
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της 
παρακτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης»  

- 1 - 

     Αριθμός Μελέτης  ΤΥ:160/2019  
        (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)  

            
 

 

 

 

 

 

«Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την 
προστασία του κάστρου και της παρακτιας ζώνης του οικισμού 

Μεθώνης» 

CPV: 71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων 
πολιτικού μηχανικού  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Μελέτη αντιμετώπισης του 
φαινομένου διάβρωσης με 
στόχο την προστασία του 
κάστρου και της παρακτιας 
ζώνης του οικισμού Μεθώνης 
 
ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

487.884,98 € (με Φ.Π.Α.) 
 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της 
παρακτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης»  

- 2 - 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της 
παρακτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης»  

- 3 - 

 
Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Στόχος της μελέτης  

Η μελέτη υπηρετεί το στόχο του Δήμου Πύλου - Νέστορος για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 

αειφόρου προστασίας και ανάπλασης του παράκτιου περιβάλλοντος που ορίζει την περιοχή της 

παραλιακής ζώνης και του ιστορικού κάστρου της Μεθώνης γενικότερα αλλά και τον υπό 

διάβρωση πόδα του τείχους του κάστρου ειδικότερα.  

Τα τελευταία έτη από τις έντονες καιρικές συνθήκες έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές στην 

παραλιακή ζώνη της Μεθώνης, η οποία είναι το σημαντικότεριο σημείο αναφοράς για την 

ανάπτυξη του τουρισμού και την οικονομική κατάσταση της περιοχής ή οποία αποτελείται κατά 

κύριο λόγο από τουριστικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα που εξαρτώνται από τον τουρισμό 

άμεσα ή έμεσα. Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, η αμμουδιά 

έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Τοίχοι αντιστήριξης που υπάρχουν σε κάποια σημεία, έχουν υποστεί 

πολύ μεγάλες ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Με την πάροδο του χρόνου έχει αρχίσει η θάλασσα να 

υποσκάπτει και τον ίδιο το δρόμο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για πεζούς και οχήματα. Οι 

μελλοντικές προβλέψεις, αν δεν γίνει κάποιο έργο προστασίας, είναι η ολοκληρωτική καταστροφή 

του παραλιακού δρόμου και η μεγάλη αύξηση των ζημιών κατά την διάρκεια του χειμώνα. Επίσης 

έχει διαπιστωθεί ότι οι οι δυο μώλοι της Μεθώνης, ο ένας μήκους 260m από φυσικούς ογκόλιθους 

(πέτρινος) και ο δεύτερος μήκους περίπου 70m από τσιμέντο, έχουν με την πάροδο των χρόνων 

βυθιστεί και πιθανόν πολλά προβλήματα δημιουργούνται και από αυτούς. Έχει παρατηρηθεί το 

χειμώνα ότι ο έντονος κυματισμός περνάει πλεον πολύ εύκολα από τον πέτρινο μώλο, ο οποίος 

παλαιότερα αποτελούσε λιμενοβραχίονα προστασίας του δυτικού τμήματος της παραλίας, του 

κάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου που βρίσκεται στη σκιά του κάστρου στο δυτικό όριο του 

κόλπου και ότι η βύθιση του τσιμεντένιου μώλου έχει εξαφανίσει τα τμήματα διέλευσης της 

θάλασσας εκατέρωθεν αυτού, τα οποία υπήρχαν κατά την κατασκευή του και για πολλά χρόνια. 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον παραλιακό δρόμο διέρχεται το κεντρικό δίκτυο 

αποχέτευσης της Μεθώνης και ειδικά ο καταθλιπτικός αγωγός που οδηγεί τα λύματα στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Το τμήμα του δρόμου στο σημείο που διέρχεται ο 

καταθλιπτικός αγωγός, έχει ήδη καταστραφεί, αλλά έχουν γίνει κάποια αναγκαία προσωρινά 

μέτρα προστασίας αυτού. Αν συνεχιστέι το φαινόμενο της διάβρωσης και καταστραφεί ο αγωγοός, 

οι περιβαλλοντικές συνέπειες από την έκλυση λυμάτων στη θάλασσα θα είναι ανυπολόγιστες. 

Στόχος της μελέτης είναι η συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, η δημιουργία 

αμμουδιάς που θα αυξήσει τον τουρισμό της περιοχής, η προστασία του κάστρου και του 

παραλιακού μετώπου από τις έντονες καιρικές συνθήκες, η προστασία και βελτίωση του 
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αλιευτικού καταφυγίου και ειδικά των συνθηκών αγκυροβολισμού των αλιευτικών σκαφών με νέες 

εγκαταστάσεις, η βελτίωση των δυο μώλων και η επέκταση του τσιμεντένιου μώλου, ώστε να 

προσεγγίζουν εύκολα σε αυτόν σκάφη αναψυχής, τα οποία είναι πολλά τους θερινούς μήνες.  

Κατά τη διάρκεια της μελέτης θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές 

υπηρεσίες, ώστε να μην επηρεάζεται το κάστρο και υποθαλάσσια αρχαία πόλη, ένα πολύ 

σημαντικό πολιτιστικό εύρημα. 

Αφετηρία της μελέτης θα είναι η διερεύνηση των υφιστάμενων φυσικών παραμέτρων που ορίζουν 

το παράκτιο περιβάλλον, ώστε να παρασχεθούν ρεαλιστικά δεδομένα εισόδου στην 

προσομοίωση με αριθμητικό μοντέλο τόσο των διαδικασιών που προκαλούν τα προβλήματα 

διάβρωσης της ακτής όσο και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα προταθούν με σκοπό 

την ανάταξη των προβλημάτων. Στόχος είναι να προτείνει έργα και δράσεις που θα καθορίσουν 

ήπιες μορφές παρέμβασης στην παράκτια ζώνη ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

αειφόρου ανάπτυξης της πόλης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συγκρότηση μιας νέας 

ταυτότητας ποιοτικά αναβαθμισμένης, τουριστικά ελκυστικής που θα εξασφαλίζει υψηλού 

επιπέδου χαρακτηριστικά περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, έτσι ώστε εκτός των άλλων οι 

κάτοικοι να επωφελούνται από τη λειτουργία της παράκτιας ζώνης στη «σκιά» του επιβλητικού, 

ιστορικού κάστρου. 

 

2. Στοιχεία Περιοχής Εφαρμογής  
Η μελέτη αφορά την παράκτια ζώνη του κόλπου Μεθώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος. 

Η Μεθώνη είναι μια γραφική παραλιακή κωμόπολη με μεγάλης σπουδαιότητας ενετικό φρούριο 

και αξιόλογη οικονομική δραστηριότητα και τουριστική κίνηση ιδίως κατά την θερινή περίοδο και 

καταλαμβάνει έκταση 29.529 στρεμμάτων και έχει συνολικά 1.209 κατοίκους,. Διοικητικά υπάγεται 

στην Δ.Ε. Μεθώνης (πρώην Δήμος Μεθώνης) του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Ο πληθυσμός της 

περιοχής αυξάνεται κατακόρυφα τους θερινούς μήνες. 

Η περιοχή της Μεθώνης θεωρείται ιδιαιτέρου φυσικού περιβάλλοντος και υπάγεται στη Ζώνη 

Natura 2000 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR2550003 “Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήριο 

Ακρίτας”), καθώς η θαλάσσια περιοχή της Μεθώνης και η νήσος Σαπιέντζα (Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης GR2550007 “Θαλάσσια Περιοχή Μεθώνης”) αποτελούν ένα φυσικό υδροβιότοπο, 

στον οποίο συναντά κανείς εκτός των άλλων και αρκετά σπάνια είδη. 

Ο τουρισμός και οι δραστηριότητες που επηρεάζονται από αυτόν φαίνεται ότι αποτελούν τη 

σημαντικότερη πηγή εισοδημάτων στην περιοχή και την κύρια αναπτυξιακή προοπτική της. Η 

παραλιακή ζώνη, η οποία συνεχώς καταστρέφεται από τις έντονες καιρικές συνθήκες, είναι η 

σημαντικότερη περιοχή για τον τουρισμό και την οικονομία της περιοχής.  
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Πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος είναι το Κάστρο Μεθώνης. Το Μεσαιωνικό Κάστρο της 

Μεθώνης  ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου (110 στρέμματα περίπου). Είναι από τα 

μεγαλύτερα οχυρωματικά έργα της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα μνημείο με ιδιαίτερη αξία και 

ομορφιά. Είναι από τα σημαντικότερα οχυρωματικά κτίσματα στον Ελληνικό χώρο κατά τον 

μεσαίωνα όπου η Μεθώνη ήταν ενδιάμεσος σταθμός στο ταξίδι που έκαναν οι χριστιανοί στους 

Άγιους τόπους. Είναι άγνωστο πότε οχυρώθηκε η θέση για πρώτη φορά, το 1205 οι Φράγκοι 

σταυροφόροι αναφέρεται ότι την οχύρωσαν πρόχειρα και το 1206 που κατέλαβαν τη Μεθώνη οι 

Ενετοί γκρέμισαν την οχύρωση αυτή και το 1209 που πήραν οριστικά τη Μεθώνη έφτιαξαν το 

σημερινό κάστρο και το λιμάνι του τότε οικισμού, χαλάσματα του οποίου εντοπίζονται στους 

πρόποδες του Κάστρου. 

Το κάστρο είναι κτισμένο στην χερσόνησο του Αγίου Νικολάου, έχει ελλειψοειδές σχήμα, με μήκος 

700 μέτρα. Βρέχεται από τρεις πλευρές με θάλασσα και υπάρχει και το μικρό φρούριο Μπούρτζι 

που ενώνεται με τεχνητή πέτρινη γέφυρα. Τα υποθαλάσσια ευρήματα του Στενού της Μεθώνης 

αλλά και ο καταποντισμένος οικισμός της μέσης εποχής του Χαλκού (γύρω στο 1700 π.Χ.) 

συμπληρώνουν το εικόνα των ιδιαίτερης σημασίας ιστορικών μνημείων της Μεθώνης. 

 

 
Σχήμα 1: Περιοχή μελέτης 

 

Η προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος στη φυσική του 

αρμονία και η προβολή και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου του Κάστρου της Μεθώνης συνάδει 

με την προστασία και ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Μια σειρά από ανθρωπογενείς 
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παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης θαλάσσης 

οδήγησαν σε φαινόμενα απομείωσης της παραλιακής ζώνης εις βάρος τόσο της ασφάλειας του 

ποδός του τείχους του Κάστρου, όσο και της χρήσης της παραλιακής ζώνης από λουόμενους. 

Επίσης κάθε χρόνο σημειώνονται ζημιές στην παραλιακή οδοποιία με υποσκαφές του ποδός ή/και 

τμηματική κατάρρευση του δρόμου. 

 
3. Σκοπιμότητα του έργου  
Η διαβρωτική δράση των κυματισμών που έχει συντελέσει στην απομείωση του εύρους της 

παράκτιας ζώνης και στην κατά τόπους υποσκαφή ή/και κατάρρευση τμημάτων που παραλιακού 

δρόμου, και του κάστρου.Οι αιτίες του φαινομένου της διάβρωσης αποδίδονται στη συνδυασμένη 

δράση: 

- του λιμενοβραχίονα του καταφυγίου σκαφών στη σκιά του κάστρου στο δυτικό όριο του κόλπου, 

- του μώλου από/επιβίβασης ανατολικά του καταφυγίου, 

- του παράκτιου δρόμου. 

 

Η εικόνα αυτή της παράκτιας ζώνης δεν συνάδει αφενός μεν με την ιστορικότητα του τόπου και 

την παρουσία του μνημείου και αφετέρου με τις τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής που 

έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Απαιτείται ως εκ τούτου η λήψη δράσεων για την αναστροφή του 

φαινομένου της διάβρωσης και την προστασία της ακτής, ιδιαίτερα στην περιοχή του ποδός του 

κάστρου που ήδη βρίσκεται σε κίνδυνο υποσκαφών του τείχους. Κρίνεται λοιπόν απολύτως 

απαραίτητη η διερεύνηση των φαινομένων διάβρωσης και των κατάλληλων ήπιων έργων 

ακτομηχανικής προστασίας για την αντιστροφή της υποχώρησης της ακτογραμμής και τη 

δημιουργία παραλιακής ζώνης ικανού πλάτους. 

 

4. Αντικείμενο  
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η προδιαγραφή ενός δικτύου 

παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία και τη βελτίωση του παράκτιου 

περιβάλλοντος με έμφαση στη στάση και αναψυχή, τη θέα, τις οπτικές φυγές, τη σύνδεση με τον 

οικισμό, ενισχύοντας τις υφιστάμενες υποδομές των χρήσεων αναψυχής και λιμενισμού ικανές για 

υποδοχείς νέων δράσεων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις υποδομές αλιείας και 

αφετέρου στην ανάδειξη, ενδυνάμωση και προβολή των στοιχείων και ποιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή στη σκιά του κάστρου. 
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5. Εργασίες μελέτης  
Εκτίμηση της κατάστασης της ακτής  
● Διερεύνηση των τοπικών παραγόντων που επηρεάζουν την διαμόρφωση και εξέλιξη της 

παράκτιας ζώνης και αφορούν σε χαρακτηριστικά γεωμορφολογικά, υδροδυναμικά, και 

κλιματολογικά. Στο πλαίσιο αυτό θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν τα κλιματολογικά  δεδομένα 

της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων παλαιοτέρων μελετών και θα εκπονηθούν οι ακόλουθες 

έρευνες πεδίου: 

− Βυθομετρική αποτύπωση του κόλπου κατά μήκος αναπτύγματος ακτογραμμής μήκους περί τα 

2,5 Km και προς τα νότια στο όριο μεταξύ ακρωτηρίου του κάστρου και της νησίδος Κουλούρα. 

− Τοπογραφική αποτύπωση της χερσαίας ζώνης σε πλάτος 20m. 

− Γεωφυσική έρευνα με χρήση διασκοπιστών με σκοπό την σύνταξη διαγραμμάτων καθορισμού 

του πάχους του ιζήματος. 

− Ιζηματολογική έρευνα για τη διερεύνηση της ποιότητας, της προέλευσης, της κοκκομετρίας και 

της κίνησης του ιζήματος. 

● Εκτίμηση της διαχρονικής (ιστορικής) εξέλιξης της ακτογραμμής με τη βοήθεια 

αεροφωτογραφιών και δορυφορικών φωτογραφιών. 

● Αξιολόγηση και ιεράρχηση των προβλημάτων διάβρωσης με κριτήρια την προστασία του 

κάστρου και των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής, των σημαντικών υποδομών, και την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση τους στην τουριστική αξία. 

 

Καθορισμός των Τεχνικών Λύσεων 

● Καθορισμός του κυματικού κλίματος της παράκτιας περιοχής εντός του κόλπου με χρήση 

αριθμητικού μοντέλου προσομοίωσης. 

● Εξέταση Εναλλακτικών Τεχνικών Λύσεων για την επίλυση του ακτομηχανικού προβλήματος με 

συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης. Η προσομοίωση της λειτουργίας των έργων και της 

αποτελεσματικότητας των προτάσεων θα γίνει με χρήση αριθμητικού μοντέλου προσομοίωσης 

της παράκτιας κυκλοφορίας των ιζημάτων και της απόκρισης της ακτής πριν και μετά την 

παρουσία των νέων έργων. Στην προσομοίωση θα περιληφθεί ο επανασχεδιασμός του μόλου 

από/επιβίβασης στα ανατολικά του καταφυγίου. 

 

Επεξεργασία των προτάσεων 
Τα έργα προστασίας της ακτής θα επεξεργαστούν τόσο σε επίπεδο χωροθέτησης αλλά και 

καθορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει λιμενική 

μελέτη για τον λεπτομερή σχεδιασμό των έργων.  
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6. Σκοπός των εργασιών  
Σκοπός των εργασιών είναι η μελέτη από την ίσαλο γραμμή έως 20 μέτρα βάθος με ιδιαίτερη 

έμφαση στην περιοχή της ζώνης θραύσης των κυμάτων σε τμήματα των νότιων ακτών κόλπου 

της Μεθώνης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί η γεωμορφολογία του πυθμένα, κατά 

μήκος της ζώνης, η λιθολογία και η δομή των ανώτερων υποστρωμάτων του πυθμένα καθώς και 

τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών ιζημάτων του πυθμένα. 

Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω καταγραφές θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες 

για : 

• Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά στις θέσεις έρευνας ώστε να εντοπιστούν πιθανές 

απότομες κλίσεις του πυθμένα και πιθανές βραχώδεις εξάρσεις  

• Την έκταση των λιβαδιών ποσειδωνίας  

• Πιθανούς στόχους επάνω στην επιφάνεια του πυθμένα όπως ναυάγια,  και βυθισμένες ή 

καλυμένες αρχαιολογικές θέσεις.  

• Την δομή και την φύση των επιφανειακών ιζημάτων, την κατά βάθος μεταβολή τους, την 

δομή του συνεκτικού ή βραχώδους υποβάθρου  

• Τις συνθήκες ευστάθειας του θαλάσσιου πυθμένα και των ανώτερων ιζημάτων. 

• Την κοκκομετρία των επιφανειακών ιζημάτων η οποία αποτελεί παράμετρο εισόδου σε 

οποιοδήποτε μοντέλο υπολογισμού στερεομεταφοράς στην παράκτια ζώνη. 

 

7. Απαιτούμενες μελέτες  
Για την αδειοδότηση και κατασκευή των λιμενικών έργων προστασίας της παραλιακής ζώνης και 

του κάστρου, απαιτείται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: 

 

7.1. Τοπογραφική μελέτη - βυθομετρική αποτύπωση. 
Τοπογραφική αποτύπωση όλου του παραλιακού μετώπου, καθώς και βυθομετρική αποτύπωση 

της θαλάσσιας περιοχής, στην οποία θα προταθούν μέτρα προστασίας. Η βυθομετρική 

αποτύπωση (σε κλίμακα 1:2000) θα επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή περίπου 4.000 

στρεμμάτων, που είναι αναγκαία για την ακριβή πρόβλεψη των κυματικών συνθηκών και την 

εκπόνηση της ακτομηχανικής μελέτης. Οι βυθομετρικές εργασίες θα γίνουν με εξοπλισμό μεγάλης 

ακρίβειας με χρήση multibeam. 

 

7.2. Ιζηματολογική μελέτη - γεωτεχνική έρευνα. 
Δειγματοληψίες επιφανειακών ιζημάτων στην περιοχή μελέτης και εκτέλεση κοκκομετρικών 

αναλύσεων σε διακριβωμένο εργαστήριο. Στα δείγματα των επιφανεια κών ιζημάτων θα γίνουν 

αναλύσεις που περιλαμβάνουν α) φωτογράφιση των ιζημάτων και μακροσκοπική περιγραφή και 
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β) κοκκομετρική ανάλυση των ιζημάτων μέσω της οποίας θα γίνει προσδιορισμός των 

κοκκομερικών κλάσεων. 

 

7.3. Ακτομηχανική μελέτη. 
Θα γίνει μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή των 4.000 στρεμμάτων, για την παράκτια περιοχή 

περίπου 15 στρεμμάτων, για τους δυο μώλους και το αλιευτικό καταφύγιο. 

Για το σχεδιασμό των λιμενικών έργων θα εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη με χρήση μοντέλου 

προσομείωσης θαλάσσιων διεργασιών τύπου MIKE 21 ή ισοδύναμο. Θα προσομοιωθούν όλα τα 

υφιστάμενα έργα τόσο στην σημερινή τους μορφή όσο και στην μελλοντική επέκταση που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία. Για τη μελέτη των λιμενικών έργων θα γίνει και εργαστηριακή 

προσομείωση. Στα πλαίσια της μελέτης θα προσδιοριστεί το κυματικό κλίμα της περιοχής, 

στοιχείο αναγκαίο για το σχεδιασμό των λιμενικών έργων, ενώ παράλληλα θα διερευνηθεί η δίαιτα 

της ακτής, έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα αναγκαία έργα για την προστασία της παραλιακής 

περιοχής, του κάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου. 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

- ανάλυση ανεμολογικών στοιχείων από τους πλέον κατάλληλους μετεωρολογικούς σταθμούς, με 

στόχο τον προσδιορισμό των ανεμολογικών συνθηκών στην περιοχή ανάπτυξης κυματισμών 

- πρόβλεψη ανεμογενών κυματικών συνθηκών στα "ανοιχτά", καθώς και κοντά στην ακτή με 

εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων Η/Υ 

- μελέτη της γεωμορφολογίας και της διαχρονικής εξέλιξης της ακτογραμμής με βάση ιστορικά 

στοιχεία (αεροφωτογραφίες, παλαιότερες τοπογραφικές/βυθομετρικές αποτυπώσεις, επικοινωνία 

με ντόπιο πληθυσμό, κ.λ.π.), ώστε να προσδιοριστούν οι μεταβολές της ακτής κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες και να τεκμηριωθεί η τάση εξέλιξης της διάβρωσης 

- ανάλυση των αποτελεσμάτων της ιζηματολογικής μελέτης 

- ανάλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της δυναμικής στερεομεταφοράς κατά μήκος της ακτής 

- ανάλυση επίδρασης των δυο μώλων στο φαινόμενο της διάβρωσης 

- πρόταση προστασίας του κάστρου και προστασίας και βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου 

- εξέταση εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της βέλτιστης λύσης, η οποία θα εξασφαλίζει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 

Η ακτομηχανική μελέτη θα λάβει υποχρεωτικά υπόψη τις προτάσεις των αρχαιολογικών 

υπηρεσιών και οι προτεινόμενες λύσεις θα προσκομιστούν για γνωμοδότηση από τις εφορείες 

αρχαιοτήτων, ώστε να μην επηρεάζεται το κάστρο και η υποθαλάσσια πόλη.  
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7.4. Μελέτη λιμενικών έργων. 
Η μελέτη λιμενικών έργων θα αφορά τη λύση που θα προτείνει η ακτομηχανική μελέτη. Θα 

περιλαμβάνει: 

- πλήρη κατασκευαστικά σχέδια (γενική διάταξη έργων, διατομές, λεπτομέρειες, σχέδια 

διαμόρφωσης των δυο μώλων και επέκτασης του τσιμεντένιου μώλου υποχρεωτικά και του 

πέτρινου μόνο αν κριθεί απαραίτητο, κ.λ.π.) 

- τεύχος υπολογισμών με τους αναγκαίους ελέγχους ευστάθιας 

- τεύχος τεχνικής περιγραφής των έργων 

- τεύχος αναλυτικής προμέτρησης υλικών και εργασιών και προϋπολογισμού.  

Η τελική μελέτη λιμενικών έργων θα προσαρμοστεί στις οδηγίες και υποδείξεις των Αρχαιολογικών 

Υπηρεσιών. 

 

7.5. Γεωλογική - γεωφυσική μελέτη. 
Γεωφυσικές διασκοπήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ερευνητικές εργασίες, οι σταλίες 

καθώς και η εισκόμιση/αποκόμιση στην περιοχή μελέτης και η μετακίνηση συνεργείων 

προσωπικού & εξοπλισμού από θέση σε θέση για έρευνα σε θαλάσσια έκταση σε περίπου 1400 

στρεμμάτων. 

 

7.6. Περιβαλλοντική μελέτη. 
Τα λιμενικά έργα που θα μελετηθούν κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, της κατηγορίας Α, 

του έργου με α/α 8 (έργα προστασίας ακτής από διάβρωαη) της 3ης Ομάδας του Παραρτήματος 

ΙΙΙ της με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), καθώς το συνολικό μήκος 

παρέμβασης είναι Μ>500m και βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000.  

Η εκπόνηση της ΜΠΕ των έργων θα έχει ως βασικό στοιχεία την εκπονηθείσα ακτομηχανική 

μελέτη και θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

7.7. Τεύχη δημοπράτησης. 
Τα τεύχη δημοπράτησης που θα παραδοθούν είναι 

- Διακήρυξη 

- Προϋπολογισμός μελέτης 

- Τεχνική περιγραφή 

- Τιμολόγιο μελέτης 

- Τεχνικές προδιαγραφές 

- Συγγραφή υποχρεώσεων 

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

- ΣΑΥ/ΦΑΥ 
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8. Ισχύουσες διατάξεις. 
Η εκπόνηση της μελέης θα διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές: 

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

- Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-17 (ΦΕΚ/2519/Β/20-07-2017) “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 

(Α΄ 147)” 

Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στη διακήρυξη της μελέτης. 

 

9. Τελικά παραδοτέα της μελέτης. 
Μετά την επεξεργασία των στοιχείων και τις εργαστηριακές αναλύσεις των ιζημάτων θα 

παραδοθούν σε τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα τα παρακάτω: 

1. Γεωμορφολογικό χάρτη κλίμακας 1: 2000 (σε UTM, WGS84 και ΕΓΣΑ 87) 

2. Οριζοντιογραφία – Χάρτης πληροφόρησης όπου θα φαίνεται το βάθος, το πάχος (και οι 

εμπίξεις των αυτοδυτών) και η υφή των επιφανειακών ιζημάτων καθώς.  

3. Σχέδια οριζοντιογραφιών (Κλ. 1/2000 ή καλύτερη εφόσον απαιτείται για την εποπτική απόδοση 

των ευρημάτων πχ 1/1000) στα οποία θα απεικονίζονται: α) ευδιάκριτα τα όρια των 

γεωλογικών σχηματισμών (π.χ. χαλαρή άμμος, βράχος) και των πιθανών γεω-επικινδυνοτήτων 

και β) πιθανοί σημαντικοί οικότοποι όπως posidonia oceanica. 

4. Όλα τα βίντεο και οι φωτογραφήσεις των αυτοδυτών 

5. Σχέδια αντιπροσωπευτικών μηκοτομών στα οποία θα απεικονίζεται η στρωματογραφία κάτω 

από την επιφάνεια του πυθμένα της θάλασσας, 

6. Τελική έκθεση με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα όλων των 

επιμέρους ερευνητικών εργασιών που περιγράφηκαν ανωτέρω. Στην ίδια έκθεση θα 

περιλαμβάνονται παραρτήματα με τις σεισμικές τομογραφίες και πίνακες των αποτελεσμάτων 

όλων των γεωτεχνικών αναλύσεων των ιζημάτων. 

 

Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν υποχρεωτικά σε ψηφιακή και σε διανυσματική (επεξεργάσιμη 

τύπου autocad) μορφή. 
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10. Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις. 
Ο ανάδοχος μελετητής θα αναλάβει τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση όλων των εγκρίσεων και 

αδειοδοτήσεων από τις υπηρεσίες, όπως αρχαιολογίες, λιμενικές υπηρεσίες και άλλες, που 

απαιτούνται για την έγκριση όλων των μελετών. Ειδικότερα θα αναλάβει την ολοκλήρωση της 

έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Η μελέτη θεωρείται πλήρως 

παραδότέα και ολοκληρωμένη μόνο όταν εκδοθεί η ΑΕΠΟ. 

 

11. Κριτήρια ανάθεσης και αξιολόγησης. 
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.  

 
Α) Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
Κριτήριο 1ο  
 
           Στο κριτήριο αυτό: 

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

όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της προσφοράς, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης, 

• ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης 

των τυχόν προβλημάτων και  

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιμετώπιση 

των τυχόν προβλημάτων. 

Σε περίπτωση που η Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο στο 

προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος εύλογος αριθμός 

σελίδων.   

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.  

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 

30%. 
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Κριτήριο 2ο 
 
           Στο κριτήριο αυτό: 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης και  

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, καθώς και η τεκμηρίωση της 

δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε 

συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα 

οποία διασφαλίζεται ότι οι φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να 

εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. 

Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο στο 

προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός 

σελίδων. 

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 Κ2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 

40%. 

 
Κριτήριο 3ο 
 
           Στο κριτήριο αυτό: 

Αξιολογείται η οργάνωση του φορέα, και συγκεκριμένα: 

η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτεινόμενης 

ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ο βαθμός συνοχής της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης.  

Αξιολογούνται συγκεκριμένα : 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας για τη κάλυψη του αντικειμένου του έργου 

από πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η ομάδα, 

πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας μελέτης να διατίθεται το ελάχιστο 

απαιτούμενο για την καλούμενη τάξη δυναμικό. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθμολογείται 

αρνητικά.  

• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 

συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους και 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της 
παρακτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης»  

- 14 - 

την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. Εφόσον 

χρησιμοποιείται και αξιοποιείται τεκμηριωμένα από τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα μελέτης 

στελεχικό δυναμικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναμικού που κατά βάση επαρκεί για 

την εκπόνηση της μελέτης, λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό 

δυναμικό νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν στο δυναμικό του 

πτυχίου και με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό, το ελάχιστο δυναμικό ανά κατηγορία, 

το οποίο ζητείται από τη προκήρυξη. 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος για την 

εκπόνηση της μελέτης, 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 

σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση με παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών. 

 

Σε περίπτωση που η Έκθεση Ομάδας Μελέτης είναι αισθητά μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο 

στο προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος ανώτατος  αριθμός 

σελίδων.  

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.  

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 

30%. 

 
Συνολική βαθμολογία Τεχνική Προσφοράς 
 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο:  

UΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε UTΠ=75%. 

 

Β) Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, σε εκατονταβάθμια 

κλίμακα και η βαθμολογία UOΠ της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από το λόγο της 

χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής: 

 
UΟΠ = 100 x OΠmin / ΟΠ, 
 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
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Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=25%. 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν κανονικές  σύμφωνα με το άρθρο 7Α) της παρούσας. 

 

Γ) Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  
Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα : 

 

U = UΤΠ * 75% + UΟΠ * 25% 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει 

τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων προσφορών, ως 

πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνεται αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής 

Προσφοράς. 

Λόγω των ιδιαιτερωτήτων και της σημαντικότητας της μελέτης θα πρέπει: 

- στην προσφορά να υπάρχει δεσμευτική δήλωση του εξοπλισμού βυθομετρικών/γεωφυσικών 

που θα χρησιμοποιηθεί.  

- κατά την υλοποίηση της μελέτης να υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές 

υπηρεσίες.  
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Οι επί μέρους μελέτες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο κατά κατηγορία μελέτης και κατά 

στάδιο είναι οι εξής:  

 

 ΜΕΛΕΤΗ 

Α ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 16) 

Β ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Κατηγορία 21) 

Γ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 11) 

Δ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατηγορία 11) 

Ε ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 20) 

ΣΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 27) 

Ζ ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ 

 
 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική προθεσμία για τη περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού του ανάδοχου με τον κύριο του έργου.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από 

την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.  

Ακολουθεί χρονοδιάγραμμα με επιμέρους τμηματικές προθεσμίες.  
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
Το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής συντάσσεται βάσει των οριζομένων στην Υπουργική Απόφαση 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-17 (ΦΕΚ/2519/Β/20-07-2017):  

“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 (Α΄ 147)”, και συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων τμημάτων -κεφαλαίων:  

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΤΜΗΜΑ Β' : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, 

ΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  

Για όλες τις κατηγορίες μελετών η τιμή του συντελεστή τκ, του Άρθρου ΓΕΝ-3 του ως άνω 

Κανονισμού, λαμβάνεται ίση με τκ=1,227 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών, Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.3.2020: 

“Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 

Υπηρεσιών για το έτος 2020” (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6/4/2020) 
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2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 16) 
 
2.1 Τριγωνισμοί (Άρθρο ΤΟΠ.2)    
Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την 

εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε  τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή 

κάθε  βάθρου, ορίζονται  σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

α/α Ενδείξεις  εργασιών ΙΙΙ 
τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες 

1 Τριγωνομετρικό σημείο 1800 800 350 225 

2 Βάθρο ύψους 1,10 μ.    
( πλην    βραχωδών εδαφών) 565 350 - - 

3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - 65 65 
4 
 

Βάθρο ύψους 1,10 μ. 
 (επί βραχωδών εδαφών) 285 170 - - 

 

Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή  

εμπροσθοτομίας ορίζεται σε  65 Ευρώ. 

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

- Ίδρυση τριγωνομετρικού σημείου ΙV τάξεως - 1 σημείο 

Α = 1σημεία • 800 €/σημείο = 800,00€ 

- Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου - 3 

σημεία 

Α = 3σημεία • 65 €/σημείο = 195,00€ 

 

2.2 Πολυγωνομετρίες (Άρθρο  ΤΟΠ.3)   
Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, 

γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό  οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη 

διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 

     α)  Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ. 

     β)  Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

- Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας - 7 σημεία 

Α = 7σημεία • 65 €/σημείο = 455,00€ 
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2.3 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων (Άρθρο ΤΟΠ.6) 
Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού 

μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων 

μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα 

ανάλογα με την κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε 

είδους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος  τριγωνομετρικού, 
πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού   δικτύου) : 

α/α      Κατηγορία κάλυψης            
         (πυκνότητα σημείων που περιγράφουν      
         κατασκευές  κάθε είδους) 

Τιμή   αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα: 

1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1  Ι.  (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 180 160 100 75 58 40 

2. ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 – 200 σημεία) 105 90 60 45 35 20 
 

 

Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε δομημένη 

περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του 

πίνακα του παρόντος άρθρου. 

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Επιλέγεται κλίμακα 1:500 για αραιοδομημένη κάλυψη, από 60 – 200 σημεία, με υψομετρική 
ενημέρωση - 15 στρέμματα:  
Α = 15 στρεμ. • (60 + 60%•60)€ = 1.440,00 €. 
 

2.4 Βυθομετρήσεις (Άρθρο  ΤΟΠ.7)    
Για τη βυθομετρική αποτύπωση θαλασσών, λιμνών και ποταμών και τη δημιουργία ψηφιακού 

μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων 

μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα και 

μέχρι βάθους 70 μέτρων ανάλογα με την κλίμακα ορίζονται  σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα (υπάρχοντος  τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

 
Βάθος  σε    μέτρα Τιμή  ( € / στρέμμα) για κλίμακα: 

1:200 1:500   1:1000 1:2000 1:5000 
0-3μ  145 58 28 16  4 

3-12μ  180 72 36 20  5  
12-30μ  207  83 42 23  6 
30-70μ 240  95 48 27  7 

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Η περιοχή μελέτης εκτιμάται σε 4.000 στρέμματα ως εξής: 
- 2.000 στρεμ. σε βάθος 0-3μ. 
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- 1.000 στρεμ. σε βάθος 3-12μ. 
- 1.000 στρεμ. σε βάθος 12-30μ. 
Επιλέγεται κλίμακα 1:2000:  
Α = 2.000 στρεμ. • 16€ = 32.000,00 € (0-3μ.) 
Α = 1.000 στρεμ. • 20€ = 20.000,00 € (3-12μ.) 
Α = 1.000 στρεμ. • 23€ = 23.000,00 € (12-30μ.) 
 
2.5 Σύνολο Τοπογραφικής Μελέτης 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί  995,00 € 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες 455,00 € 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.6 Αποτυπώσεις Δομημένων εκτάσεων 1.440,00 € 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΠ.7 Βυθομετρήσεις 75.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΤΟΠ) 77.890,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ= ΤΟΠ*τκ 95.571,03 € 
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3. ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Κατηγορία 21) 
Γενικά 

Τα άρθρα ΓΤΕ.1.1 έως ΓΤΕ.1.48 αναφέρονται σε γεωτρήσεις ξηράς, ερευνητικά φρέατα και 

ερευνητικές στοές και τα άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.67 σε επί τόπου δοκιμές. 

Στην περίπτωση εργασιών υπαίθρου στην θάλασσα, οι τιμές του τιμολογίου περιστροφικών 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (άρθρα ΓΤΕ.1.5 έως ΓΤΕ.1.7), δειγματοληψιών (άρθρα ΓΤΕ.1.17 

έως ΓΤΕ.1.22) και επί τόπου δοκιμών (άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.51 και ΓΤΕ.1.64 έως ΓΤΕ.1.66) 

προσαυξάνονται κατά 50% ενώ οι τιμές για εισκόμιση-αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος, 

μετακίνηση από θέση σε θέση και αργιών θα καθορίζονται κάθε φορά κατά το εδάφιο β) της 

παραγρ.8 του άρθρ. 53 του ν.4412/2016. Η χρήση του πλωτού μέσου αμείβεται χωριστά και 

σύμφωνα με τα ενιαία τιμολόγια. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΤΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Άρθρο Περιγραφή Μον. Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μον. 

Αμοιβή 
(€) 

Εργασίες υπαίθρου (Άρθρο ΓΤΕ.1) 

ΓΤΕ.1.46 

Λήψη επιφανειακών αδιατάρακτων δειγμάτων 
30x30x40 εκ. 
Για τη λήψη, χειρωνακτικά, επιφανειακών 
αδιατάρακτων δειγμάτων διαστάσεων 30χ30χ40 
εκατοστών. Δείγματα σε 4 θέσεις από 8 τομές 

τεμ. 4x8=32 110,00 3520,00 

Εργαστηριακές δοκιμές (Άρθρο ΓΤΕ.2) 

ΓΤΕ.2.1 

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων 
εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 
Για την παρασκευή σε ξηρή κατάσταση ενός 
δείγματος εδάφους, για την εκτέλεση 
εργαστηριακών δοκιμών, ήτοι ξήρανση, 
θρυμματισμό, τετραμερισμό, απόληψη της 
απαιτούμενης ποσότητας δείγματος για την 
αντίστοιχη δοκιμή, διαχωρισμό κλάσματος από τα 
αντίστοιχα κόσκινα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται 
στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD421-D2217). 

τεμ. 32,00 13,00 416,00 

ΓΤΕ.2.4 

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών 
Για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους των 
εδαφών, ήτοι την προετοιμασία του πυκνόμετρου, 
τις ζυγίσεις πυκνόμετρου και υλικού, την 
εμβάπτιση, ξήρανση, ζύγιση, τους υπολογισμούς 
κλπ όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM 
D854). 

τεμ. 32,00 32,00 1024,00 

ΓΤΕ.2.6 

Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως 
λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών 
υλικών 
Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής 
αναλύσεως, χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων 
αδρανών υλικών με την ξηρά μέθοδο ήτοι ξήρανση, 
ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνηση, ζύγιση, 
υπολογισμοί, σχεδίαση καμπύλων, όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 

τεμ. 32,00 39,00 1.248,00 
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Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM 
C136, C117). 

ΓΤΕ.2.7 

Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του 
κόσκινου Νο 200 σε αδρανή υλικά 
Για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας 
λεπτότερου του κόσκινου Νο 200, ήτοι την 
ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, ξήρανση 
κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμό, όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM 
C117-C1140) 

τεμ. 10,00 13,00 130,00 

ΓΤΕ.2.8 

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο 
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των λεπτών 
κλασμάτων εδαφικού δείγματος με αραιόμετρο, ήτοι 
τον υπολογισμό της υγρασίας, τη ζύγιση, την 
εμβάπτιση στο διάλυμα του μέσου διασποράς, την 
ανάδευση, μεταφορά στον ογκομετρικό σωλήνα, 
την ανάδευση, τη λήψη των μετρήσεων του 
αραιόμετρου στους αντίστοιχους χρόνους, τους 
υπολογισμούς και τη χάραξη της καμπύλης όπως 
κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM 
D422). 

τεμ. 10,00 57,00 570,00 

 Σύνολο (ΓΤΕ) 6.908,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ = ΓΤΕ*τκ 8.476,12 
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4. ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 11) 
 

Ο υπολογισμός της αμοιβής της ακτομηχανικής μελέτης γίνεται με το χρόνο απασχόλησης 

επιστήμονα, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4, ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

 

Ο υπολογισμός της αμοιβής μελέτης γίνεται με βάση την αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας 

μεγαλύτερης των 20 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης έκαστου επιστήμονα και την αντίστοιχη 

απασχόλησή του: 

1. Ανάλυση ανεμολογικών δεδομένων: 
Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών:    40 ημέρες 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Α = 40 ημ. • 600€ = 24.000,00 €. 
2. Ανάλυση ιζηματολογικής μελέτης - γεωτεχνικής έρευνας: 
Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών:    30 ημέρες 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Α = 30 ημ. • 600€ = 18.000,00 €. 
3. Ανάλυση θαλάσσιας κυκλοφορίας - επιλογή τεχνικής λύσης προστασίας: 
Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών:    50 ημέρες 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Α = 50 ημ. • 600€ = 30.000,00 €. 
Συνολική αμοιβή Ακτομηχανικής Μελέτης: 

(24.000,00+18.000,00+30.000,00)*τκ = 88.344,00 €. 
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5. ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατηγορία 11) 
 

5.1 Υποθαλάσσια περιοχή και υφιστάμενος μώλος (Άρθρο ΓΕΝ.4)    
Για τη μελέτη των λιμενικών έργων για τη θαλάσσια περιοχή των 4.000 στρεμμάτων, τον 

υφιστάμενο τσιμεντένιο μώλο (βελτίωση και επέκταση) και το αλιευτικό καταφύγιο (προστασία και 

βελτίωση συνθηκών αγκυροβολισμού), η λύση που απαιτείται για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της διάβρωσης, θα την υποδειχθεί από την ακτομηχανική μελέτη. Τα άρθρα ΛΙΜ 2-6 

που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ' της Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-17 

(ΦΕΚ/2519/Β/20-07-2017) είναι πιθανόν να μη χρησιμοποιηθούν στη μελέτη λιμενικών έργων για 

τη θαλάσσια περιοχή, μετά τη διενέργεια της ακτομηχανικής μελέτης. Γι' αυτό το λόγο η 

προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης λιμενικών έργων για την θαλάσσια περιοχή και τον 

τσιμεντένιο μώλο γίνεται με το χρόνο απασχόλησης επιστήμονα, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4, 

ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

 

Ο υπολογισμός της αμοιβής μελέτης γίνεται με βάση την αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας 

μεγαλύτερης των 20 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης έκαστου επιστήμονα και την αντίστοιχη 

απασχόλησή του: 

Μελέτη λιμενικών έργων: 
Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών:    100 ημέρες 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Α = 80 ημ. • 600€ = 48.000,00 €. 
 

5.2 Κυματοθραύστης ή μώλος με φυσικούς ογκόλιθους ή τεχνητούς μήκους L (Άρθρο 
ΛΙΜ.2)    

Για υφιστάμενο πέτρινο μώλο, καθώς υπάρχουν ήδη φυσικοί ογκόλιθοι, η προεκτίμηση της 

αμοιβής της μελέτης λιμενικών έργων μπορεί να γίνει με τα άρθρα ΛΙΜ ως εξής: 

Κυματοθραύστης ή μώλος με πρανή από λιθορριπές και Φυσικούς Ογκολίθους εσωτερικά και 

εξωτερικά. 

Στις ενιαίες τιμές συμπεριλαμβάνεται και η αναγκαία εξυγίανση του έργου. 

Οι ενιαίες τιμές του παρακάτω πίνακα προσδιορίζονται σε σχέση με το μέσο βάθος θάλασσας (D) 

που ισχύει καθ’ όλο το μήκος του έργου. 
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Ενιαία τιμή Α . €/μ.μ. D≤5μ 5μ<D≤10μ D>10μ 
για L ≤100μ 60 135 230 
100<L ≤ 200 35 85 140 
200<L ≤300 25 60 120 

L>300 22 55 115 
 

Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου κυματοθραύστη ή μώλου, οι τιμές αυξάνονται κατά 25%. 

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Μήκος L=140m βάθος D<5m:  
Α = 100m  • 60€ • 1,25 = 7.500,00 €. 
Α = 40m  • 35€ • 1,25 = 1.750,00 €. 

 
5.3 Σύνολο Μελέτης Λιμενικών Έργων 

ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.4 Υποθαλάσσια περιοχή  48.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ ΛΙΜ.2 Μώλος με φυσικούς ογκόλιθους 9.250,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΛΙΜ) 57.250,00 € 

Α = ΛΙΜ*τκ 70.245,75 € 
 
Δεδομένου ότι για τα λιμενικά έργα εκπονείται Οριστική Μελέτη (45% • Α), με παράλειψη του 

σταδίου της Προμελέτης (50%•35% • Α) και της Προκαταρκτικής Μελέτης (50%•20% • Α), η 

αμοιβή διαμορφώνεται ως εξής (ΛΙΜ.1): 

(50%•35% + 50%•20% + 45%) • 70.245,75 € = 50.928,17 €  

 

Το τελικό σύνολο των αμοιβών των μελετών Λιμενικών έργωμ είναι το άθροισμα των κεφ 4 και 5. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 88.344,00 € + 70.245,75 € = 158.589,75 € 
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6. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 20) 

 
6.1 Γεωφυσικές διασκοπήσεις (Άρθρο ΓΕΝ.4) 
Γεωφυσικές διασκοπήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ερευνητικές εργασίες, οι σταλίες 

καθώς και η εισκόμιση/αποκόμιση στην περιοχή μελέτης και η μετακίνηση συνεργείων 

προσωπικού & εξοπλισμού από θέση σε θέση για έρευνα σε θαλάσσια έκταση σε περίπου 1400 

στρέμματα. Η γεωφυσική μελέτη και οι γεωφυσικές διασκοπήσεις θα υποδειχθούν στην περιοχή 

από την ακτομηχανική μελέτη. Γι' αυτό το λόγο η προεκτίμηση της αμοιβής της γεωφυσικής 

μελέτης γίνεται με το χρόνο απασχόλησης επιστήμονα, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4, ανά ημέρα 

ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

 

Ο υπολογισμός της αμοιβής μελέτης γίνεται με βάση την αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας 

μεγαλύτερης των 20 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης έκαστου επιστήμονα και την αντίστοιχη 

απασχόλησή του: 

Γεωφυσικές διασκοπήσεις: 
Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών:    60 ημέρες 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Α = 60 ημ. • 600€ = 36.000,00 €. 
 

6.2 Τεύχος γεωφυσικής έκθεσης (Άρθρο ΓΛΕ.22)    
Στη γεωφυσική έκθεση αναφέρονται όλα τα δεδομένα των μετρήσεων υπαίθρου, τα αποτελέσματα 

της επεξεργασίας αυτών, δίνεται η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό 

με τα διαθέσιμα γεωλογικά, γεωτεχνικά και λοιπά γεωφυσικά και γεωεπιστημονικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση γεωφυσικής μελέτης, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια γεωλογικής ή 

υδρογεωλογικής μελέτης του ίδιου μελετητή, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της 

γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο: 

Κ = 20 % * Α 
Προεκτίμηση Αμοιβής 

Α = 20% • 36.000,00€ = 7.200,00 €. 
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6.3 Σύνολο Γεωφυσικής Μελέτης  

ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.4 Γεωφυσικές διασκοπήσεις  36.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ.22 Γεωφυσική έκθεση 7.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΓΛΕ) 43.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ = ΓΛΕ*τκ 53.006,40 € 
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7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατηγορία 27) 

 
7.1 Περιβαλλοντικές Μελέτες Λιμενικών Έργων (Άρθρο ΠΕΡ.5) 
Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως λιμενικά έργα νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8 και 12 της 3ης Ομάδας του Παραρτήματος ΙΙΙ της με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 

2471/Β/10-8-2016).  

Για τις περιβαλλοντικές μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για το στάδιο 

ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ)  = K·C(φ)·μ·ν·φ  
όπου: 

Κ : συντελεστής για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της 

κατηγορίας Α, 

φ : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου 

(δηλαδή τη μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται με 

βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των 

σταδίων της τεχνικής μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και 

οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο 

εκάστοτε έργο. 

C(φ) : ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν 

υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής: 

 όταν φ≤40.000  τότε C(φ) = 0,35 

 όταν 40.000<φ<2.000.000 τότε C(φ) = 157·(log10φ)-4 

 όταν φ≥2.000.000 τότε C(φ) =0,10 

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

 Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m2, χωρίζεται σε τ υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε 

κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία υποπεριοχή, εμβαδού Ei, προσδιορίζεται ο 

συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις εξής τιμές: 

μi=0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς 

εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, 

μi=1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με 

εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου 

πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε 

απόσταση μικρότερη των 200 m, 
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μi=1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων 

περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλίων, όπου λαμβάνεται 

μi = 1,0, 

μi=1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του 

ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, 

εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.), 

μi=1,8  εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). 

 Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μi, υπολογίζεται ο μ ως σταθμισμένος μέσος 

όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με 

την εξής σχέση: 

i
i

i 1 E

τ

=

Ε
µ = µ∑  

ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το 

συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με 

συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του νi ως εξής: 

νi=1,0 όταν α>200m, 

νi=1,3 όταν 100m<α≤200m, 

νi=1,6 όταν α<100m. 

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι 

περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι 

περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μi και νi αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως 

μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό 

όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται 

υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα. 

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

φ: ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου = 

57.250,00€ 

Κ: ο συντελεστής τύπου μελέτης, ίσος με 1,0 για την εκπόνηση ΠΠΠΑ και ΜΠΕ 

C(φ): συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου = 157·( log 1 0φ) - 4  

μ: συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος = 1,8 

ν: συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος = 1,3 

τκ:    συντελεστής αναθεώρησης, ίσος με 1,218 
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Σ(φ) = Κ·C(φ) ·μ·ν·φ=1,0•0,2854• 1,8• 1,3•57.250,00=32.837,13 € 

A= Σ(φ) •τκ = 40.291,16€. 
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8. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ – ΦΑΥ 
 
Γενικά  

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

Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο 

έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  

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

                                      
3

*175 τκ

µκβ
iΣΑ

+=  

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

8,00. 

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

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης λιμενικών έργων 57.250,00 € 

 β =  0,40 + 
3

218,1175
69.250,00

8

x

 =1,56 

 
Αμοιβή ΣΑΥ – ΦΑΥ: 1,56% x 57.250,00 x 1,227 = 1.416,10 €  
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9. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Γενικά 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη 

δημοπράτησης. 

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

 Για την τεχνική περιγραφή 10%  

 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

 Για την ανάλυση τιμών 25%  

 Για το τιμολόγιο μελέτης 13%  

 Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%  

 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%  

 Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%  

 Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%  

 Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

Στην προκειμένη περίπτωση για τα έργα που εκπονούνται σε στάδιο οριστικής μελέτης θα 

συνταχθούν τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο μελέτης, συγγραφή 

υποχρεώσεων, προϋπολογισμός μελέτης και διακήρυξη δημοπρασίας. Για τα έργα επεξεργασίας 

και διάθεσης θα συνταχθούν, επιπλέον, τιμολόγιο προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς.  

 

Προεκτίμηση Αμοιβής 

Αμοιβή Συνόλου Μελέτης Λιμενικών Έργων:  57.250,00 € 

Άρα αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης: 8% *73%* 57.250,00 € = 4.102,35 €  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Δ. ΣΥΝΟΛΟ 
Τοπογραφική Μελέτη 95.571,03 €  95.571,03 € 
Ιζηματολογική Μελέτη - 
Γεωτεχνική Έρευνα 8.476,12 €  8.476,12 € 

Ακτομηχανική Μελέτη 88.344,00 €  88.344,00 € 
Μελέτη Λιμενικών 
Έργων 50.298,17 € 4.102,35 € 55.030,52 € 

Γεωλογική - Γεωφυσική 
Μελέτη 53.006,40 €  53.006,40 € 

Περιβαλλοντική Μελέτη 40.291,16 €  40.291,16 € 
ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.416,10 €  1.416,10 € 
ΣΥΝΟΛΟ Α   342.135,33 € 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)   51.320,30 € 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   393.455,63 € 
Φ.Π.Α. (24%)   94.429,35 € 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   487.884,98 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ συνόλου 
σταδίων μελέτης 

Τ.Δ. ΣΑΥ -ΦΑΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΕΙΣ 
ΠΤΥΧΙΩΝ 

Τοπογραφική Μελέτη 
(16) 95.571,03 €   95.571,03 € Β και άνω 

Ιζηματολογική Μελέτη 
- Γεωτεχνική Έρευνα 
(21) 

8.476,12 €   8.476,12 € Α και άνω 

Ακτομηχανική Μελέτη 
- Μελέτη Λιμενικών 
Έργων (11) 

158.589,75 € 4.102,35 € 1.416,10 € 164.108,20 € Γ και άνω 

Γεωλογική - 
Γεωφυσική Μελέτη 
(20) 

53.006,40 €   53.006,40 € Β και άνω 

Περιβαλλοντική 
Μελέτη (27) 40.291,16 €   40.291,16 € Α και άνω 

 
 

Πύλος Ιούνιος 2020 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

  ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
   
   
   
   

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   
 
 
 
 

 
  



Α ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

Β ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ε ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

Γ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Δ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Ζ ΣΑΥ - ΦΑΥ

1ος 2ος 3ος
ΜΕΛΕΤΗ

4ος 10ος 11ος 12ος
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΜΗΝΕΣ)

Καθαρός χρόνος εκπόνησης

5ος 6ος 7ος 8ος 9ος

Επιπρόσθετος χρόνος ελέγχου - εγκρίσεων



 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
Π.Δ. ΜΔΖΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: 
 

 

Μειέηε αληηκεηώπηζεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ δηάβξσζεο κε 
ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θάζηξνπ θαη ηεο παξαθηηαο 
δώλεο ηνπ νηθηζκνύ Μεζώλεο 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΓΔ (ΑΔ 055) – ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  

ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΑΜΟΗΒΖ: 

484.982,50 € (κε Φ.Π.Α.) 

 
 

 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν.4412/2016 
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Άξζξν 1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1 Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο) 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ν Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο. 

Δξγνδόηεο-Αλαζέηνπζα  Αξρή  ηεο  παξνύζαο  ζύκβαζεο  είλαη  ν Γήκνο Πχινπ - 

Νέζηνξνο. 

Αλάδνρνο ή Μειεηεηήο: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε δεκφζηα ζχκβαζε ή 

ζχκβαζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 9(α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016 ε κειέηε 

έξγνπ. 

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ν Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία είλαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Η πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε 

Ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

ύκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

πκβαηηθά Σεύρε: Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ 

αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο αλαγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο .Τ. 

Σεύρε Γηαδηθαζίαο: Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο: 

 1.  Γηαθήξπμε 

 2.  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) 

 3. Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο Μειέηεο (Φ.Γ..Μ.) - Τπνθάθεινο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (Φάθεινο Έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη Σεχρνο Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθσλ θαη Πξνεθηίκεζε Ακνηβψλ). 

Σεύρε Πξνζθνξώλ: Σα ηεχρε πνπ παξαιακβάλεη ν Δξγνδφηεο ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο θαηά ην Γηαγσληζκφ: 

 -Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 

 -Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 -Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

1.2 πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Τ) 

Η παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία 

αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Γηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο ζηνλ Τπνθάθειν ηνπ Φ.Γ..Μ. (Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ). 

 

 



1.3 εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλ Σεπρώλ 

Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ’ απηά ή ηα 

ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 

ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

 Σν Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

 Η Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ΟΠ)  

 Η Σερληθή Πξνζθνξά (ΣΠ) 

 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Τ)  

 Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ  (ΣΓ)  

 Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο 

 Οη ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο χληαμεο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο 

κειεηψλ. 

 

Άξζξν 2: ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

2.1 Σόπνο θαη ρξόλνο 

2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ, είηε θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, 

εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ εξγνδφηε (Πξντζηακέλεο Αξρήο, Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη Δπηβιεπφλησλ) 

λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο 

ππεξεζίεο απηέο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα έξγα θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν 

εξγνδφηεο. 

2.1.2 χκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή πξνο ηνλ αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα 

ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα 

ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ην αξκφδην θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φξγαλν. 

2.1.3 πκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο. Η έλαξμε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

ζπκπίπηεη, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, κε ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ. 

2.1.4 ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ παξέρεηαη ν θαζαξφο ρξφλνο εθπφλεζεο ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ πεξηιακβάλεη, ηνλ θαζαξφ ρξφλν θαη  ηηο 

θαζπζηεξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο. 

2.1.5 ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, αλ 

δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηφ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα, 

γξακκηθφ θαη’ ειάρηζηνλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. ην  

ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη θαζαξνί ρξφλνη ζχληαμεο  ησλ  κειεηψλ  γηα  θάζε  ζηάδην  θαη  



θαηεγνξία  κειέηεο  θαη  ηα  αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε   κειεηεηηθήο δξάζεο, έηζη ψζηε λα 

ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία. 

2.1.6 Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ, δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. Ωο πξνο ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

2.2 Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ 

2.2.1 Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 

εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (Άξζξν 182 ηνπ 

Ν.4412/2016), ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 

2.2.2 Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη θαη 

αλαπιεξσηή εθπξφζσπν κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ 

εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ γλσζηνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ εξγνδφηε, ζην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ 

ηνπ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηνλ 

εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά 

δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ. 

2.2.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή 

εθπξφζσπφ ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πξφζσπα απηά 

εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη’ εληνιή ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ 

εξγνδφηε, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ / παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.3 Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο 

Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα 

επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ 

επηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην άξζξν 183 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

2.4 Τπνβνιή Μειεηώλ από ηνλ αλάδνρν 

Οη κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο, ην πξφγξακκα απαηηνχκελσλ 

κειεηψλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε (3) ηξία ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα θαη 

ζε φζα επηπιένλ απαηηεζνχλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε έλα 

αληίγξαθν ζε CD’s πνπ ζα πεξηέρεη επεμεξγάζηκα θείκελα ζε αξρεία ηχπνπ *.doc θαη *.xls 

(WORD θαη EXCELL) θαη επεμεξγάζηκα ζρέδηα ηχπνπ *.dwg (AUTOCAD), ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ. 

 



 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ δηάβξσζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε 

ηεο Μεζψλεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θάζηξνπ θαη ηεο παξαθηηαο δψλεο ηνπ νηθηζκνχ 

Μεζψλεο.  

 

Οη επί κέξνπο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη: 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: Σνπνγξαθηθή – Βπζνκεηξηθή απνηχπσζε πεξηνρήο κειέηεο, 

ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ & ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: Γεηγκαηνιεςίεο επηθαλεηαθψλ 

ηδεκάησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη εθηέιεζε θνθθνκεηξηθψλ αλαιχζεσλ. Γεσηερληθέο έξεπλεο 

(πεδίνπ θαη εξγαζηεξίνπ). 

AKTOMHXANIKH ΜΔΛΔΣΖ: Μειέηε γηα ηελ ππφδεημε ζσζηήο ιχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δηάβξσζεο,  

ΜΔΛΔΣΖ ΛΗΜΔΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ: Μειέηε ιηκεληθψλ έξγσλ, ζρέδηα θαη ηεχρε ππνινγηζκψλ γηα ην 

ιηκεληθφ έξγν. 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ – ΓΔΩΦΤΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: Γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο. 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΤ-ΦΑΤ 

ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

 

Άξζξν 3: ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

3.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ 

ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. Σεθκαίξεηαη φηη ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ αληηιέγεη γξαπηά. 

 

3.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ 

δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε 

νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο 

θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν  ζηέιερνο  ίζεο  ηνπιάρηζηνλ  

εκπεηξίαο.  Αλ  ε  απνρψξεζε  έγηλε  κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, 

επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο (άξζξν 188 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016) 

 
 
Άξζξν 4: ΑΜΟΗΒΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

4.1 Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ 

πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ  Πξνζθνξάο. Η ακνηβή απηή 

κπνξεί λα απμεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: α) απμάλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν, κε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα άξζξα 132 θαη 186 ηνπ Ν.4412/2016, β) 

εγθξηζνχλ αξκνδίσο απνδεκηψζεηο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 



4412/2016, γ) δνζεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κε αλαζεψξεζε ηεο 

ακνηβήο ηνπ. ηάδηα κειεηψλ ή ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο πνπ αηηηνινγεκέλα δελ ζα εθπνλεζνχλ, 

δε ζα πιεξσζνχλ. 

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη νη αλζξσπνεκέξεο απαζρφιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ακνηβψλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θαη’ απνθνπήλ ακνηβψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αθνξνχλ ζπλερή πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη πιήξε απαζρφιεζε ηνπ κεραληθνχ. 

4.2 Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ 

4.2.1 Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ 

θαη ζηάδηα, φπσο νη θαηεγνξίεο θαη ηα ζηάδηα. Πεξαηηέξσ ε ζηαδηαθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο αλά 

ζηάδην κειέηεο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο, πνπ   

ζπληάζζνληαη, ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη: 

I.  Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

II. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ. 

III. Πίλαθαο ακνηβήο κε ηα αηηνχκελα πξνο πιεξσκή πνζά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ   

νινθιεξψζεθαλ, ηε κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ ακνηβψλ. ε 

πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζπλππνβάιιεηαη ν ελ ηζρχ πίλαθαο επηκεξηζκνχ ηεο ακνηβήο ζηα κέιε 

ηεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο ηελ ακνηβή εηζπξάηηεη ν εθπξφζσπφο ηεο θαη 

ηελ επηκεξίδεη ζηα κέιε ηεο κε επζχλε ηνπ. 

IV. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη ηεο 1εο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο, πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

V. Σν πιεξσηέν πνζφ 

VI. Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ: 

I. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 

II. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο 

III. Απνδεηθηηθφ  Αζθαιηζηηθήο  ελεκεξφηεηαο  πνπ  αθνξά  ηνλ  ίδην,  αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 

πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΔΣΑΑ- ΣΜΔΓΔ, θιπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο  ησλ  πξνζθνξψλ ή ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ ινγαξηαζκνχ), 

φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο. Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε θξάηεζε  

0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΓΗΤ). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη’ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

 



Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

(α) Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο,   ηέιε   

θαη   άιιεο   πιεξσκέο   ζηα   Σακεία   Κνηλσληθήο   Αζθάιηζεο, 

Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο 

ΔΦΚΑ ΣΔΔ θιπ. 

(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα 

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ. Οη πιεξσκέο 

νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε (ξεηή  ή  ζησπεξή)  ηνπ  Λνγαξηαζκνχ,  ππφ  

ηελ  πξνυπφζεζε  φηη  ζα  έρνπλ ππνβιεζεί  έγθαηξα  ηα  σο  άλσ  δηθαηνινγεηηθά.  Αλ  ε  

πιεξσκή  θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ κελφο, εθαξκφδνληαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 187 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016. 

4.2.2 Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο 

πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο 

ζπκβαηηθήο ακνηβήο. 

4.2.3 Ο  εξγνδφηεο  κπνξεί  λα  κεηψζεη  ην  ζπκβαηηθφ  αληηθείκελν,  κε  δηάιπζε  ηεο ζχκβαζεο   

γηα   ηα   απνκέλνληα   ζηάδηα   κειέηεο,   θαηά   ην   άξζξν   192   ηνπ Ν.4412/2016. Γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απεπζχλεη γξαπηή εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε 

απηή, νη επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 192 θαη 194 

ηνπ Ν.4412/2016. Δπίζεο κπνξεί ν εξγνδφηεο λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη θαηά ηελ εθπφλεζε 

ζηαδίνπ κειέηεο, επζπλφκελνο ζε πιεξσκή απνδεκίσζεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη θαηά ηελ παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν.4412/2016. 

4.2.4 Ο εξγνδφηεο κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ α) ην θξίλεη 

αλαγθαίν θαη β) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. Η άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ ζα γίλεη κε ζχληαμε πγθξηηηθνχ Πίλαθα θαη θαηάξηηζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

χκβαζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186   ηνπ   Ν.4412/2016.   Γηα   ηελ   έγθξηζε   .Π.   θαη   

ηελ   ππνγξαθή   ηεο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, πνπ αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, ν 

αλάδνρνο ππνβάιιεη αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο. Ωο πξνο ηελ ζχληαμε θαη 

έγθξηζε ηνπ .Π. θαη ηελ ππνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 132 θαη 186 ηνπ Ν.4412/2016. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ .Π., ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνγξάςεη ρσξίο αληίξξεζε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε θαη λα εθηειέζεη ηηο επί πιένλ εξγαζίεο 

πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ ε Πξντζηακέλε Αξρή, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο, κπνξεί λα δηαιχζεη, αδεκίσο γηα ηνλ ΚηΔ, ηελ ζχκβαζε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.4412/2016. Η αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηα 

αλσηέξσ κε .., ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ 

κε ην 5% ηεο .. (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016). 
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4.3 Νόκηζκα ακνηβήο αλαδόρνπ 

Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη  

απφ  ηνλ  Δξγνδφηε  ζα  είλαη  εθπεθξαζκέλα  ζε  ΔΤΡΩ  θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 5: ΔΓΓΤΖΔΗ 

5.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

5.1.1 Γηα  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  χκβαζεο,  ν  αλάδνρνο  ππνβάιεη  εγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016, ίζε πξνο ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ΦΠΑ.. 

5.1.2 Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε 

κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

5.1.3 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαηά ηα άξζξα 72 θαη 187 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ ππάξμεη 

λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ηεο Γ.Τ. 

5.1.4 Πέξαλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εγγχεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη γηα ηηο 

ηκεκαηηθέο πιεξσκέο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 72 θαη 187 ηνπ Ν.4412/2016. Η επηζηξνθή ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 72, 187 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

5.2 Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ 

Οη εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο θακηά 

δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε 

ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απνθαζίδεηαη ε θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ, ή αλαιφγνπ πξνο ηελ 

απαίηεζε κέξνπο, ησλ εγγπήζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ν εξγνδφηεο εηζπξάηηεη ηελ 

εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ εγγπεηή. 

Η θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα   

απνδεκίσζε   ηνπ   Δξγνδφηε   ζε   πεξίπησζε   πνπ   απηφο   ππνζηεί   δεκία κεγαιχηεξε ηνπ 

πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ. 

 

Άξζξν 6: ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ  

6.1 Αλ ν αλάδνρνο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο πεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, βαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο θαηά ην άξζξν 185 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη 

πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη θνηλνπνηνχληαη ζην 

αλάδνρν. Δηζπξάηηνληαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπο, ή 
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ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 185 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 

6.2 Αλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηε ζχκβαζε φηη 

επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο αλ ν αλάδνρνο ηηο ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ. Με ηε ζχκβαζε 

νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηκεκαηηθψλ ξεηξψλ γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο θαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο επηβνιήο. Οη ηκεκαηηθέο ξήηξεο ζπλνιηθά δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην δχν ηνηο 

εθαηφ (2%)  ηνπ  πνζνχ  ηεο  ζχκβαζεο.  Οη  πνηληθέο  ξήηξεο  γηα  ππέξβαζε  ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, αλ ε 

ζχκβαζε πεξαησζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν θαζαξφ ρξφλν ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο ηνπ. 

 

6.3 Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε 

ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απηήο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο 

εθαηφ (10%) επί ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη 

αθφκα δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ «ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)» ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, θηλείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο. 

 

6.4 Η κέζε εκεξήζηα αμία ηεο ζχκβαζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1ηνπ άξζξνπ 184, 

ηνπ Ν.4412/2016 

 

6.5 Αλ ζπλαθζεί ζπκπιεξσκαηηθή/ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ε κέζε εκεξήζηα αμία ηεο πξνθχπηεη 

απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηήλ κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηνπ 

θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 6.4. Η ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε νξίδεη 

αλ παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη αλ αίξνληαη, θαζ’ νινθιεξίαλ ή κεξηθά, 

νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

Άξζξν 7: ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη αμηψζεηο 

ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ  ηνπ  θαηά  

ηελ  εθηέιεζε  ηεο  χκβαζεο,  παξαγξάθνληαη  κεηά  ηελ  πάξνδν εμαεηίαο  απφ  ηελ  παξαιαβή  

ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ή  ηελ  θαζ’  νηνλδήπνηε  ηξφπν  ιχζε  ηεο ζχκβαζεο. 
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Άξζξν 8: ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

8.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

8.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ Πξνθήξπμε θαη ηηο επζχλεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε. 

8.1.2   Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ (ηνπ 

εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Δάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο 

ζρεηηθέο νδεγίεο. 

8.1.3   Με  ηε  ιήμε  ηεο  ζχκβαζεο  ν  αλάδνρνο  ππνρξεψλεηαη  λα  επηζηξέςεη  ζηνλ Δξγνδφηε 

φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, 

θαζψο θαη φηη άιιν αλήθεη ζ’ απηφλ. 

8.1.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

 

8.2 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα 

ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο δεκηέο, εμ αηηίαο 

αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθηφο αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή 

εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ εξγνδφηε. 

 

8.3 Δθρώξεζε Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 195 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνθαηάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη θαηφπηλ 

απφθαζεο ηεο Π.Α.. κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 

 

8.4 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο (θαη 

νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
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8.5 Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 

8.5.1  Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν (θαη 

ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε 

ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

 

8.5.2 Αλ  είλαη  ππνρξέσζε  ηνπ  αλαδφρνπ  λα  παξαδψζεη  αξρεία  κε  ζηνηρεία  ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ 

αλάθηεζε/ δηαρείξηζή ηνπο. 

 

8.6 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή 

Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε 

Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ)  ή  απφ  ηηο  ππεξεζίεο  ηνπ  

εξγνδφηε  κε  ηελ  βνήζεηα  /  θαζνδήγεζε  ηνπ αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

- ηνλ ηχπν ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

- ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ, θαη 

- ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ, ηνπ 

ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ή κε άιια πξνγξάκκαηα. 

 

8.7 Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

8.7.1 Σα  πξνγξάκκαηα  Ηιεθηξνληθνχ  Τπνινγηζηή  (ινγηζκηθφ),  ηα  νπνία  ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 

ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί. 

8.7.2  Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν εξγνδφηεο ην 

δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

8.8 Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

8.8.1 Ο αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη   

ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ελδεηθηηθά: 

- ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο ησλ 

αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ., 

- ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, 

- ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ  ηνπ  γηα  ηελ  θαηαβνιή  ησλ  εξγνδνηηθψλ  εηζθνξψλ  ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 
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8.8.2 Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ  

επηρεηξήζεσλ  ηνπ  Αλαδφρνπ,  απηφο  αλαιακβάλεη  λα  πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο. 

 

8.9 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό ηνπ 

Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε 

γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΙΚΑ- ΔΣΑΜ, ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ θιπ), γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

8.10  Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή 

ηνλ εξγνδφηε. 

 

8.11  Αιιεινγξαθία ηνπ πκβνύινπ κε ηνλ Δξγνδόηε 

Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε telefax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν 

ηαρπδξνκείν ή κε courier θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

8.12  ύληαμε Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ) 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ), 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 188 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. 

 

Άξζξν 9: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΖ  

9.1 Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 

 

9.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ Αλάδνρν, θαηά 

ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2.   
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Άξζξν 10: ΓΗΑΦΟΡΔ - ΓΗΑΦΩΝΗΔ - ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ  

10.1  Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 

Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο  

ππνρξεψζεηο  θαη  ηα  δηθαηψκαηά  ηνπο  θαη  λα  πξνζπαζνχλ  γηα  ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ 

ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο. Η ιχζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο επηιχεηαη θαηά ηα 

ινηπά, θαηά ην άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ. 

 

10.2  Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα πκβαηηθά Σεύρε ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ 

10.2.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο 

δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε. 

10.2.3 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ 

ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

10.3  Αλσηέξα βία 

10.3.1 Αλ  θαηά  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  ζχκβαζεο  επηζπκβνχλ  γεγνλφηα  ή  πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο 

βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ  θαη  ηεο  επζχλεο  ησλ  

ζπκβαιινκέλσλ,  θαζέλα  εθ  ησλ  κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ 

εθπιήξσζή ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε. 

10.3.2 Η  κε  εθπιήξσζε  ησλ  ζπκβαηηθψλ  ππνρξεψζεσλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο αλαζηνιήο, δελ 

δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε 

εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ,  πνπ  θαηέζηεζαλ  απαηηεηέο  πξηλ  απφ  ηελ  

επέιεπζε  ησλ  άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. 

 

10.4  Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο. 

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 

δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ 

ην Νφκν ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 
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Άξζξν 11: Σξόπνο πιεξσκήο 

11.1  Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, θεξχζζεηαη  έθπησηνο  

κε  απφθαζε  ηεο  Π.Α.,  φπσο  ιεπηνκεξψο  νξίδεηαη  ζην άξζξν 191 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη 

ππνρξεσηηθά. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ γηα 

ππέξβαζε  ηκεκαηηθψλ  πξνζεζκηψλ  νθείινληαη  αζξνηζηηθά  θαη  επηπιένλ επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

 

11.2  Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε ηεο χκβαζε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 133 θαη 192 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

11.3  Λύζε ηεο ύκβαζεο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ χκβαζε αλ ν 

αλάδνρνο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή 

θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 195 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

11.4  Λήμε ηεο ύκβαζεο – Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Η ιήμε ηεο χκβαζεο, εθ’ φζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξφσξεο ιχζεο (έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ή 

δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο), πηζηνπνηείηαη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο κε απφθαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο κεηά ηελ έγθξηζε θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

Άξζξν 12: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/2016. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 

Άξζξν 13: ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΛΩΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

13.1  Ννκνζεζία 

Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

Πξνθήξπμε θαη ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. 
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13.2  Γιώζζα επηθνηλσλίαο 

Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή άιισλ 

ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή / θαη πξνο ηα 

ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε 

αιινδαπή γιψζζα. 

 
Πύινο Γεθέκβξηνο 2019 

 

 

 ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
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