                                                                 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

 
 

 
 
 

Α
Ν

Τ
ΙΚ

Ε
Ι
Μ

Ε
Ν

Ο
: 

  

 

  « ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ    » 

                         (09) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες:  Ευαγγέλου Γρηγόρης ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€42.675,28  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) 

 
Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
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1)Ηλεκτρομηχανολογική  Μελέτη Εφαρμογής ΧΑΡΑΜΑ 

                                                           ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

Συγκεκριµένα: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε ηµέρες απασχόλησης µελετητή, σύµφωνα µε το 

άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 & 

ΓΕΝ. 4 «Συντελεστής τκ» &Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 

απασχόλησης . Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης Κτιριακών Έργων σύµφωνα άρθρο Άρθρο 

ΟΙΚ.1  Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µετρικά στοιχεία του έργου, υπολογίζονται οι παρακάτω 

αµοιβές µελετών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-

2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-

2006. 

Δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτιρίου αλλά ούτε και πλήρη 

µελέτη εσωτερικών παρεµβάσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε 

την εφαρµογή των γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ-4Β. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 

επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 

παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

α) Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη : 300* τκ 

β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη : 450* τκ 

γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών : 600* τκ 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ. 3 ίσος µε 1,203 για το έτος 2017. 

Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση 

πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 

ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι 

µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων 

και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. Η αποζηµίωση 

ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
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1)Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Κτιρίου Χαράµατος 

Για επιστήµονα εµπειρίας έως 20 ετών και για χρόνο 19 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή της 

Ηλεκτροµηχανολογικής  µελέτης υπολογίζεται:  Α1 = 450 * 1,203 * 19 = 10.317,39 € 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.317,39 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Αδ = 10.317,39 € *0,08= 866,88 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (866,88) * 85% = 736,84 € 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 36,84 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 257,89 

Ανάλυση τιµών 25 184,21 
Τιµολόγιο µελέτης 13 95,78 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 7,36 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 36,84 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 7,36 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 
 
Άθροισµα = 

 
85 

 
736,84 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

18PROC003159982 2018-05-25



 

  - 112 - 

 

  

                                                                                                                                                                  

 
 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 

µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

  

=>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 

 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
10836

8
4,0 +=β =>  β= 2,55% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.317,39 € 

Συντελεστής β= 2,55% 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.317,39 € * 1,203* 2,55% = 332,41 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
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Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

Ηλεκτροµηχανολογική  Μελέτη Εφαρµογής 

ΧΑΡΑΜΑ 

 

10.317,39 € 

 

736,84 € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

332,41 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                        `    11.386,64€ 

   Φ.Π.Α. 24%                                                      2.732,79  € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               14.119,43  €                                  

 

 

2) Ηλεκτροµηχανολογική  Μελέτη Εφαρµογής    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ 

 

                                                         ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

Συγκεκριµένα: 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε ηµέρες απασχόλησης , σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 & 

ΓΕΝ. 4 «Συντελεστής τκ» &Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 

απασχόλησης . Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης Κτιριακών Έργων σύµφωνα άρθρο Άρθρο 

ΟΙΚ.1  Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µετρικά στοιχεία του έργου, υπολογίζονται οι παρακάτω 

αµοιβές µελετών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-
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2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-

2006. 

Δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη 

µελέτη εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε 

την εφαρµογή των γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ-4Β. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 

επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 

παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

α) Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη : 300* τκ 

β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη : 450* τκ 

γ) Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών : 600* τκ 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ. 3 ίσος µε 1,203 για το έτος 2017. 

Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση 

πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 

ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι 

µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων 

και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. Η αποζηµίωση 

ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 

 

 

2) Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Κτιρίου Χαράµατος 

Για επιστήµονα εµπειρίας έως 20 ετών και για χρόνο 19 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή της 

Ηλεκτροµηχανολογικής  µελέτης υπολογίζεται:  Α1 = 450 * 1,203 * 19 = 10.371,55 € 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.371,55 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Αδ = 10.371,55 € *0,08= 866,88 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (866,88) * 85% = 736,84 € 
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Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 36,84 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 257,89 

Ανάλυση τιµών 25 184,21 
Τιµολόγιο µελέτης 13 95,78 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 7,36 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 36,84 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 7,36 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 
 
Άθροισµα = 

 
85 

 
736,84 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 

µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

  

=>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 
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ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
10836

8
4,0 +=β =>  β= 2,55% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.371,55 € 

Συντελεστής β= 2,55% 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.371,55 € * 1,203* 2,55% = 332,41 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

« ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ    

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

 

 

   10.371,55 € 

 

736,84 € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

332,41 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                        `    11.440,80  € 

   Φ.Π.Α. 24%                                                      2.745,79  € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               14.186,59  €                                  

3) Ηλεκτρομηχανολογική  Μελέτη Εφαρμογής  AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ »   

( 09 ) 

                                                              ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 
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Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

Συγκεκριµένα: 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε µελετητή (µε πτυχίο Α’ Τάξης στην κατηγορία 09 

Ηλεκτροµηχανολογικές  Μελέτες) εµπειρίας ίσης η µικρότερης  10 ετών , σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων 

Διαµόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου  σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

Η αµοιβή της µελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων οδικών έργων συναρτάται µε τον τύπο του οδικού 

έργου, όπως κατατάσσεται παρακάτω: 

ΤΥΠΟΣ 4: Πλατείες ή υπαίθριοι χώροι στάθµευσης. 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές µελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων πλην των 

σηράγγων προσδιορίζονται σε ΕΥΡΩ/εγκατάσταση σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: 

Α1 =  τκ · Τ1 ·  M1  

Όπου:  

Α1 : Η Προεκτιµώµενη αµοιβή (Π.Α.) µελέτης ΕΥΡΩ/εγκατάσταση. 

τκ : Ο Επίσηµος δείκτης καταναλωτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.7 

του άρθρου 4 του Ν. 3316/05. 

Τ1 : Η Τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης  (€/ ανά φυσική µονάδα) κάθε επί µέρους 

εγκατάστασης, που λαµβάνεται από τον πίνακα 9.1 Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017 

M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές µονάδες (km ,στρέµµα)  

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή θα είναι το άθροισµα των προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών 

των επί µέρους εγκαταστάσεων. 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται µε τα 

αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου. 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Τ1) 
Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΥΠΟΥ 1 ΤΥΠΟΥ 2 ΤΥΠΟΥ 3 ΤΥΠΟΥ 4 

1. Φωτισµός 
( € /χλµ )                   

( € / στρεµµ ) 
4.000 (α1) 4.400 (α1) 6.000 (α1) 300 (α2) 

 113 

  

M1 = 0 , Μ2=0 , Μ3=0 , Μ4 = 130Km  

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται µε τα 

αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου 

Μ4 = 170 Km 
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Ηλεκτρολογική εγκατάσταση θεωρείται κάθε εγκατάσταση µετά τον µετρητή της εταιρείας 

Ηλεκτρισµού . Η µελέτη έχει αντικείµενο τις αποστάσεις των γραµµών τροφοδοσίας την 

αποτύπωση , ενεργειακή και φωτοµετρική ανάλυση καθώς και προτάσεις αναβάθµισης  

φωτιστικών και των  πινάκων  παροχής –τροφοδοσίας  (pillar ).  

Σαν συνέπεια  Μ4=170 

ΣΑi = τκ *  ΣΤi * Μi 

Αµοιβή µελέτης Τύπος 4 , A1 = 1,203 *  450 * 113 =   61.353 € 

Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτης = 61.353 €.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΟΔΟ. 9 Για µήκος φωτιζόµενων οδών µεγαλύτερο των 5 χλµ., η 

προεκτιµωµένη αµοιβή που αναφέρεται στο µήκος άνω των 5 Km, θα υπολογίζεται µε το 50% 

αυτής, που προκύπτει από τον τύπο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

Α= (Α1<5000Km) +(Α2>5000Km/2) => Α= 1804,5 +29.774,25.=> Α= 31.578.75 € 

Η ύπαρξη Oριστικής µελέτης  από το Πανεπιστήµιο Αθηνών απαιτεί µόνο µελέτη εφαρµογής 

σύµφωνα µε το άρθρο Άρθρο ΟΔΟ 9 Γενικές & Ειδικές Διατάξεις. Αµοιβή µελέτης κατά στάδια: 

α. Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης (Α) για κάθε εγκατάσταση οδικών έργων 

(πλην σηράγγων) που καθορίζεται στο παρόν άρθρο κατανέµεται κατά στάδια ως εξής: 

αα ) Προµελέτη: ποσοστό 60%    αβ) Οριστική µελέτη ποσοστό 40%. 

      Λαµβάνοντας  όµως υπόψη ότι απαιτείται µελέτη εφαρµογής η οποία απαιτεί αναβάθµισης της 

υπάρχουσας οριστικής µελέτης λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας και περιβαλλοντολογικών λόγων 

[Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 

2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά 

τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα (Π.Δ. 7/31-01-2011, ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011) όπως 

ισχύει στο τοµέα του Φωτισµού και Οδηγία 2011/65/ΕΚ για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

(RestrictionofCertainHazardousSubstances, ROHS)]  Η αµοιβή της µελέτης εφαρµογής  

αναλογεί στο 30% της συνολικής  µελέτης οπότε σαν αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης  

υπολογίζεται  η παρακάτω αµοιβή µελέτης  σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το 

ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ που έχουν ως αντικειµενο  

ΤΥΠΟ 4 ορίζεται το : 

Α= 31.578,75 * 30%  

Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής  Μελέτης = 10.641,90 €   

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.641,90 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.641,90 € *0,08= 757,89 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
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Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (757,89) * 85% =644,20  € 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 32,21 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 225,47 

Ανάλυση τιµών 25 161,05 
Τιµολόγιο µελέτης 13 83,74 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 6,44 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 32,21 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 6,44 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 
 
Άθροισµα = 

 
85 

 
644,20  € 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ: 

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 

µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 

 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
62,9473

8
4,0 +=β =>  β= 2,65% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.641,90 € 

Συντελεστής β= 2,53% 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.641,90 € * 1,203* 2,65% = 302,01 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 

   10.641,90 € 

 

644,20  € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

302,01 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                        `    11.588,11€ 

   Φ.Π.Α. 24%                                                     2.781,15  € 
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     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               14.369,26  €                                  

Σύνολο  Ηλεκτροµηχανολογικών  κατηγορίας  Μελετών   42.675,28  € µε ΦΠΑ 24% 

                                    Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές µε πτυχία 

στις κατηγορίες (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005,Τεύχος Β’ 

2519/20.07.2017,4412/2016): 

• Ηλεκτροµηχανολογκές   Μελέτες (09) 

                                 Σύµφωνα µε την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις, οι 

τάξεις πτυχίων που αντιστοιχούν στις παραπάνω αµοιβές, είναι οι εξής: 

Ηλεκτροµηχανολογικές   Μελέτες (09): Πτυχία Γ’ Τάξης και άνω 
Καισαριανή , 16-10-2017 
 
    Ο Συντάξας                                                            Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
                                                                                       Έργων & Μελετών 
 
   Ευαγγέλου Γρηγόρης 

       Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  τε 
                                                                                 Βασίλης Γουναρόπουλος 
                                                                                      Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  τε 
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    « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΜΑ & ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
&ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» 
                         (14) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες:  Ευαγγέλου Γρηγόρης ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€31.981,83  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) 

 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

                                                          ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 
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Συγκεκριµένα: 

ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε µελετητή (µε πτυχίο Α’ Τάξης στην κατηγορία 14 

Ενεργειακές   Μελέτες) εµπειρίας ίσης ή µικρότερης  10 ετών , σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 & 

ΓΕΝ. 4 «Συντελεστής τκ» &Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 

απασχόλησης . Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

 

 

ΕΝΕΡΓΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1) Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ. 

2) Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου ΠΡΩΙΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ 

3)       Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α θα είναι το σύνολο των προαναφερόµενων µελετών. Η αµοιβή της 

µελέτης ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 12, της Αποφ-

Δ6/Β/5825/30-3-10, δηλαδή είναι ίση µε το 20% της αµοιβής της αρχιτεκτονικής και της 

ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης.  

Συνεπώς αµοιβή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης: Α = 20% * Ααρχ+Αηλεκ 

 

Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ  

Αρχιτεκτονική Αµοιβή = 29.180,03 € 

Ηλεκτροµηχανολογική  Αµοιβή = 14.119,43 € 

Α1= 43.299,46 € 

Αµοιβή Ενεργειακής Μελέτης κτιρίου Χαράµατος = 9.000 € 

 

Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου ΠΡΩΙΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ  

Αρχιτεκτονική Αµοιβή = 29.870,11 € 

Ηλεκτροµηχανολογική  Αµοιβή = 14.186,59 € 

Α2= 44.056,70 € 

Αµοιβή Ενεργειακής Μελέτης κτιρίου πρώην γραφεία Σκοπευτικής = 9.000 € 

 

Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Αρχιτεκτονική Αµοιβή = 14.200,85 € 

Ηλεκτροµηχανολογική  Αµοιβή = 14.369,26 € 

Α3= 28.570,11 € 

Αµοιβή Ενεργειακής Μελέτης κτιρίου πρώην γραφεία Σκοπευτικής = 6.500 € 

 

Αµοιβή Ενεργειακής Μελέτης: 24.308,76 € 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  
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Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 24.308,76 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Αδ = 24.308,76€ *0,08= 1238,59 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (1238,59) * 85% = 1052,80  € 

 

 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 52,64 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 368,48 

Ανάλυση τιµών 25 263,2 
Τιµολόγιο µελέτης 13 136,8 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 10,52 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 52,64 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 10,52 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 

 
Άθροισµα = 

 
85 

 
1052,80  € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 
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µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

  

=>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 

 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
46,15482

8
4,0 +=β =>  β= 2,31% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 24.308,76 € 

Συντελεστής β= 2,55% 

Αµοιβή µελέτης Α = 24.308,76 € * 1,203* 2,31% = 430,24 € 
Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

•ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
24.308,76 € 

3 
Τεύχη Δηµοπράτησης 

 

1052,80  € 
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430,24 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                        `    25.791,80 € 

   Φ.Π.Α. 24%                                                      6.190,03 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               31.981,83  €                     

 

 

                                    Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές µε πτυχία στις κατηγορίες (όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005): 

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ (14) 

                                 Σύµφωνα µε την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις, οι τάξεις πτυχίων που 

αντιστοιχούν στις παραπάνω αµοιβές, είναι οι εξής: 

Ενεργειακές    Μελέτες ( 14  ): Πτυχία Α’ Τάξης και άνω 

 

 

 

 

 
Καισαριανή , 16-10-2017 
 
 
      Ο Συντάξας                                                            Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
                                                                                       Έργων & Μελετών 
 
 
 
   Ευαγγέλου Γρηγόρης 

              Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  τε 
                                                                                 
Βασίλης ΓουναρόπουλοςΗλεκτρολόγος  

Μηχανικός  τε 
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ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    (08) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες:  Ευαγγέλου Γρηγόρης ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€30.285,29   (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) 

 
Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

1 ) ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ  (08) 
                                                           ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

Συγκεκριµένα: 

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε απασχόληση µελετητή , σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Στατικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων Διαµόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου  σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙI (πίνακας Ιγ Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017) 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό αµοιβών 
υπολογίζεται από τον τύπο:  
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=>ΣΣΤΑΕ
ΣΣ

+== τκβνο

τκ

βν

µ
κ ***)(**06,1*}

*3,178

100***)(*
{

3

st
stTAoE

A   

όπου: Ε = 500 m2 Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά µέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό 

αντικείµενο. 

ΤΑο = 9,75€/m2  Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. 

ΣΒν = 1,4 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m2 

συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. 

Σst= 0,30 Συντελεστής Στατικής  Μελέτης. 

κ = 2,4 και  µ =  28 συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης. 

τκ = 1,203  ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. (Δείκτης 

καταναλωτή) ,(πίνακας Ιβ Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017) 

 

=>+= 203,1*30.0*4,1*75,9*500*06,1*}

203,1*3,178

100*30,0*4,1*75,9*500

28
4,2{

3

A  

 
Αµοιβή Στατικής Μελέτης = 13.681,27 €. 

 υπολογίζεται  η παρακάτω αµοιβή µελέτης  σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το 

ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 σαν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.  

Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης = 13.681,27 €. Η ύπαρξη αποτύπωσης σύµφωνα µε το άρθρο  

ΟΙΚ. 1. 3 Αποτύπωση κτιρίου. Αναλογεί στο 75% της  προµελέτης  η οποία αποτελεί το 35% της 

µελέτης οπότε σαν αµοιβή στατικής προµελέτης ορίζεται το : 13.681,27 * ( 1-0,35) = 4788,44 

*75% =3591,33 €. Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται κατασκευή νέου κτιρίου υπολογίζεται όµως  

η παρακάτω αµοιβή µελέτης  σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το 

ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 σαν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΠΩΣ : 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ η αµοιβή Στατικής Μελέτης ορίζεται Α= 13.681,27 € - 3591,33 € 

Αµοιβή Στατικής Μελέτης = 10.619,37 €. 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.619,37€ 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.619,37€ *0,08= 807,19 € 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
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Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (807,19) * 85% =686,11€ 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 34,30 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 240,13 

Ανάλυση τιµών 25 171,52 
Τιµολόγιο µελέτης 13 89,19 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 6,86 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 34,30 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 0 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 6,86 

 
Άθροισµα = 

 
85 

 
686,11€ 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 

µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 

 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
94,10089

8
4,0 +=β =>  β= 2,39% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 10.619,37  € 

Συντελεστής β= 2,60% 

Αµοιβή µελέτης Α = 10.619,37€ * 1,203* 2,60% = 315,59 € 
Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 
ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΜΑΤΟΣ 
 

   10.619,37€ 

 

686,11 € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

315,59 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                        `    11.621,07 € 

   Φ.Π.Α. 24%                                                      2.789,06 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               14.410,13   €              
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 : ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ. 
                                                        ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

 Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

Συγκεκριµένα: 
ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο: 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Στατικής Μελέτης Κτιριακών Έργων σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΟΙΚ.1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (πίνακας Ιγ Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017) 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό αµοιβών 
υπολογίζεται από τον τύπο:  

=>ΣΣΤΑΕ
ΣΣ

+== τκβνο

τκ

βν

µ
κ ***)(**06,1*}

*3,178

100***)(*
{

3

st
stTAoE

A   

όπου: Ε = 625 m2 Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά µέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό 

αντικείµενο. 

ΤΑο = 9,75 €/m2  Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. 

ΣΒν = 1,32 Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας Αµοιβών ανά m2 

συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. 

Σst= 0,32 Συντελεστής Στατικής  Μελέτης. 

κ = 2,0και  µ =  26 συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης. 

τκ = 1,203  ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. (Δείκτης 

καταναλωτή),(πίνακας Ιβ Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017) 

 

=>+= 203,1*32.0*4,1*75,9*625*06,1*}

203,1*3,178

100*32,0*4,1*75,9*625

26
0,2{

3

A  

Αµοιβή Στατικής Μελέτης = 15.317,46 €. 
υπολογίζεται  η παρακάτω αμοιβή μελέτης  σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε με το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το 
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ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 σαν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.  

Αµοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης = 15.317,46 €. Η ύπαρξη αποτύπωσης σύµφωνα µε το άρθρο  

ΟΙΚ. 1. 3 Αποτύπωση κτιρίου. Αναλογεί στο 75% της  προµελέτης  η οποία αποτελεί το 35% της 

µελέτης οπότε σαν αµοιβή στατικής προµελέτης ορίζεται το : 15.317,46 * 0,35 = 5.361,11 *75% = 

4.020,83 €. Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται κατασκευή νέου κτιρίου υπολογίζεται όµως  η 

παρακάτω αµοιβή µελέτης  σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το 

ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 σαν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΠΩΣ : ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  η αµοιβή Στατικής Μελέτης ορίζεται Α= 15.317,46 € - 3591,33 € 

Αµοιβή Στατικής Μελέτης = 11.691,92 €. 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 11.691,92 € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 11.691,92 € *0,08= 903,73 € 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (903,73) * 85% =768,17  € 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 38,4 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 268,85 

Ανάλυση τιµών 25 192,04 
Τιµολόγιο µελέτης 13 99,86 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 7,68 

Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 38,4 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 7,68 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 

 
Άθροισµα = 

 
85 

 
768,17  € 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  
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Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 

που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα 

µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ µε αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-

2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 

συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης / 

ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 

µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 

κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 

κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 

µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 

προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

  

=>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i

  
 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 

 

ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 
Α = ΣΑi * β * τκ 

 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 

=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
63,11296

8
4,0 +=β =>  β= 2,52% 
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Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 11.691,92 € 

Συντελεστής β= 2,52% 

Αµοιβή µελέτης Α = 11.691,92 € * 1,203* 2,52% = 342,46 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 

Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ  

 

   11.691,92 € 

 

768,17  € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

342,46 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                             12.802,55€ 

   Φ.Π.Α. 24%                                                      3.072,61    € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                               15.875,16  €                                  

 Σύνολο Στατικών  Μελετών   30.285,29  €  µε ΦΠΑ 24% 

                             Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές µε πτυχία στις κατηγορίες (όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005,Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017,4412/2016): 

• Στατικές  Μελέτες (08) 

                                 Σύµφωνα µε την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις, οι τάξεις πτυχίων που 

αντιστοιχούν στις παραπάνω αµοιβές, είναι οι εξής: 

 Στατικές   Μελέτες (08): Πτυχία Β’ Τάξης και άνω 
Καισαριανή , 16-10-2017 
 
 
     Ο Συντάξας                                                              Η Προϊστάµενη Τµήµατος 
                                                                              Αρχιτεκτονικού & Σχεδίου Πόλης 
 
   Ευαγγέλου Γρηγόρης 

   Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  τε                                                                                               Ελιάνα Χαρίτου                                                                                                                         
         Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

                          (25) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες:  Ευαγγέλου Γρηγόρης ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

€10.198,84   (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 

Περιλαµβάνει Τεύχη Δηµοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

                                                               ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 
Η προεκτίµηση της αµοιβής της Μελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της 

Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ5/ 14 - 3 - 

2017 Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017. 

 

Συγκεκριµένα: 

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ο υπολογισµός της αµοιβής πραγµατοποιείται µε µελετητή (µε πτυχίο A’ Τάξης και άνω στην 

κατηγορία 25  Φυτοτεχνικές   Μελέτες) εµπειρίας ίσης ή µικρότερης των 10 ετών.  Για τον 

υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3  

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203 (2017-2018)   

Προεκτιµώµενη αµοιβή Φυτοτεχνικής Μελέτης Έργων Διαµόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου  

σύµφωνα άρθρο Άρθρο ΠΡΑΣ 1,2,3 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, 
ΑΛΣΗ, ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΛΠ), ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΠΩΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ, ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΛΠ.  
Σύµφωνα µε αρθρο ΠΡΑΣ.2 Τρόπος υπολογισµού αµοιβής Μελέτης Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016 & 
 

5) ∆ιαµόρφωση χώρουΣκοπευτηρίου 
 

Η αµοιβή Α ορίζεται σε Ευρώ ανά στρέµµα (€/ στρέµµα ) µελέτης έργου σύµφωνα µε  τον τύπο: 
 
A = 8.500 * π * ν *Ε* 0,80 * tk 
 
Τα έργα φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και πρασίνου εντάσσονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες και 8 υποκατηγορίες σύµφωνα µε τον πίνακα 1.  Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο 
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καθορισµός του συντελεστή ν γίνεται µε βάση αντικειµενικούς παράγοντες που καθορίζουν τον βαθµό 
δυσκολίας κάθε µελέτης. 
 
Κατηγορία ΙΙΙα 
ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΑΛΣΗ, ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
ΚΤΗΡΙΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
π = 0,4 συντελεστής εξαρτώµενος από την βασική κατηγορία κάθε έργου πρασίνου, ο οποίος ορίζεται στον 
πίνακα 1 
ν =1 συντελεστής τύπου µελέτης, ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας εκπόνησης κάθε υποκατηγορίας 
µελέτης, ο οποίος ορίζεται στον πίνακα 1 του παρόντος άρθρου. 
. 
A = 8.500 * 0,4 * 1 *10 0,80 * 1,203 = 25.807,74 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α θα είναι το σύνολο των προαναφερόµενων µελετών. Η συνύπαρξη επί 
του παρόντος σχεδίου Ειδικής  Αρχιτεκτονικής Μελέτης  εφαρµογής  καθώς και Ηλεκτροµηχανολογικής 
Μελέτης εφαρµογής  στον ίδιο χώρο µε υπαρκτή την  ψηφιακή αποτύπωση σε όλους τους επιµέρους 
χώρους  της µελέτης όπως και το φυσικό τοπίο του χώρου ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις και έχουν σαν 
αποτέλεσµα  η αµοιβή να αναλογεί στο 20 % της  συνολικής αµοιβής της  µελέτης εφαρµογής οπότε σαν 
αµοιβή Φυτοτεχνικής  µελέτης ορίζεται το : 25.807,74*( 1-0,70) = 10.323,09  € σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Προεκτιµωµένων Αµοιβών ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-
2005 και το ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 και Φ.Ε.Κ 2519-2017 & 4412-2016  

 
Αµοιβή Φυτοτεχνικής Μελέτης  = 7.678,30  € 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης 

αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τα Τεύχη Δηµοπράτησης, σύµφωνα 

µε το άρθρο ΓΕΝ 7.  

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 7.678,30  € 

Συντελεστής 8% α= 0,08 

Αµοιβή µελέτης Α = 7.678,30  € *0,08= 412,92 € 

 

Στην Σύνταξη Τευχών Δηµοπράτησης αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

Η αµοιβή για τα Τεύχη Δηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Δεν θα 

εκπονηθούν από τους µελετητές η Διακήρυξη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνεπώς τα 

υπόλοιπα Τεύχη Δηµοπράτησης αντιστοιχούν σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στο 85% της 

συνολικής αµοιβής για τα Τεύχη. 

Αστδ = (Αδ) * 85% =  (412,92) * 85% = 350,98  € 

 
Περιγραφή Ποσοστό % Αξία € 
Τεχνική περιγραφή 5 17,5 
Τεχνικές προδιαγραφές 35 122,8 

Ανάλυση τιµών 25 87,74 
Τιµολόγιο µελέτης 13 45,6 

Τιµολόγιο προσφοράς 1 3,50 
Συγγραφή υποχρεώσεων 0 0 

Προϋπολογισµός µελέτης 5 17,5 

Προϋπολογισµός προσφοράς 1 3,50 
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∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 0 0 
 
Άθροισµα = 

 
85 

 
350,98  € 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ:  

Η Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής σύµφωνα µε το 

Άρθρο ΓΕΝ 6Α συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 305/96.  

Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 
συνταχθεί µε βάση τα οριζόµενα στο Π. ∆. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεµάτων 
που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιµετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  οριστικής µελέτης ή  µελέτης εφαρµογής, 
σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 
(Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-2001) και ∆ΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001). 

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

         Α = β . Σ . τκ όπου: 

 Σ = Η προεκτιµώµενηαµοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών µελετών για 
συγκεκριµένο έργο και για όσες κατηγορίες µελετών έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την 
κατασκευή του κυρίως µελετώµενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήµανσης 
/ ασφάλισης κ.λπ.). ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές για τις απαιτούµενες υποστηρικτικές 
µελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες 
σκοπιµότητας, κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άµεση σχέση και συνάφεια µε την κατασκευή του 
έργου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή οµάδα 
κατηγοριών µελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές µελέτες του κυρίως 
µελετώµενου έργου, η αµοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο µε βάση την 
προεκτιµώµενη αµοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή οµάδων κατηγοριών µελετών.  

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

  =>
ΣΑ

+=

3

*175 τκ

µ
κβ

i
  

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τκ = Ο επίσηµος δείκτης τιµών καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο 

   τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05). 

Ως συντελεστές κ  και   µ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 κ= 0,40    και     µ= 8,00. 

Η αµοιβή Α προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο: 
ΓΕΝ 6Α παράγραφος 2: από τον τύπο που ακολουθεί: 

Α = ΣΑi * β * τκ 

Όπου: 

ΣΑi = To σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

β = συντελεστής % οριζόµενος ως εξής: 
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=>
ΣΑ

+=

3

203,1*175

i

µ
κβ

3

203,1*175
54,5161

8
4,0 +=β =>  β= 3,15% 

 

Σύνολο προεκτιµώµενων αµοιβών ΣΑi= 7.678,30  € 

Συντελεστής β= 3,15 % 

Αµοιβή µελέτης Α = 7.678,30  € * 1,203* 3,15% = 195,59 € 
 

Στην Μελέτη ΣΑΥ&ΦΑΥ αντιστοιχεί το 100% της παραπάνω αµοιβής. 
Για τον υπολογισµό του συνόλου των αµοιβών εφαρµόστηκαν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 

«Συντελεστής τκ». Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ = 1,203. 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (25) 

 

   7.678,30  € 

 

350,98  € 
3 

Τεύχη Δηµοπράτησης 
 

 

195,59 € 
4 

Σ.Α.Υ. και Φ.ΑΥ. 

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.                             8.224,87 € 

Φ.Π.Α. 24%                                           1.973,97 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                              10.198,84   €                                  

 

 

                                    Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα προσκληθούν Μελετητές µε πτυχία στις κατηγορίες (όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005): 

• Φυτοτεχνική   Μελέτη (25) 

                                 Σύµφωνα µε την απόφαση Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014, οι τάξεις, οι τάξεις πτυχίων που 

αντιστοιχούν στις παραπάνω αµοιβές, είναι οι εξής: 

 Φυτοτεχνική   Μελέτη (25): Πτυχία Α Τάξης και άνω 
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Καισαριανή , 16-10-2017 
 
 
    OΣυντάξας                                                            Η Προϊστάµενη Τµήµατος 
                                                                            Αρχιτεκτονικού & Σχεδίου Πόλης 
 
 
 
   Ευαγγέλου Γρηγόρης 

              Ηλεκτρολογικός  Μηχανικός  τε
 

Ελιάνα Χαρίτου                                                                                                                                                 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
92

  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ} 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6127] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

16121] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ} 

- Τηλέφωνο: [2132010728] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [texniki@kessariani. gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [https://kaisariani.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ CPV 71000000-8} 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ002581263 2018-01-24] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΜΕΛΕΤΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [  -] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Α/Α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 73615] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι92 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση92; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»92 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο92: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους92; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
92  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
92 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
92· 

2. δωροδοκία
92,92· 

3. απάτη
92· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
92· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
92· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
92. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου92 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
92
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Εάν ναι, αναφέρετε92: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
92 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)92; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν92: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
92

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
92

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
92

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις92 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις92  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
92; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων92, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης92; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια92 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
92

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής92
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
92

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
92: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες92 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y92 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
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1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς92, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς92, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς92: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
92, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
92 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
92 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
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Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά92, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι92 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
92 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
92

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
92

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Ημ/νια Δημιουργίας: 24/05/2018  13:42:32 

                                                                                                                                         Σελίδα: 1  

 

  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

                                                                                                              A/A  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  : 73615 

ΤΙΤΛΟΣ :     ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

                                                                     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Επιχορήγηση  KAE9769.01. 150 

                                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

                                                                      (με ΦΠΑ): 190.000,00 

                                                                      ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ 

                                                                      (με ΦΠΑ): 

 

 

 

 

 

                                           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                                    (άρθρο 95, παρ. 3)  
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

 

  

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

                                                    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

                                                                         Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

 
Α/Α 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έκπτωσης % 

(Αριθµητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (6) 

 
47.621,08 

  

 
2 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ (7) 

 
11.452,30 

  

 
3 

 
Η/Μ (9) 

 
34.415,55 

  

 
4 

 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ (8) 

 
24.423,62 

  

 
5 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ (14) 

 
25.791,80 

  

 
6 

 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ (25) 

 
8.224,87 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 

 
151.929,22 

  

 
Μέση τεκµαρτή έκπτωση επί του 

συνόλου της προεκτιµώµενης 

   

  
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 

 
151.929,22 

  
0,00 

 

 

                                                                                                                                 Ο Προσφέρων  

 

                                                                                            Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 

18PROC003159982 2018-05-25


