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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στους οικισμούς του Ν. Φλώρινας που είναι χωροθετημένοι εντός της 

λεκάνης απορροής του ποταμού Σακουλέβα-Λύγκου και για τους οποίους δεν υπάρχει 

κατασκευασμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Όλοι αυτοί οι οικισμοί 

ανήκουν διοικητικά πλέον στον Δήμο Φλώρινας. 

 

Η υφιστάμενη ΕΕΛ Φλώρινας επεξεργάζεται τα λύματα της πόλης της Φλώρινας 

(συμπεριλαμβανομένου του οικισμού του Σίμου Ιωαννίδη), ενώ μπορεί να υποδεχθεί 

και τα λύματα κοντινών οικισμών που θα πρέπει όμως να διαθέτουν χωριστικό δίκτυο 

αποχέτευσης. 

 

Οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου Φλώρινας βρίσκονται όλοι εντός της λεκάνης 

απορροής του ποταμού Λύγκου – παραποτάμου του Αξιού, που είναι χαρακτηρισμένος 

και ως ευαίσθητος αποδέκτης (ΚΥΑ 19661 / 1982 / ΦΕΚ 1811Β / 1999). Αποτελεί 

στόχο η διαχείριση των λυμάτων των οικισμών αυτών, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων από 

αυτούς, προκειμένου να περιοριστεί η ρύπανση και μόλυνση του αποδέκτη – ποταμού 

Λύγκου. 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ., που είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης των λυμάτων του Δήμου 

Φλώρινας και δεδομένης της εμπειρίας του από την λειτουργία της ΕΕΛ Φλώρινας, 

υποστηρίζει την δημιουργία μιας ακόμη ΕΕΛ για την διαχείριση των λυμάτων των 

υπολοίπων οικισμών, αντί του κατακερματισμού της διαχείρισης σε διάσπαρτες μικρές 

μονάδες που θα οδηγούσε σε αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και δυσκολία 

λειτουργίας και επιτήρησης.  

 

Το σύνολο των οικισμών των οποίων τα λύματα δύνανται να διαχειρισθούν σε ενιαία 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) έχουν πληθυσμό, βάσει απογραφής 

2011, που ανέρχεται σε 14.200 κατοίκους. Οι οικισμοί αυτοί είναι της Δημοτικής 

Ενότητας Μελίτης (5.927 κάτοικοι), της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος (4.234 

κάτοικοι), της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών (2.735 κάτοικοι) και από την 

Δημοτική Ενότητα Φλώρινας οι οικισμοί Αρμενοχώρι (986 κάτοικοι), Μεσονήσι (198 

κάτοικοι), Σκοπιά  (563 κάτοικοι) και Πρώτη (120 κάτοικοι), καθώς και η περιοχή 

βορειοανατολικά της Φλώρινας, προς τον οικισμό Πρώτη, όπου αναπτύσσεται 

τριτογενής δραστηριότητα (εκπαίδευση και αθλητισμός) , με ισοδύναμο πληθυσμό 

1.760 κατοίκων, βάσει παλαιότερων μελετών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 
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Γίνεται προφανώς κατανοητό, από την οικονομοτεχνική οπτική γωνία, αλλά και λόγω 

της έλλειψης οικονομικών πόρων ότι θα πρέπει τουλάχιστον, κατά προτεραιότητα, να 

διαχειρισθούν τα λύματα των μεγαλύτερων οικισμών ή των οικισμών που βρίσκονται 

σε μικρή μεταξύ τους απόσταση και μπορούν να αντιμετωπισθούν ως «συστάδες» 

πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Έτσι η ΕΕΛ που θα κατασκευασθεί για την εξυπηρέτηση 

των οικισμών αυτών θα πρέπει να είναι στην αρχή μικρής δυναμικότητας για την 

ένταξη των μεγαλύτερων οικισμών, αλλά και επεκτάσιμη, ανάλογα με τον μελλοντικό 

σχεδιασμό ένταξης και άλλων οικισμών. Τα προτεινόμενα μεγέθη προσδιορίζονται στη 

συνέχεια. 

 

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου με την παρούσα σχεδιασμού, βάσει και της εμπειρίας 

της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. χωροθετείται, με κριτήρια γεωμορφολογικά και οικονομικά, σε ένα 

χώρο εγκατάσταση επεξεργασίας με δυνατότητα να δεχθεί σταδιακά τα λύματα 

περισσοτέρων ή/και όλων των προαναφερόμενων οικισμών. Είναι προφανές ότι θα 

πρέπει, πρωταρχικά, να συγκεντρωθούν τα λύματα των μεγαλύτερων οικισμών, που 

δημιουργούν και την περισσότερο «συγκεντρωμένη» μόλυνση του ευαίσθητου 

αποδέκτη. 

 

Ο ποταμός Λύγκος εξέρχεται του Ελληνικού εδάφους προς την γειτονική Βόρεια 

Μακεδονία, βόρεια – ανατολικά του οικισμού Ν. Καύκασου της ΔΕ Κάτω Κλεινών. 

Κατάλληλη θέση για τη χωροθέτηση της ΕΕΛ είναι εκείνη που είχε προταθεί στο 

παρελθόν για την επεξεργασία των λυμάτων του τότε Δήμου Κάτω Κλεινών, σε 

περιοχή χέρσα, δίπλα στον ποταμό και νότια - ανατολικά του οικισμού. Γενικότερα, 

ενδείκνυται χωρικά – γεωγραφικά για την κατασκευή της ΕΕΛ αρχικά η περιοχή επί του 

άξονα των οικισμών Παπαγιάννη, Μαρίνας και Ν. Καυκάσου. Η θέση θα 

επαναπροσδιορισθεί, επί του συγκεκριμένου άξονα, στη φάση εκπόνησης της 

προκαταρκτικής μελέτης. 

 

Δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών πόρων και διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

μέσων, προτείνεται να αναπτυχθεί η ΕΕΛ σταδιακά, ώστε το έργο να εξασφαλίζει την 

υποδομή για τη διαχείριση των λυμάτων των μεγάλων οικισμών, με την κατασκευή 

ταυτόχρονα των δικτύων μεταφοράς και αντλιοστασίων ανύψωσης λυμάτων των 

οικισμών αυτών. Η πρόταση ανάπτυξης πρέπει να οδηγεί, προφανώς, σε 

ολοκληρωμένο από την αρχή έργο, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να επεκτείνεται 

για την υποδοχή και άλλων οικισμών.  

 

Στην περιοχή παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στον οικισμό Μελίτης 

(1.432 κάτοικοι) και στους οικισμούς Αρμενοχωρίου (986 κάτοικοι), Αμμοχωρίου   
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(1.250 κάτοικοι), ενώ ακολουθούν οι οικισμοί Σιταριάς (718 κάτοικοι), Βεύης           

(663 κάτοικοι), Νεοχωρακίου (518 κάτοικοι), καθώς και η «συστάδα» των οικισμών 

Ιτέας, Παπαγιάννη και Τριπόταμου (542 + 581 + 311 = 1.434 κάτοικοι). Επιπλέον των 

προαναφερόμενων, δύναται να συμπεριληφθούν και οικισμοί που βρίσκονται πλησίον 

των διερχόμενων δικτύων, όπως Άγιος Βαρθολομαίος (213 κάτοικοι), Μεσονήσι       

(198 κάτοικοι), Παλαίστρα (289 κάτοικοι), Μαρίνα (120 κάτοικοι) ή διαθέτουν αρκετό 

πληθυσμό, όπως Λόφοι (355 κάτοικοι), Σκοπιά (563 κάτοικοι) ή χαρακτηρίζονται από 

ευρύτερη περιοχή με δραστηριότητες, όπως Πρώτη (120 κάτοικοι), που όμως η 

διασύνδεσή της θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή μέχρι την Φλώρινα, με 

δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, όπως εκπαίδευση και αθλητισμός, με εκτίμηση 

για 1.760 ισοδύναμους κατοίκους.   

 

Οι υπόλοιποι οικισμοί έχουν μικρότερο πληθυσμό, ενώ οι περισσότεροι είναι 

διάσπαρτοι και σε μεγάλη μεταξύ τους απόσταση. Ο συνολικός πληθυσμός των 

παραπάνω οικισμών ανέρχεται σε 8.859 κατοίκους των οικισμών, πλέον τους 1.760 

ισοδύναμους κατοίκους της περιοχής τριτογενών δραστηριοτήτων, 10.619 ισοδύναμοι 

κάτοικοι συνολικά και αποτελεί το 67% περίπου του συνολικού πληθυσμού των 

οικισμών της λεκάνης Λύγκου που δεν διαχειρίζονται τα αστικά λύματα.   

 

Η ΕΕΛ προτείνεται να σχεδιαστεί για μέγιστο 10.000 ισοδύναμους κατοίκους, 

δεδομένου ότι κάποιες κατοικίες δεν θα συνδεθούν στα δίκτυα αποχέτευσης καθότι θα 

είναι απομακρυσμένες από τους οικισμούς. 

Προτείνεται να αναπτυχθεί η ΕΕΛ αρχικά για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων 

οικισμών, με δυνατότητα ολοκλήρωσης αφού συμπεριληφθούν και οι υπόλοιποι 

σχετικά μεγάλοι οικισμοί, καθώς και όσοι από τους λοιπούς οικισμούς βρίσκονται 

κοντά στα σχεδιαζόμενα δίκτυα μεταφοράς λυμάτων. Για την οικονομία των 

κατασκευών, η ΕΕΛ προτείνεται να αναπτυχθεί για την πλήρη της δυναμικότητα σε 

τρείς τουλάχιστον παράλληλες γραμμές επεξεργασίας, ώστε κατά το ξεκίνημα του 

έργου να εξυπηρετήσει μικρότερο πληθυσμό. 

 

Εξάλλου, μετά και την βίαιη απολιγνιτοποίηση της ευρύτερης περιοχής, αναμένεται 

σημαντική μείωση του πληθυσμού, ιδιαίτερα στους μικρούς οικισμούς, έτσι που ακόμη 

και τα προτεινόμενα δίκτυα αποχέτευσης να μην κατασκευαστούν ποτέ. Όμως η τελική 

απόφαση θα ληφθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Φ., ενώ θα προχωρούν οι μελετητικές και 

αδειοδοτικές διαδικασίες, αναλόγως και των γενικότερων κοινωνικοοικονομικών 

συνθηκών που θα έχουν διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και της 

Δυτικής Μακεδονίας. 
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Στο επόμενο κεφάλαιο διατυπώνεται πρόταση στη βάση του προαναφερόμενου 

προσδιορισμού. Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνεται η πρόταση ανάπτυξης του σχεδίου 

διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών του Δήμου Φλώρινας στην ΕΕΛ οικισμών Φλώρινας. 

 

Για την εκπόνηση των μελετών θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του Π .Δ. 696/1974 

(ΦΕΚ 301/Α’ 8.10.1974). 

 

Για τον οικισμό της Πρώτης, αλλά και την περιοχή εκπαίδευσης – αθλητισμού ΒΑ της 

Φλώρινας είχε εκπονηθεί στο παρελθόν μελέτη συγκέντρωσης των λυμάτων και 

μεταφοράς των στην ΕΕΛ Φλώρινας. Βάσει του παρόντος σχεδιασμού θα αξιοποιηθεί 

μέρος της μελέτης αυτής που περιλαμβάνει τα δίκτυα αποχέτευσης μέχρι το 

Αρμενοχώρι, καθώς και τα δύο ενδιάμεσα αντλιοστάσια ανύψωσης. 

 

Θα αξιοποιηθεί επίσης και η προμελέτη των εξωτερικών δικτύων μεταφοράς των 

λυμάτων του οικισμού Μελίτης στην ΕΕΛ της ΒΙΠΕ Φλώρινας, όπου θα διαχειριζότανε 

βάσει παλαιότερου σχεδιασμού. 

 

Για τη διασύνδεση των οικισμών της περιοχής μελέτης με τη νέα, υπό μελέτη ΕΕΛ, 

προβλέπεται να εκπονηθούν :  

 για τους οικισμούς Αρμενοχωρίου, Αμμοχωρίου, Σιταριάς, Βεύης, Νεοχωρακίου, 

Ιτέας, Παπαγιάννη, Τριποτάμου, Άγιου Βαρθολομαίου, Μεσονησίου, 

Παλαίστρας, Μαρίνας, Λόφων και Σκοπιάς, οριστική μελέτη εξωτερικών 

αγωγών αποχέτευσης απευθείας σε στάδιο οριστικής μελέτης, χωρίς 

προμελέτη και προκαταρκτική μελέτη, 

 για τον οικισμό Μελίτης οριστική μελέτη εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης  σε 

στάδιο οριστικής μελέτης, από υπάρχουσα προμελέτη, και 

 για τον οικισμό Πρώτης, καθώς και περιοχής της Φλώρινας, με δραστηριότητες 

του τριτογενούς τομέα, επικαιροποίηση της υφιστάμενης οριστικής μελέτης. 
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1.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.2.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για τον οικισμό της Πρώτης, αλλά και την περιοχή εκπαίδευσης – αθλητισμού ΒΑ της 

Φλώρινας είχε εκπονηθεί στο παρελθόν μελέτη συγκέντρωσης των λυμάτων και 

μεταφοράς των στην ΕΕΛ Φλώρινας. Βάσει του παρόντος σχεδιασμού θα αξιοποιηθεί 

μέρος της μελέτης αυτής που περιλαμβάνει τα δίκτυα αποχέτευσης μέχρι το 

Αρμενοχώρι, καθώς και τα δύο ενδιάμεσα αντλιοστάσια ανύψωσης. 

 

Θα αξιοποιηθεί επίσης και η προμελέτη των εξωτερικών δικτύων μεταφοράς των 

λυμάτων του οικισμού Μελίτης στην ΕΕΛ της ΒΙΠΕ Φλώρινας, όπου θα διαχειριζότανε 

τα λύματα βάσει παλαιότερου σχεδιασμού. 

 

1.2.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Θα αξιοποιηθούν όλες οι μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων που στο παρελθόν 

έχουνε εκτελεστεί στα πλαίσια των προαναφερόμενων μελετών. 
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1.2.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις για το έργο .  

 

 

1.3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης 

οικισμών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. 

 

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου εκτείνεται στην περιοχή της πεδινής λεκάνης του 

ποταμού Λύγκου και ανήκει διοικητικά στον Δήμο Φλώρινας.  

 

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ούτε σ’ αυτό καθαυτό το έργο, ούτε εντοπίστηκε 

στον τόπο εκτέλεσής του κάποια ιδιαιτερότητα που να το επηρεάζει.  

 

 

1.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.4.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Το προτεινόμενο έργο δεν χωροθετείται εντός των ορίων περιοχών που είναι  

χαρακτηρισμένες από περιβαλλοντική άποψη. 

 

Επισημαίνεται βέβαια ότι ο ποταμός Λύγκος αποτελεί ευαίσθητο αποδέκτη βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας, και θα ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της ΕΕΛ.  

 

Τυχόν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που πιθανά να προκύψουν από τη διαδικασία της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα ληφθούν υπόψη κατά τον τελικό σχεδιασμό.  

 

1.4.2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Το έργο δεν εκτελείται σε θεσμοθετημένες αρχαιολογικές περιοχές. Τυχόν 

αρχαιολογικές δεσμεύσεις, που θα αναφέρονται στην γνωμοδότηση της αρμόδιας για 

το έργο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (π.χ. εκτέλεση του έργου με παρουσία 

Αρχαιολόγου, κλπ) κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα ληφθούν 

ανάλογα υπόψη. 
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1.4.3. ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν άλλες εμφανείς δεσμεύσεις για την ωρίμανση και εκτέλεση του 

συγκεκριμένου έργου.  

 

 

1.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

1.5.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471/10.08.2016)  που τροποποιεί 

και κωδικοποιεί την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α  209/2011)» όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και 

οικισμών, με διάθεση των επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή 

την θάλασσα, κατατάσσονται στην 4
η
 ομάδα έργων και δραστηριοτήτων «Συστήματα 

περιβαλλοντικών υποδομών», και συγκεκριμένα στην α/α 19 ως εξής: 

 

 

Για ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 100.000 ΜΙΠ (Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού) 

το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Τα δίκτυα μεταφοράς των 

ανεπεξέργαστων λυμάτων συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω κατάταξη 

συμπαρασυρόμενα από την ΕΕΛ, ενώ για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν 

απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 

Ειδικά για την 4
η
 ομάδα έργων και δραστηριοτήτων και βάσει της                               

ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ B 436/14.02.2019)  “Καθορισμός διαδικασίας 

και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων 

«Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»”, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης 

χωροθέτησης πριν την υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 

βεβαίωση χωροθέτησης αποτελεί βεβαίωση ως προς την δυνατότητα εγκατάστασης 

της δραστηριότητας στις περιπτώσεις μη συμβατότητας με τις θεσμοθετημένες χρήσεις 
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γης της περιοχής ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, 

και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για την εκκίνηση της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – ΠΠΔ). 

 

Τελικά για τη χωροθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση του προτεινόμενου έργου 

απαιτείται η εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών: 

1. Χορήγηση βεβαίωσης για τη συμβατότητα με τις χρήσεις γης της περιοχής, διότι 

στην περιοχή χωροθέτησης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, 

κατόπιν της υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών βάσει και της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ B 436/14.02.2019)  “Καθορισμός διαδικασίας 

και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και 

δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»”. 

2. Χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν της 

υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Η ΑΕΠΟ του έργου αποτελεί και την έγκριση επέμβασης. Για τα έργα επεξεργασίας 

λυμάτων δεν απαιτείται κάποια άλλη έγκριση ή αδειοδότηση, καθότι όλες οι 

απαιτήσεις, εγκρίσεις και περιορισμοί για την κατασκευή του έργου περιλαμβάνονται 

στην ΑΕΠΟ. 

 

Προφανώς, βέβαια, ο ανάδοχος και η υπηρεσία θα μεριμνήσουν για τυχόν 

αδειοδοτήσεις που θα απαιτηθούν βάσει πολεοδομικών διατάξεων για τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις ή για την απαλλαγή από αυτές. 

 

Μετά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την υπηρεσία και 

τον ανάδοχο για την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, βάσει των ισχυουσών 

σήμερα διατάξεων της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ B 436/14.02.2019)  

“Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 

έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»”. 

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις του αναδόχου θα επισημανθούν στον κανονισμό μελετών 

έργου που θα αποτελεί και τεύχος κατά την δημοπράτηση με το σύστημα μελέτη – 

κατασκευή. 

 

 

11..66..  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΓΓΕΕΘΘΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα φυσικά μεγέθη των προτεινόμενων έργων, τα οποία 

έχουνε προεκτιμηθεί και χρησιμοποιούνται για την προεκτίμηση των αμοιβών των 
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απαραίτητων μελετών, με βάση τον «Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και 

υπηρεσιών» του Ν.4412/2016 (Απόφαση ΥΠ.ΥΠ&ΜΕΤ 20.07.2017/ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 

46/ Αρ. ΦΕΚ 2519, βάσει παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016) . Ο συντελεστής 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής είναι για το 2022, τκ = 1,260, όπως ορίζεται στην υπ’ 

Αρ. Πρωτ. Δ11/104190/06-04-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. 

 

1.6.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων / Άρθρο Υδρ. 3.2: Για την προεκτίμηση της αμοιβής 

του εξωτερικού δικτύου ακαθάρτων, απαραίτητα στοιχεία είναι: 

 η διάμετρος του αγωγού D σε μέτρα, 

 το μήκος των αγωγών σε μέτρα, 

 ο συντελεστής β που προσδιορίζεται βάσει της διαμέτρου με γραμμική 

παρεμβολή. 

Στα αντίστοιχα πινάκια επεξηγούνται όλες οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό. 

 

Αντλιοστάσια ακαθάρτων / Αρθρα Υδρ. 3.2 και Υδρ. 20 

Η αμοιβή υπολογίζεται για τον υδραυλικό σχεδιασμό βάσει του άρθρου Υδρ 3.2, με 

παράμετρο τον όγκο και για τον ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό βάσει του άρθρου 

Υδρ. 20. 

Ο συντελεστής του είδους εγκατάστασης λ λαμβάνεται ίσος με 1,00, διότι θα 

προβλεφθεί το σύνολο των ΗΜ εγκαταστάσεων. 

Το γινόμενο παροχής – μανομετρικού (Q x H), που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό 

έχει εκτιμηθεί κατά περίπτωση. 

 

1.6.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 

ΕΕΛ / Αρθρα ΥΔΡ. 3.5, ΥΔΡ. 18 και ΥΔΡ. 19 

Η αμοιβή υπολογίζεται βάσει των άρθρων: ΥΔΡ.3.5 για τον υδραυλικό και 

υγιεινολογικό σχεδιασμό της ΕΕΛ, ΥΔΡ.18 για την μελέτη λειτουργικού σχεδιασμού και 

ΥΔΡ. 19 για τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών έργων της ΕΕΛ. 

Ο υπολογισμός γίνεται για ΕΕΛ ισοδύναμου πληθυσμού ι.π. = 10.000 κατοίκων για 

εγκατάσταση που δεν απαιτείται χώνευση ιλύος, χωρίς πρόσθετες δυσχέρειες, ούτε 

ειδικές θεμελιώσεις και χωρίς να απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία  για ι.π. < 100.000 

(ΚΥΑ 5673 / 400 / ΦΕΚ 192Β / 1997). 
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1.6.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Εκτενής αναφορά για το σχετικό αντικείμενο γίνεται σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η αμοιβή υπολογίζεται βάσει των άρθρων ΠΕΡ.1, ΠΕΡ.2 και ΠΕΡ.7 του κανονισμού, 

για ΜΠΕ κατηγορίας Α2, για ισοδύναμο πληθυσμό σχεδιασμού της ΕΕΛ, ι .π. = 10.000 

κατοίκους, διάθεση των λυμάτων σε ευαίσθητο αποδέκτη και χωρίς να απαιτείται 

τριτοβάθμια επεξεργασία (ι.π. < 100.000). 

Προβλέπονται και τα δύο στάδια, της ΠΠΠΑ και της ΜΠΕ, διότι η διαδικασία 

βεβαίωσης χωροθέτησης που απαιτείται ισοδυναμεί σε μελετητικό αντικείμενο με την 

ΠΠΠΑ. 

 

1.6.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η προεκτίμηση των αμοιβών των τοπογραφικών μελετών γίνεται βάσει του ΚΕΦ.Α του 

κανονισμού και με παραμέτρους που επεξηγούνται στο αντίστοιχο πινάκιο, βάσει των 

αντίστοιχων άρθρων. 

 

1.6.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Η προεκτίμηση των αμοιβών της γεωλογικής μελέτης δικτύων γίνεται βάσει του ΚΕΦ.Η 

του κανονισμού και με παραμέτρους που επεξηγούνται στο αντίστοιχο πινάκιο, βάσει 

των αντίστοιχων άρθρων. 

  

 

11..77..  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

1.7.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι μελέτες θα συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω Προεδρικών 

Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Νόμων και Κανονισμών: 

1. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία»  (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021). 

2. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-4-2019) έχει τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8
ης

 Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   

                                                                                                                                                                                Σελ. 13/30 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις. 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019) «Εξειδίκευση του 

είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά 

τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. 

5. Το Π.Δ. 696/74 ως προς το μέρος Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών», όπως ισχύει 

μετά τη θέση σε ισχύ του ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019. 

6. Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του 

Ν. 4412/2016», όπως τροποποιήθηκε [απόφαση ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02-8-2017 

(Β΄2724)] και ισχύει σήμερα. 

7. Την Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) με θέμα 

«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την Υ.Α Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β’/19.09.2017) «Ποιότητα νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3
ης

 Νοεμβρίου 1998 όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» 

9. Το Νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 

θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». 

10. Το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». 

11. Το Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την Υ.Α. οικ.5688/2018, (ΦΕΚ 988/Β/21-3-2018) «Τροποποίηση των παραρτημάτων 

του N. 4014/2011 (209/Α), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014». 
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13. Την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) - Τροποποίηση της υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

14. Την Απόφαση 15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012), "Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της 

υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-01-2012), σύμφωνα με το 

Άρθρο 12 του Ν. 4014/2011". 

15. Την Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

16. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. Οικ. 140055 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές 

σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 

του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας 

οριοθέτησης». 

17. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β1221/30-11-1998) 

«Γεωτεχνική μελέτη θεμελιώσεων των δομικών κατασκευών, βελτίωσης εδαφών 

αντιστηρίξεων κ.λπ.». 

18. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/30-4-2014 (ΦΕΚ 1457/Β/05-6-2014) «Έγκριση 

εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκώδικων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά 

Προσαρτήματα». 

19. Τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος, Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, ΦΕΚ 1329/Β/06-

11-2000, ΦΕΚ 447Β/05-3-2004, ΦΕΚ 576Β/28-4-2005 & ΦΕΚ 270/Β/16-3-2010. 

20. Τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, Ε.Α.Κ. 2000, ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999, ΦΕΚ 

781/Β/18-6-2003, ΦΕΚ 1154/Β/12-8-2003 & ΦΕΚ 270/Β/16-3-2010. 

21. Τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος, ΦΕΚ 381/Β/24-03-

2000, ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008. 

22. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)», (νομοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1561/Β'/02-6-2016, ΦΕΚ 

4007/Β'/14-12-2016, ΦΕΚ 1839/Β'/25-05-2017 & ΦΕΚ 466/Β'/14-02-2018). 

23. Για μελέτες οδικών έργων, εφαρμόζονται οι Ο.Μ.Ο.Ε. (Ο.Μ.Ε.Ο. συμπληρωματικά), ο 

Κ.Ο.Κ, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, καθώς και η Απόφ.-10788/04 (ΦΕΚ-285/Δ/05-3-

2004) με θέμα την έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

24. Τις ΙΟΚ / ΠΕΤΕΠ, Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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25. Την Απόφαση υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/B/30-7-2012), Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

26. Την Απόφαση με αρ.πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 

Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν. 

4412/2016. 

27. Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων. 

28. Την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23
ης

 Οκτωβρίου 

2007». 

29. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN. 

30. Το Γερμανικό πρότυπο DIN. 

 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και υποβάλλει Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.), 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16,  εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης, για το σύνολο των εργασιών, ερευνών και μελετών, σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005 και τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΕΕΕΠ /οικ502/13.10.2000 και 

ΔΙΠΑΔ/οικ501/1.7.2003. Το Π.Π.Μ. θα εκπονηθεί χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα ανανεώνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εκάστοτε προδιαγραφές που ισχύουν. 

  

1.7.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στο σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και 

τα Αναθεωρημένα Σχέδια μαζί με το σύνολο των παρεχόμενων γεωχωρικών δεδομένων, 

καθώς και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με τους βασικούς στόχους για τη 

διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Όπως επίσης, τα πορίσματα της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας υπό μορφή χάρτη με τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας και τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Κινδύνου 

Πλημμύρας.  

 

Στο σύνολο, λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες και προβλεπόμενες χρήσεις γης και οι 

επιπτώσεις τους στα υδρολογικά μεγέθη, γεωλογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία, 

προγενέστερες και προγραμματιζόμενες μελέτες ή υπό κατασκευή έργα που αναμένεται να 

επηρεάσουν το υδρογραφικό δίκτυο και τις παροχές σχεδιασμού στο προς οριοθέτηση 
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τμήμα, ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την 

πληρότητα της μελέτης, βάσει των προδιαγραφών. 

 

1.7.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι Η/Μ Μελέτες θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 και 

στις ΟΜΟΕ, το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. HD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις” 

σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Β-470/05-3-2004, τον κανονισμό DIN 4701/83 για εσωτερικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τις ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, καθώς και τις τρέχουσες εκδόσεις 

Κανονισμών, Προτύπων, Κωδικών, Κριτηρίων και Συστάσεων ηλεκτροφωτισμό υπαιθρίων 

οδικών έργων και κτιρίων. Γενικά, για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των 

εξαρτημάτων και μηχανημάτων, θα ισχύουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. του 

Υπουργείου Βιομηχανίας, της Δ.Ε.Η., ΕΛΟΤ κ.λπ.), οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι 

ελλιπείς, θα συμπληρώνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές ISO, τους Γερμανικούς 

Κανονισμούς DIN, VDE, τους Αμερικάνικους Κανονισμούς ASTM, NEMA, AWWA, ή τους 

Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 

 

1.7.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών γίνεται βάσει των αναφερομένων στο Νόμο 

4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011), σύμφωνα με την κατάταξη των έργων της Απόφασης 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μελετών 

περιβάλλοντος, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. οικ. 170225 Απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

(ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014), όπως τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

1.7.5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Κατά την εκπόνηση των Τοπογραφικών εργασιών και Μελετών, ανάλογα με τις ανάγκες της 

μελέτης, λαμβάνονται υπόψη εκτός των προαναφερομένων (Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466, 

Ν. 4258/2014, Ν. 4412/2016, Π.Δ. 696/74 κ.λπ.) και οι διατάξεις του Ν. 2882/2001 ΦΕΚ 17 

Α’ (κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεις: Ν. 4070/12 ΦΕΚ 82 Α’, άρθρο 

26 Ν. 4122/13 ΦΕΚ 42 Α’ & άρθρο 31 Ν. 4314/14 ΦΕΚ 265 Α’) και εφόσον απαιτηθεί, η 

Εγκύκλιος 30/Δ12/30945/30/89 Οδηγίες για τη σύνταξη των κτηματολογίων (κτηματολογικών 

πινάκων και διαγραμμάτων), η Εγκύκλιος 24/Δ12/41778/20-12-2010 με θέμα 

“Αναπροσαρμογή κτηματολογικών πινάκων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μορφής των 

δεδομένων - μερική τροποποίηση της Εγκυκλίου 30, καθώς και η Εγκύκλιος 22 αριθμ. Πρωτ. 

Δ12/οικ/41487/29.11.2010. 
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1.7.6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι Γεωτεχνικές Εργασίες / Μελέτες θα εκτελεσθούν και συνταχθούν µε βάση και τις 

παρακάτω διατάξεις: 

- Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες 

Ε101 – 83 (ΦΕΚ 363/Β/24.6.1983). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής Ε106 – 86 (Φ.Ε.Κ. 

955/Β/31.12.1986). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής Ε105 – 86 (Φ.Ε.Κ. 

955/Β/31.12.1986). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής Ε102 – 84 (ΦΕΚ 

70/Β/8.2.85). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής Ε103 – 84 (ΦΕΚ 

70/Β/8.2.85). 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2004: Geotechnical Design : Part 1 – General Rules. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-2:2007: Geotechnical Design : Part 2 – Ground Investigation and Testing. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2005/NA: Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2004: 

Geotechnical Design : Part 1 – General Rules. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-2:2007/NA: Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-2:2007: 

Geotechnical Design : Part 2 – Ground Investigation and Testing. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22475-1 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Μέθοδοι δειγματοληψίας. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22476-2 & 3 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Δοκιμές πεδίου. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Ταυτοποίηση και ταξινόμηση 

εδαφών. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Ταξινόμηση βράχων. 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και 

διακριβώσεων. 

- Όποια άλλη επίσημη προδιαγραφή (εθνικό πρότυπο) ισχύει. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα του 

Κεφ. Θ’ – ΓΤΕ.1, ΓΤΕ.2 και ΓΤΕ.3 με τον Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS κ.λπ.) 

της Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα του 

Κεφ. Ι’ – ΓΜΕ1 και ΓΜΕ2 της Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466. 

 

Οι εργαστηριακές δοκιμές θα εκτελεστούν σε διαπιστευμένο – από τον ΕΣΥΔ ή άλλον 

αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού- εργαστήριο κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ή αδειοδοτημένο 

από το ΚΕΔΕ, για τις συγκεκριμένες ζητούμενες δοκιμές. Οι τελικοί Πίνακες Προγράμματος 
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Προτεινόμενων Εργαστηριακών δοκιμών, όπως πιθανώς να τροποποιηθούν κατά τη φάση 

της λήψης δειγμάτων, υποβάλλονται προς έγκριση στον Κύριο του έργου. 

 

1.7.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι Οικονομικές Μελέτες - Μελέτη Σκοπιμότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους θα 

συνταχθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των αντίστοιχων μελετών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), καθώς και Εθνικών Προδιαγραφών και θα πρέπει να 

τηρούνται οι οδηγίες της ΕΕ για το ΕΣΠΑ 2014 -2020. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι 

κατά περίπτωση απαιτήσεις των αιτήσεων χρηματοδότησης, κατά το χρόνο σύνταξής τους ή 

όπως θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Η Μελέτη Σκοπιμότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους θα περιλαμβάνει Έκθεση και Γενική 

Οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα. 

Η Έκθεση θα συνταχθεί με βάση τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των τελικών σταδίων των 

μελετών των έργων. 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α. Συγκέντρωση και καταγραφή των υφιστάμενων στοιχείων και μελετών 

β. Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 

γ. Τη σκοπιμότητα κατασκευής των έργων και τις ωφέλειες που θα προκύψουν από την 

κατασκευή τους 

δ. Στοιχεία κόστους και εσόδων και ειδικότερα:  

 ανάλυση του κόστους επένδυσης 

 ανάλυση του προβλεπόμενου λειτουργικού κόστους του φορέα διαχείρισης του έργου 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαχείρισης μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 

 πρόβλεψη για την εξέλιξη των εσόδων, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 

ε. Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική ανάλυση. 

 

Ο μελετητής θα συντάξει αναλυτικούς πίνακες για τα παρακάτω στοιχεία και για χρονικό 

προγραμματισμό πενήντα ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες φάσεις ανάπτυξης των έργων που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

 Άμεσο κόστος στο στάδιο εκτέλεσης, που θα περιλαμβάνει το κόστος μελετών, 

κατασκευών, απαλλοτριώσεων κ.λπ. 

 Άμεσο κόστος στο στάδιο λειτουργίας, που θα περιλαμβάνει το κόστος διοίκησης και 

λειτουργίας του φορέα διαχείρισης των έργων, καθώς και της συντήρησης των έργων 

 Άμεσα οφέλη στο στάδιο λειτουργίας 

 Έμμεσο κόστος και οφέλη, στο στάδιο εκτέλεσης και στο στάδιο λειτουργίας 

 Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (Cash flow). 
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Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία θα προσδιορισθούν οι χρηματικές ροές (cash flow) για τη 

χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τα έμμεσα έσοδα 

και έξοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω επένδυση. Όλοι οι υπολογισμοί, θα 

καταλήγουν σε σταθερές τιμές €. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Για την εξέταση της οικονομικής αποδοτικότητας του έργου θα υπολογισθούν τα ακόλουθα 

κριτήρια αξιολόγησης με τη μέθοδο αναγωγής χρηματικών ροών σε παρούσα αξία (discount 

cash flow method): 

 Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV), υπολογιζόμενη με προεξοφλητικό επιτόκιο που 

προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Εσωτερικός Βαθμός Αποδοτικότητας (IRR) 

 Λόγος Οφέλους/Κόστους (B/C Ratio) 

 Κόστος ανά μ
3
 απορροής στην εκβολή. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες κόστους και οφελών θα εκτιμηθούν οι πιθανές 

αποκλίσεις ως ποσοστό των μέσων τιμών που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των 

χρηματικών ροών. 

Στη συνέχεια για κάθε μία κατηγορία θα υπολογισθούν οι τιμές των προαναφερθέντων 

κριτηρίων όταν μεταβάλλεται κάθε φορά μία από τις ως άνω κατηγορίες στο πιθανό ποσό 

απόκλισης που έχει ήδη καθορισθεί. 

 

Ανάλυση Κινδύνου 

Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση κινδύνου για τη χρηματοοικονομική ανάλυση με 

προσδιορισμό της κατανομής πιθανοτήτων των τιμών της Κ.Π.Α. των πρόσθετων 

επιπτώσεων των νέων έργων με βάση ρεαλιστικά σενάρια κρίσιμων παραμέτρων (π.χ. 

πληθυσμιακή εξέλιξη, κόστος κατασκευής κ.α.). 

 

Για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές, θα 

εφαρμοσθούν αναγνωρισμένες διεθνείς πρότυπες προδιαγραφές με την έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

 

Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης των μελετών περιλαμβάνει επίσης τα 

προβλεπόμενα από:  

 Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν 

στον καθαρισμό και στην αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα 

ρέματα. 

 Το Ν. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010) «Χρηματοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 

− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής". 

 Το Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 

2000» (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία 

και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για 

την θέσπιση πλαισίων κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 

54/Α/08-03-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την K.Y.A. 50910/2727/2003 (ΦEK 1909/B/22-12-03), "Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". 

 

Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη σχετική με το αντικείμενο της μελέτης, που δεν αναγράφεται 

ρητά ανωτέρω ή που θα ισχύσει κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης. 

 

1.7.8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ & ΦΑΥ 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) 

συντάσσονται κατά την απαίτηση της Απόφασης με αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 

686/Β/01-06-2001) με βάση τα όσα καθορίζονται στο Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην Εγκ.130159/7-5-1997, στο Π.Δ. 225/1989 «Υγιεινή και 

Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα» (ΦΕΚ 106/Α/02-05-1989), στην Υ.Α. 
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ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β/2001) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του 

έργου», στην Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και ειδικότερα 

στην παρ. 2.9, στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νομικού συμβούλου του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Δημοσίων Έργων. Καθώς και 

στην Εγκ-ΔΙΠΑΔ/215/6/31-3-08 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), στην Εγκ-27/2012 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα 

συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο», και στην κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων», όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την περίοδο σύνταξής τους. 

 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που συντάσσεται κατά τη φάση της μελέτης των 

έργων αποτελεί τη βάση, την οποία ο ανάδοχος κατασκευής των υπό μελέτη έργων είναι 

υποχρεωμένος να αναπροσαρμόσει και συμπληρώσει κατάλληλα πριν την έναρξη των 

σχετικών εργασιών, σε συνάρτηση με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν, 

καθώς και με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή των έργων κατά τη φάση της 

κατασκευής. 

 

Όσον αφορά στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, αυτός περιλαμβάνει το μητρώο 

του έργου (σχέδια, τεχνική περιγραφή, παραδοχές υπολογισμών), καθώς και οδηγίες και 

χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

έργου, όπως οι εργασίες συντήρησης, μετατροπής, αντικατάστασης κ.λπ. Οι οδηγίες και τα 

στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην 

αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα κ.λπ. 

 

1.7.9. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα πρότυπα τεύχη Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Έργων εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 

5034/2018 απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρημένες εκδόσεις τους (Ν. 4605/2019 

κ.λπ.). Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι εναρμονισμένα με το Ν. 4412/2016 [Δημόσιες 

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

2014/25/ΕΕ)]. Με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 2221Β΄/30-07-2012) 

εγκρίθηκαν με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα τετρακόσιες 

σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 
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περιγραφή εργασιών και υλικών που δεν προβλέπονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή/και δεν 

καλύπτονται από τον Κανονισμό Τιμολογίων [Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 

1746/19-5-2017)]. 

 

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα 

πρότυπα τεύχη κατά την περίοδο σύνταξής τους. 

  

 

11..88..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΤΤΕΕΑΑ  

Οι προς εκπόνηση μελέτες (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για έλεγχο σε ένα (1) 

αντίγραφο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και μετά τις σχετικές εγκρίσεις θα υποβληθούν 

όσα αντίγραφα ορίζονται στην σύμβαση. Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους 

έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Τα σχέδια και τα τεύχη πρέπει να διακρίνονται ως προς την 

έκδοσή τους, την ημερομηνία υποβολής και το στάδιο υποβολής τους. 

 

Η παρουσίαση και οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από την έγκριση των ελάχιστων 

παραδοτέων οδικών, υδραυλικών, λιμενικών και κτηριακών έργων (ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019) 

και τις λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές, θα γίνονται σε συμφωνία με πρότυπα της 

Υπηρεσίας. Η μελέτη περιβάλλοντος εκπονείται σε συμφωνία με το Ν. 4258/2014 και την 

Απόφαση υπ’ αριθμόν οικ. 170225 (ΦΕΚ 135/Β/2014). Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα 

(τοπογραφικές αποτυπώσεις, θέσεις γεωτρήσεων, κ.λπ.), ο μελετητής θα παραδώσει στην 

υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες, 

σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) “Εθνική 

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της   ης  αρτίου 2007 και  λλες διατ  εις  

 ροποποίηση του ν     7/      Οργανισμός Κτηματολογίου και  αρτογραφήσεων Ελλ δας 

 ΟΚ Ε  και  λλες σχετικ ς διατ  εις    ΕΚ    /   )”. 

 

Σε κάθε υποβολή μελέτης θα παραδίδεται πίνακας που επέχει θέση φύλλου ελέγχου 

πληρότητας της παράδοσης. 
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου θεωρείται σκόπιμη, λαμβανομένου υπόψη 

αποκλειστικά και μόνο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.  

 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θα έπρεπε ήδη να διαχειρίζονται 

τα λύματα των οικισμών της περιοχής μελέτης που σήμερα διοχετεύονται σε δίκτυα 

αποχέτευσης τα οποία εκβάλουν σε παρακείμενα ρέματα, θα πρέπει να διαχειρίζονται 

με κατάλληλη επεξεργασία (ΚΥΑ 5673 / 400 / ΦΕΚ 192Β / 1997) , ιδιαίτερα εξαιτίας και 

του ευαίσθητου αποδέκτη ποταμού Λύγκου (ΚΥΑ 19661 / 1982 / ΦΕΚ 1811Β / 1999) , 

όπως εξάλλου ισχύει και σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, αλλά και στα άλλα 

κράτη – μέλη της ΕΕ. 

 

Επιπλέον, η διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών θα διασφαλίσει την 

διατήρηση της ποιότητας των νερών του αποδέκτη αυτών, του ποταμού Λύγκου, αλλά 

και του υπόγειου υδροφορέα, σε πολύ καλά επίπεδα. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

33..11..  ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΑΑ  ΩΩΡΡΙΙΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

Προκειμένου να κατασκευασθεί το προτεινόμενο έργο, όπως αυτό περιγράφτηκε και 

προσδιορίστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια της πρότασης αυτής, θα πρέπει να 

εκπονηθούν οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία, μελέτες 

και να εκδοθούν από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές οι απαραίτητες εγκρίσεις. Ήδη στη 

φάση αυτή έχει προσδιορισθεί με πολύ καλή ακρίβεια το αντικείμενο, τόσο για την 

ΕΕΛ, όσο και για τα εξωτερικά δίκτυα. Πρόκειται για έργο χωρίς αβεβαιότητες ως 

προς την τεχνική λύση. 

 

Επειδή, με βάση και τα προαναφερόμενα, το έργο προσδιορίζεται και οριοθετείται με 

ακρίβεια, η ολοκλήρωση των μελετών θα γίνει σε ένα στάδιο,  με την εκπόνηση, 

απευθείας, της οριστικής μελέτης για τα εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς, της προμελέτης 

για την ΕΕΛ, με τις υποστηρικτικές συνοδευτικές μελέτες. 

 

33..22..  ΔΔΙΙΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και υποβάλλει Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.), 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, αμέσως μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, στα πλαίσια σωστής οργάνωσης για την εκπόνηση του συνόλου των εργασιών, 

ερευνών και μελετών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005 και τις Υπουργικές 

Αποφάσεις ΔΕΕΕΠ /οικ502/13.10.2000 και ΔΙΠΑΔ/οικ501/1.7.2003. Το Π.Π.Μ θα εκπονηθεί 

χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα ανανεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εκάστοτε 

προδιαγραφές που ισχύουν. 

 

Οι επιμέρους μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν περιγράφονται στο τεύχος της 

προεκτιμώμενης αμοιβής με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο. Οι μελέτες είναι οι εξής: 

 

Οι μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΦΔΣ είναι οι κάτωθι: 

Α) Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων 

και Αποχετεύσεων) – Κατηγορία Μελετών 13. 

Β) Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 

Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) – Κατηγορία Μελετών 16. 

Γ) Περιβαλλοντικές Μελέτες – Κατηγορία Μελετών 27. 

Δ) Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές – Κατηγορία 

Μελετών 20. 

Ε) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες – Κατηγορία Μελετών 21. 

ΣΤ) Μελέτες Οικονομικές – Κατηγορία Μελετών 3. 
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33..33..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς 

ανάθεση σύμβασης, αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.  

 

Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των 

προεκτιμώμενων αμοιβών αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ. 

 

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 να 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 προεκτιμώμενων αμοιβών, 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.  

 

33..44..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  

Η ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή η σύνταξη του συνόλου των μελετών 

που προαναφέρθηκαν και η εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών, 

προβλέπεται να απαιτήσει δεκαέξι (16) μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων 

χρόνων εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών 

εκτιμάται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, ως ακολούθως. 

 

Α.Τ. ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 1
ο
Στάδιο 4 μήνες 

2 2
ο
Στάδιο 4 μήνες 

3 3
ο
Στάδιο 6 μήνες 

 

 

Οι μελέτες που εκπονούνται σε κάθε στάδιο παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη 

παράγραφο.  
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33..55..  ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε τρία (3) στάδια, όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα και στο 

συνημμένο χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΔΙΑ 

1
ο
 2

ο
 3

ο
 

1. 
Οριστική μελέτη εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων 

ανύψωσης 

1.1 
Υδραυλική μελέτη δικτύων αποχέτευσης σε στάδιο οριστικής 
μελέτης  

   

1.2 Αντλιοστάσια ανύψωσης σε στάδιο οριστικής μελέτης    

1.3 
Επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης εξωτερικών δικτύων 
αποχέτευσης περιοχής Πρώτης και περιοχής ΒΑ της Φλώρινας   

  

2. Προμελέτη ΕΕΛ και τεύχη δημοπράτησης    

3. 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και φάκελος 

βεβαίωσης χωροθέτησης 
   

4. Τοπογραφικές αποτυπώσεις – Κτηματολόγιο  
 

 

5. 
Γεωλογική μελέτη δικτύων – τεχνικογεωλογική μελέτη 

γηπέδου ΕΕΛ 
 

 
 

6. Οικονομοτεχνική μελέτη 
  

 

 

 

Είναι δυνατόν, να μεταβληθεί με πρόταση του αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, το 

στάδιο εκπόνησης κάποιας μελέτης, καθώς και η διάρκεια των επιμέρους σταδίων, αρκεί να 

μην αυξηθεί ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών. 
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33..66..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

(από υπογραφή συμφωνητικού) 

1ο ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ 3ο ΣΤΑΔΙΟ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Οριστική μελέτη εξωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης και 
αντλιοστασίων ανύψωσης 

                            

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

1.1 

Υδραυλική μελέτη δικτύων 

αποχέτευσης σε στάδιο οριστικής 

μελέτης  
                            

1.2 
Αντλιοστάσια ανύψωσης σε στάδιο 

οριστικής μελέτης 
                            

1.3 

Επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης 

εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης 

περιοχής Πρώτης και περιοχής ΒΑ της 

Φλώρινας  

                            

2 
Προμελέτη ΕΕΛ και τεύχη 
δημοπράτησης 

                            

3 
Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και φάκελος 
βεβαίωσης χωροθέτησης 

                
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
          

  

4 
Τοπογραφικές αποτυπώσεις – 
Κτηματολόγιο 

        
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

                  
  

5 
Γεωλογική μελέτη δικτύων – 
τεχνικογεωλογική μελέτη γηπέδου 
ΕΕΛ 

                          
  

6 Οικονομοτεχνική μελέτη                             
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
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4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Παρατίθεται στην συνέχεια ο ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας προεκτίμησης του 

προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί προκαταρκτικά. 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€)

1 Αγωγός Φ110 m 1.870 40 74.800,00

2 Αγωγός Φ125 m 1.645 41 67.445,00

3 Αγωγός Φ160 m 1.740 43 74.820,00

4 Αγωγός Φ200 m 19.476 48 934.848,00

5 Αγωγός Φ250 m 5.445 53 288.585,00

6 Αγωγός Φ315 m 352 60 21.120,00

7 Αγωγός Φ355 m 4.950 65 321.750,00

8 Αγωγός Φ400 m 3.334 70 233.380,00

9 Αγωγός Φ500 m 9.157 85 778.345,00

10
Αντλιοστάσια ανύψωσης 

έως 100m3/h
ΤΕΜ 4 70.000 280.000,00

11
Αντλιοστάσια ανύψωσης 

100 - 200m3/h
ΤΕΜ 6 100.000 600.000,00

12 ΕΕΛ ι.π. 10000 κατοίκων ΤΕΜ 1 3.200.000 3.200.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.875.093,00
ΓΕ & ΕΟ 18% 1.237.516,74

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.112.609,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 730.134,88
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.842.744,62
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 157.255,38

ΣΥΝΟΛΟ 9.000.000,00
ΦΠΑ 24% 2.160.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.160.000,00
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5. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   

                                                                                                                                                                                Σελ. 30/30 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 101/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

860.507,45 € (με ΦΠΑ) 
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Σελ. 3/16 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος Τεύχους αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες 

μονάδες εκπόνησης των μελετών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες (όπως αυτές 

αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στη 

Διακήρυξη του διαγωνισμού), προμήθειες και δαπάνες ως και εκείνες που τυχόν δεν 

κατονομάζονται, αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη εκπόνηση/εκτέλεση του αντικειμένου 

της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης, μη δικαιούμενης άλλης 

πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκπόνηση κάθε μελέτης. 

 

2. Οι τιμές του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνουν επιπλέον τις ακόλουθες δαπάνες και 

έξοδα: 

α) Τις κάθε είδους δαπάνες για το αποζημιούμενο τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό 

συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων συνεργατών όπου κατά περίπτωση απαιτηθούν 

(μηχανικό, νομικά κ.λπ.) ήτοι: μισθοί, ημερομίσθια, έκτακτες αμοιβές, δώρα, επίδομα αδείας, 

ασφαλίσεις, υπερωριακή απασχόληση, δαπάνες ταξιδιών, η παραμονή του προσωπικού του 

εκεί και η εκτός έδρας απασχόλησή του. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

δακτυλογραφήσεων, μεταφράσεων, δαπάνες κεντρικών γραφείων του Αναδόχου, το 

εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου, και εν γένει πάσα δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκπόνηση/εκτέλεση του αντικειμένου του 

Αναδόχου και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, το ΤΤΔ και τα 

υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

β) Τις δαπάνες που απορρέουν άμεσα και έμμεσα από τις κείμενες διατάξεις, όπως 

ισχύουν για την παρούσα Σύμβαση. 

γ) Τις δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 

κειμένου του Αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της 

εκπόνησης της μελέτης, καθώς και τις δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική 

γλώσσα που ενδεχομένως να απαιτούνται για την επικοινωνία του Αναδόχου και των 

στελεχών του με την Υπηρεσία. 

Επίσης, βαρύνουν τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενες ανηγμένα στην Οικονομική του 

Προσφορά, όλες οι δαπάνες του πρόσθετου προσωπικού διοικητικής υποστήριξης. Το 

προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων και των παρατάσεων αυτής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, δεδομένου ότι 

αυτή έχει υπολογισθεί ανηγμένη από τον Ανάδοχο κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

δ) Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνει αποκλειστικά το κόστος της οποιασδήποτε πρόσθετης 

γραμματειακής υποστήριξης απαιτηθεί για την εκτέλεση της σύμβασής του. 
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Σελ. 4/16 

3. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος 

καταβάλλεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. 

 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Η προεκτιµώµενη αμοιβή των µελετών υπολογίζεται σύµφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», όπως τροποποιήθηκε [απόφαση 

ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (Β΄2724)] και ισχύει. 

 

Κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι 

ενιαίες τιµές των προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά µονάδα φυσικού αντικειμένου και 

κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα 

φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, 

υπολογίζονται από τη  σχέση: 

 

Α= (τκ)*Σ(Φ) [σε €] 

 

όπου: 

(τκ): για τις αμοιβές του έτους 2022 (ισχύς από 20-3-2022) και σύμφωνα µε την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Δ11/104190/06-04-2022                  

ο συντελεστής (τκ) έχει τιµή : (τκ) = 1,260 

 

Σ(Φ): η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας µελέτης συναρτούµενη µε την φυσική 

ποσότητα κάθε αντικειμένου. 

 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία 

καθώς και σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτούμενες για την 

ωρίμανση των έργων μελέτες, καθώς και η προεκτιμούμενη αμοιβή τους. 

Για παλαιότερες μελέτες προβλέπεται για εκείνες που είχανε εκπονηθεί σε επίπεδο οριστικής 

μελέτης η επικαιροποίησή τους, ενώ για εκείνες που είχαν εκπονηθεί σε επίπεδο 

προμελέτης, η εκπόνηση μόνο της οριστικής μελέτης. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) 

1 
Οριστική μελέτη εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης 
και αντλιοστασίων ανύψωσης  

358.815,06 

1.1 
Υδραυλική μελέτη δικτύων αποχέτευσης - απευθείας σε 
στάδιο οριστικής μελέτης, χωρίς προμελέτη και 
προκαταρκτική μελέτη 

ΠΙΝΑΚΙΟ 225.019,46 

1.2 
Υδραυλική μελέτη δικτύων αποχέτευσης - απευθείας σε 
στάδιο οριστικής μελέτης, με υπάρχουσα προμελέτη 

ΠΙΝΑΚΙΟ 55.799,60 

1.3 
Αντλιοστάσια ανύψωσης - απευθείας σε στάδιο οριστικής 
μελέτης, χωρίς προμελέτη και προκαταρκτική μελέτη 

ΠΙΝΑΚΙΟ 66.656,00 

1.4 
Επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης εξωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης περιοχής Πρώτης 

ΠΙΝΑΚΙΟ 11.340,00 

2 Προμελέτη ΕΕΛ και τεύχη δημοπράτησης ΠΙΝΑΚΙΟ 97.555,76 

3 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και φάκελος 
βεβαίωσης χωροθέτησης 

ΠΙΝΑΚΙΟ 17.430,09 

4 Τοπογραφικές αποτυπώσεις – Κτηματολόγιο ΠΙΝΑΚΙΟ 108.017,28 

5 Γεωλογική μελέτη δικτύων ΠΙΝΑΚΙΟ 14.410,48 

6 Τεχνικογεωλογική μελέτη γηπέδου ΕΕΛ ΠΙΝΑΚΙΟ 4.944,74 

7 Οικονομοτεχνική μελέτη ΠΙΝΑΚΙΟ 2.268,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 603.441,41 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 90.516,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ 693.957,62 

Φ.Π.Α. 24% 166.549,83 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 860.507,45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σελ. 6/16 

  2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13) 

Υδραυλική μελέτη δικτύων αποχέτευσης - απευθείας σε στάδιο οριστικής μελέτης, 
χωρίς προμελέτη και προκαταρκτική μελέτη: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

Α = L  (8 D
1/2

  + β / L
1/3

)  Tκ , όπου

Α : Αμοιβή μελέτης Αγωγός διαμέτρου ≤ D250 - β = 30

D : Διάμετρος αγωγού (m) Αγωγός διαμέτρου ≤ D400 - β = 40

β : Συντελεστής αγωγού Αγωγός διαμέτρου ≤ D600 - β = 60

L : Mήκος αγωγού (m) Αγωγός διαμέτρου ≤ D900 - β = 100

Tκ : 1,260 Αγωγός διαμέτρου ≤ D1200 - β = 180

Αγωγός διαμέτρου ≤ D1600 - β = 330

D(m) β L(m) Τκ(2022)

0,110 30 1.870 1,260

0,125 30 1.645 1,260

0,160 30 1.740 1,260

0,200 30 19.476 1,260

0,250 30 5.445 1,260

0,315 34,33 352 1,260

0,400 40 834 1,260

0,500 50 6.000 1,260

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΣ) 267.402,20

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (15% ΤΟΥ ΑΣ) 40.110,33

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (35% ΤΟΥ ΑΣ) 93.590,77

ΟΡΙΣΤΙΚΗ (50% ΤΟΥ ΑΣ) 133.701,10

200.551,65

Α = ΑΣ  β (%), όπου

β = κ +           , όπου
κ = 0,40            

μ= 8,00

Τκ = συντελεστής τιμαριθμικής

ΑΣ Τκ(2022)

267.402,20 1,260

Α Τ ΕΥΧΗ

21.392,18

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΣοριστική + ΑΣΑ Υ-ΦΑ Υ + ΑΤ ΕΥΧΗ) 225.019,46

11.989,16

11.129,95

12.484,05

AMOIBH ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Αρθρο ΥΔΡ.3.3.2)

Α

Συντελεστής τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Αρθρο ΓΕΝ.7)

267.402,20

4.147,85

9.782,42

63.567,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

39.142,02

115.158,77

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ορίζεται ως ποσοστό 8% επί της συνολικής αμοιβής ΑΣ των ως άνω 

ΑΤ ΕΥΧΩΝ = 8%  ΑΣ

AMOIBH ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ (Αρθρο ΓΕΝ.6Α)

Α ΣΑ Υ - ΦΑ Υ

3.075,63

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (75% ΤΟΥ ΑΣ)

3
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σελ. 7/16 

 

Υδραυλική μελέτη δικτύων αποχέτευσης - απευθείας σε στάδιο οριστικής μελέτης, με 
υπάρχουσα προμελέτη: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

Α = L  (8 D
1/2

  + β / L
1/3

)  Tκ , όπου

Α : Αμοιβή μελέτης Αγωγός διαμέτρου ≤ D250 - β = 30

D : Διάμετρος αγωγού (m) Αγωγός διαμέτρου ≤ D400 - β = 40

β : Συντελεστής αγωγού Αγωγός διαμέτρου ≤ D600 - β = 60

L : Mήκος αγωγού (m) Αγωγός διαμέτρου ≤ D900 - β = 100

Tκ : 1,260 Αγωγός διαμέτρου ≤ D1200 - β = 180

Αγωγός διαμέτρου ≤ D1600 - β = 330

D(m) β L(m) Τκ(2022)

0,250 30 3.350 1,260

0,355 37 4.950 1,260

0,400 40 2.500 1,260

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΣ) 93.838,30

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (15% ΤΟΥ ΑΣ) 14.075,74

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (35% ΤΟΥ ΑΣ) 32.843,40

ΟΡΙΣΤΙΚΗ (50% ΤΟΥ ΑΣ) 46.919,15

70.378,72

Α = ΑΣ  β (%), όπου

β = κ +           , όπου
κ = 0,40            

μ= 8,00

Τκ = συντελεστής τιμαριθμικής

ΑΣ Τκ(2022)

93.838,30 1,260

Α Τ ΕΥΧΗ

7.507,06

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΣοριστική + ΑΣΑ Υ-ΦΑ Υ + ΑΤ ΕΥΧΗ) 55.799,60

25.346,95

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ορίζεται ως ποσοστό 8% επί της συνολικής αμοιβής ΑΣ των ως άνω 

ΑΤ ΕΥΧΩΝ = 8%  ΑΣ

AMOIBH ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ (Αρθρο ΓΕΝ.6Α)

Α ΣΑ Υ - ΦΑ Υ

1.373,39

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Αρθρο ΓΕΝ.7)

Συντελεστής τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Αρθρο ΥΔΡ.3.3.2)

Α

AMOIBH ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (75% ΤΟΥ ΑΣ)

93.838,30

43.269,71

25.221,64

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σελ. 8/16 

 

Αντλιοστάσια ανύψωσης - απευθείας σε στάδιο οριστικής μελέτης, χωρίς προμελέτη 
και προκαταρκτική μελέτη: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

Α = 240 ·  V 
2/3

 · Tκ · π1 · π2

Α : Αμοιβή μελέτης π1: προσαύξηση λόγω μη ύπαρξης ανωδομής, 30%

V : Oγκος αντλιοστασίου (m
3
) π2: προσαύξηση λόγω ειδικών θεμελιώσεων, 30%

Tκ : 1,260

V(m3) Τκ(2022) π1 π2

120 1,260 1,00 1,00

120 1,260 1,00 1,00

120 1,260 1,00 1,00

100 1,260 1,00 1,00

50 1,260 1,00 1,00

50 1,260 1,00 1,00

50 1,260 1,00 1,00

50 1,260 1,00 1,00

Α = [α + (Q  H)
0,84

  λ  Tκ, όπου

Α : Αμοιβή μελέτης α = 3000 για QxH ≤ 2.000

Q : Oνομαστική παροχή (m
3
/h) α = 0 για QxH > 20.000

H : Mανομετρικό (mΣΥ) α = -0,1667(QH) + 3.333,33 για 2.000<QH<20.000

α : Συντελεστής γινομένου Q  H λ = 1, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

λ : Συντελεστής εγκατάστασης λ = 0,37, για υδραυλικές εγκαταστάσεις

Tκ : Συντελεστής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής λ = 0,11, για εσχαρισμό

λ = 0,04, για ανυψωτικές εγκαταστάσεις

λ = 0,40, για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

λ = 0,08, για τηλεέλεγχο

Q (m3/h) Η (mΣΥ) α λ Τκ(2022) Α

160,00 20,00 2.800,00 1,00 1,260 4.636,40

160,00 14,00 2.960,00 1,00 1,260 4.551,05

160,00 14,00 2.960,00 1,00 1,260 4.551,05

125,00 12,00 3.000,00 1,00 1,260 4.366,53

15,00 16,00 3.000,00 1,00 1,260 3.905,82

5,00 15,00 3.000,00 1,00 1,260 3.827,36

10,00 6,00 3.000,00 1,00 1,260 3.819,27

50,00 20,00 3.000,00 1,00 1,260 4.197,23

33.854,69

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΣ) 78.857,59

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (15% ΤΟΥ ΑΣ) 11.828,64

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (35% ΤΟΥ ΑΣ) 27.600,16

ΟΡΙΣΤΙΚΗ (50% ΤΟΥ ΑΣ) 39.428,80

59.143,19

Α = ΑΣ  β (%), όπου

β = κ +           , όπου
κ = 0,40            

μ= 8,00

Τκ = συντελεστής τιμαριθμικής

ΑΣ Τκ(2022)

78.857,59 1,260

Α ΤΕΥΧΗ

6.308,61

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΣοριστική + ΑΣΑΥ-ΦΑΥ + ΑΤΕΥΧΗ) 66.656,00

AMOIBH ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συντελεστής τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ 

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (75% ΤΟΥ ΑΣ)

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Αρθρο ΓΕΝ.7)

Ορίζεται ως ποσοστό 8% επί της συνολικής αμοιβής ΑΣ των ως άνω 

6.515,01

7.357,03

7.357,03

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΗΜ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΑΤΕΥΧΩΝ = 8%  ΑΣ

AMOIBH ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ (Αρθρο ΓΕΝ.6Α)

Α ΣΑΥ - ΦΑΥ

1.204,20

4.104,20

4.104,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 45.002,90

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Αρθρο ΥΔΡ.20)

4.104,20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

(αντλιοστάσια ανύψωσης)

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΥΔΡ.3.3.4)

7.357,03

4.104,20

Α
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σελ. 9/16 

 Επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης περιοχής Πρώτης: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Ν.4412/2016, ΓΕΝ.4Β)

Παράμετροι

τκ = 1,260

10 έως 20 έτη εμπειρίας Ε 450,0

Ημέρες απασχόλησης Η 20,0

Αμοιβή Α

Α = τκ x Ε x Η 11.340,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σελ. 10/16 

Προμελέτη ΕΕΛ και τεύχη δημοπράτησης: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

Α=β*(ΣΙi^0,6)*σ*ρ*κ*τκ

ΣΙ= 10000

ΣΙ: ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

σ=1,25 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ

ρ=1 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

κ=1,15 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Tκ(2022) 1,260

β=275 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ <10.000

β ΣΙ σ ρ κ Τκ

275 10000 1,25 1,00 1,00 1,260

Α=β*(ΣΙi^0,6)*σ*κ*τκ

β ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΜΕΤΑΞΥ 400 ΓΙΑ 3000 κατ ΚΑΙ 275 ΓΙΑ 10000 κατ

ΣΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

σ=1,00 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

κ=1,15 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Tκ=1,260 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

β=302

β ΣΙ σ κ Τκ

302 10000 1,00 1,00 1,260

Α=β*(Α1 + Α2)*τκ

β ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Α1 ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΕΛ, ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

Α2 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΕΛ, ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

Tκ=1,260 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

β Α1 Α2 Τκ

0,05 108.796,08 95.582,30 1,260

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΣ) 217.254,22

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (15% ΤΟΥ ΑΣ) 32.588,13

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (35% ΤΟΥ ΑΣ) 76.038,98

ΟΡΙΣΤΙΚΗ (50% ΤΟΥ ΑΣ) 108.627,11

92.333,04

Α = ΑΣ  β (%), όπου

β = κ +           , όπου
κ = 0,40

μ= 8,00

Τκ = συντελεστής τιμαριθμικής

ΑΣ Τκ

217.254,22 1,260 2.615,66

Α Τ ΕΥΧΗ

2.607,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (Απρομελέτη + ΑΣΑ Υ-ΦΑ Υ + ΑΤ ΕΥΧΗ) 97.555,76

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αρθρο ΥΔΡ.3.3.5)

Α1

Α

12.875,84

ΑΤ ΕΥΧΩΝ = 8%  ΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ (35% + 7,5% ΤΟΥ ΑΣ)

108.796,08

Ορίζεται ως ποσοστό 8% επί της συνολικής αμοιβής ΑΣ των ως άνω μελετών 

Α ΣΑ Υ - ΦΑ Υ

Α2

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Αρθρο ΓΕΝ.7)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ (Αρθρο ΓΕΝ.6Α)

AMOIBH ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.Λ. (Αρθρο ΥΔΡ.19)

AMOIBH ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

95.582,30

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.Λ. (Αρθρο ΥΔΡ.18)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 8.500 (γραμμική παρεμβολή μεταξύ 400 για 

ιπ3000 και 275 για ιπ10000)

3
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  2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16) 

Τοπογραφικές αποτυπώσεις – Κτηματολόγιο: 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απόφ. 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/05      

ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
(τκ) ΑΜΟΙΒΗ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)x(6)x(7)

1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ

ΕΞΑΡΤΗΣΗ

ΤΟΠ.2  ΠΑΡ.1 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 800 1,260 4.032,00 €

2
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΟΠ.3  ΠΑΡ.1α ΤΕΜΑΧΙΑ 140 50 1,260 8.820,00 €

3
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΟΠ.3  ΠΑΡ.1α ΤΕΜΑΧΙΑ 28 65 1,260 2.293,20 €

4

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΔΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 25Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 20 Μ. ΚΑΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-

10%  ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000  

ΤΟΠ.5A  ΠΑΡ.1&4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 500,0 28,00 1,260 17.640,00 €

5

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΔΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 10Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 20 Μ. ΚΑΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-

10% ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000  

ΤΟΠ.5A  ΠΑΡ.1&5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 100,0 31,20 1,260 3.931,20 €

6

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΔΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,5Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 20 Μ. ΚΑΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-

10% ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1:1000  

ΤΟΠ.5A  ΠΑΡ.1,2 &4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 50,0 44,80 1,260 2.822,40 €

7

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΟΜΗMENΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,5Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 10 Μ. ΚΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1:1000  

ΤΟΠ.6A  ΠΑΡ.2 & 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 25,0 45,00 1,260 1.417,50 €

8

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΟΜΗMENΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 0,5Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 10 Μ. ΚΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ Ι ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1:1000  

ΤΟΠ.6A  ΠΑΡ.2 & 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 5,0 75,00 1,260 472,50 €

9

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΔΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 25Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 20 Μ. ΚΑΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-

10%  ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000  

ΤΟΠ.8A  ΠΑΡ.1,3,4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 500,0 25,20 1,260 15.876,00 €

10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΔΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 10Km ΣΕ ΖΩΝΗ 20 Μ.

ΚΑΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-10% ΜΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000  

ΤΟΠ.8A  ΠΑΡ.1,3,4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 100,0 25,20 1,260 3.175,20 €

11

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΔΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,5Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 20 Μ. ΚΑΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-

10% ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1:1000  

ΤΟΠ.8A  ΠΑΡ.1,3,4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 50,0 40,32 1,260 2.540,16 €

12

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΟΜΗMENΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,5Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 10 Μ. ΚΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1:1000  

ΤΟΠ.8A  ΠΑΡ.1,3,4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 25,0 44,00 1,260 1.386,00 €

13

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΟΜΗMENΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 0,5Km ΣΕ

ΖΩΝΗ 10 Μ. ΚΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ Ι ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1:1000  

ΤΟΠ.8A  ΠΑΡ.1,3,4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 5,0 64,00 1,260 403,20 €

14
ΣΥΝΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ
ΤΟΠ.8Α  ΠΑΡ.5 ΧΛΜ. 51,00 92,00 1,260 5.911,92 €

15
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500
ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΛΜ. 37,00 800,00 1,260 37.296,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 108.017,28 €

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 80€ . Έχει

μείωση κατά 20% λόγω σύγχρονης

εκπόνησης της κτηματογράφησης με την

αποτύπωση.  Τελικά 80*0,80=64€

Από ΔΜΕΟ 50€/τεμ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Αρθρα ΤΟΠ.1 έως ΤΟΠ.14)

Δεν ορίσθηκε τιμή στον κανονισμό προεκτιμ.

Αμοιβών. Κατ' αποκοπή 800€/ΚΜ.

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 18€. Στην

συνέχεια από την λωρίδα πλάτους 200μ στην

λωρίδα 50μ μείωση 150μ Το 5% των 200μ

είναι 10μ έτσι θέλω μείωση κατά 150/10=15

φορές που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά

15*5%=75%. Έχει μείωση κατά 20% λόγω

σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης

με επίγεια μελέτη αποτύπωσης. Τελικά

18*1,75*0,8=25,20.

Από ΔΜΕΟ 45€/στρ.

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 55€ . Έχει

μείωση κατά 20% λόγω σύγχρονης

εκπόνησης της κτηματογράφησης με την

αποτύπωση.  Τελικά 55*0,80=44€

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 18€. Στην

συνέχεια από την λωρίδα πλάτους 200μ στην

λωρίδα 50μ μείωση 150μ Το 5% των 200μ

είναι 10μ έτσι θέλω μείωση κατά 150/10=15

φορές που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά

15*5%=75%. Έχει μείωση κατά 20% λόγω

σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης

με επίγεια μελέτη αποτύπωσης. Τελικά

18*1,75*0,8=25,20.

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 18€.

Προσαύξηση 60% λόγω δένδρων και νερών,

ήτοι 18*1,6=28,8. Στην συνέχεια από την

λωρίδα πλάτους 100μ στην λωρίδα 25μ

μείωση 75μ Το 5% των 100μ είναι 50μ έτσι

θέλω μείωση κατά 75/5=15 φορές που

αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 15*5%=75%.

Έχει μείωση κατά 20% λόγω σύγχρονης

εκπόνησης της κτηματογράφησης με επίγεια

μελέτη αποτύπωσης. Τελικά

28,8*1,75*0,8=40,32.

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 16€. Στην

συνέχεια από την λωρίδα πλάτους 200μ στην

λωρίδα 50μ μείωση 150μ Το 5% των 200μ

είναι 10μ έτσι θέλω μείωση κατά 150/10=15

φορές που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά

15*5%=75%, ήτοι 16*1,75=28. Προσαύξηση

20% λόγω κατασκευής.

Από ΔΜΕΟ 92€/ΚΜ

Από ΔΜΕΟ 75€/στρ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  - Β ΦΑΣΗ

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 16€. Στην

συνέχεια από την λωρίδα πλάτους 200μ στην

λωρίδα 50μ μείωση 150μ Το 5% των 200μ

είναι 10μ έτσι θέλω μείωση κατά 150/10=15

φορές που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά

15*5%=75%. Τελικά 16*1,75=28.

Από ΔΜΕΟ 65€/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αρχικά από πίνακα η τιμή είναι 16€.

Προσαύξηση 60% λόγω δένδρων και νερών,

ήτοι 16*1,6=25,6. Στην συνέχεια από την

λωρίδα πλάτους 100μ στην λωρίδα 25μ

μείωση 75μ Το 5% των 100μ είναι 50μ έτσι

θέλω μείωση κατά 75/5=15 φορές που

αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 15*5%=75%.

Τελικά 25,6*1,75=44,80.

Από πίνακα 800€/τεμ
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  2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27) 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και φάκελος βεβαίωσης χωροθέτησης: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : -

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Αρθρο ΠΕΡ.2.1, 2.2, 2.5/ΠΕΡ. 7)

Σ (φ) = τκ · (Κ · C1 · φ
0,7

 + C2), όπου   

φ : ισοδύναμος πληθυσμός της ΕΕΛ

Κ : συντελεστής τύπου μελέτης

C1 : συντελεστής είδους έργου, τιμή 20 για διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη

C2 : συντελεστής είδους έργου, τιμή 5.000 για διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη

φ Κ C1 C2 τκ (2022) Σ(φ)

10.000 0,7 20 5.000 1,260 17.430,09

6.100,53

Αμοιβή σύνταξης ΜΠΕ (0,65 x Σ(φ)) 11.329,56

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (Σ(φ)) (*) 17.430,09

(*): Αποτελεί την συνολική αμοιβή σύνταξης ΜΠΕ για ΕΕΛ 10.000 κατόικων.Στην αμοιβή 

περιλαμβάνεται και το πρώτο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης χωροθέτησης από 

την αδειοδοτούσα αρχή, που ισοδυναμεί σε μελετητικό έργο με την σύνταξη φακέλου ΠΠΠΑ.

Απαιτείται σύνταξη νέας ΜΠΕ.

AMOIBH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

[Απόφαση ΥΠ.ΥΠ&ΜΕΤ 20.07.2017/ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 46/ Αρ. ΦΕΚ 2519, βάσει παρ. 8δ του άρθρου 

53 του Ν.4412/2016 ]

(Αρθρα ΠΕΡ.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αμοιβή σύνταξης φακέλου βεβαίωσης χωροθέτησης από την 

αδειοδοτούσα αρχή, ισοδυνάμου με τον προκαταρκτικό προσδιορισμό 

περιβαλλοντικών απαιτήσεων (0,35 x Σ(φ))
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2.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20) 

Γεωλογική μελέτη δικτύων: 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

Γεωλογική χαρτογράφιση

(Άρθρο ΓΛΕ1)
κ1 =Συντελεστής κλίμακας

Ε=Επιφάνεια σε 

Km2
Τκ

Α = κ1 * E 0,6 5280 2,5 1,260

Α2
Σύνταξη  Τεχνικής Έκθεσης

(Άρθρο ΓΛΕ17)
Κ = 25 % * Α,  Α=Α1 2.882,10

ΣΥΝΟΛΟ 14.410,48

11.528,39A1 1:5000

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ                                                                                                                                                                                                                              

ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β/20-7-2017)

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)
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  2.5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21) 

Τεχνικογεωλογική μελέτη γηπέδου ΕΕΛ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

Γεωλογική χαρτογράφιση

(Άρθρο ΓΛΕ1)
κ1 =Συντελεστής κλίμακας Ε=Επιφάνεια σε Km2 Τκ

Α = κ1 * E 0,6 11800 0,020 1,260

3.150,00

Γεωλογική αποτύπωση

ανοικτής εκσκαφής

(Άρθρο ΓΛΕ5)

κ3 =Συντελεστής κλίμακας

Μ=Επιφάνεια 

ανοικτής εκσκαφής 

σε m2

Κ = κ3 * Μ 0,6 95

24 m2

(6 ερευνητικά 

φρεάτια)

3.955,79

Α3
Σύνταξη  Τεχνικής Έκθεσης

(Άρθρο ΓΛΕ17)
Κ = 25 % * Α,  Α=Α1+Α2 988,95

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 4.944,74

1:100

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΗΠΕΔΗΟΥ ΕΕΛ

ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β/20-7-2017)

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)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.421,91A1 1:500

Α2

Σύμφωνα με τo άρθρo ΓΛΕ1 η προεκτιμώμενη αμοιβή Α1 για την γεωλογική χαρτογράφηση και 

την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2500€ (* Τκ)

805,79
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  2.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) 

Οικονομοτεχνική μελέτη: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Ν.4412/2016, ΓΕΝ.4Β)

Παράμετροι

τκ = 1,260

10 έως 20 έτη εμπειρίας Ε 450,0

Ημέρες απασχόλησης Η 4,0

Αμοιβή Α

Α = τκ x Ε x Η 2.268,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.268,00
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ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 101/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



  

  

 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

860.507,45 € (με ΦΠΑ) 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412 / 2016, ΟΠΩΣ 
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1. ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ (ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ) 
 
Αναθέτων Φορέας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 
Κύριος του Έργου (ΚτΕ): Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 

Εργοδότης: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση με την έννοια της 

περίπτωσης 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 

 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). 1 

 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη 

Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.  

 
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 

του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  συμφωνητικό που 

θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 316 του ν. 4412/2016).  

 
Συμβατικά Τεύχη: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 

μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

 
Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Διακήρυξη  

2. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

                                                 
1
  Σε όλους τους παραπάνω ορισμούς, η έννοια ανταποκρίνεται στους ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 

Η υπηρεσία που προκηρύσσει το διαγωνισμό συμπληρώνει τα αντιστοιχούντα ονόματα των οργάνων και 
υπηρεσιών της. 
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3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

4. Τεύχος της Προεκτιμώμενων Αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

5. Τεύχος Χρονοδιαγράμματος Εκπόνησης Μελετών. 

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

 
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

2. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

3. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

 

1.2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (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». 

  

Σημειώνεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται προγραμματισμός, επίβλεψη και 

αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 95 παρ. 3 του Ν.4412/2016.  

 

1.3. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Συμφωνητικό 

2. Διακήρυξη 

3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) του αναδόχου 

4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) του αναδόχου 

5. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)  

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

απαιτούμενων μελετών  και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 

7. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας 

αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης 

8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών  
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2. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 

εφόσον τούτο απαιτείται. 

 

2.1.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προϊσταμένης  Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες 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. 

 

2.1.3 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 316 του 

Ν.4412/2016, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης2. 

 

2.1.4 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 

περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

 

2.1.5 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.  

 

2.1.6 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα3. 

 

2.1.7 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες 

                                                 
2
  Ορίζεται η σχετική προθεσμία, 15 ημερών (παρ. 4 του άρθρου 316 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). 
3
     Γραμμικό κατ΄ ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 184, παρ. 2 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). Συνεπώς η υπηρεσία μπορεί να προσδιορίσει και άλλου είδους χρονοδιάγραμμα πιο εξειδικευμένο. (Οι 
προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 184, παρ. 
7 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του        

άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
2.2.1 Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλέπε Άρθρο 182 του 

Ν.4412/2016), 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.  

 

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 της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να 

ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, 

εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 182 

Ν.4412/2016). 

 

2.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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 N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλυτικά στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων». 
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3. 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 την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 

εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η 

αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την 

ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188, παρ. 3 του Ν. 4412/2016). Για λόγους οι οποίοι δεν 

συντρέχουν ή δεν έχουν συντελεστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως πτώχευση, 

διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2  του 

άρθρου 195 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
3.3 Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β’ του Βιβλίου ΙΙ του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 253 του Νόμου. 
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4. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.   

Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις:  

4.1.1 τυχόν σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 337 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, σύμφωνα με 

το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016,  

4.1.2 που θα εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του Ν.4412/2016.  

 

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για νέες υπηρεσίες είτε πρόκειται για συμπληρωματικές 

υπηρεσίες, το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.   

 

4.2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών 

και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του 

Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται 

από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4-9 του άρθρου 

187 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 Το είδος των εργασιών. 

 Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

 Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού 

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

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

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

κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

 Το πληρωτέο ποσό. 

 Ο αναλογούν Φ.Π.Α. 
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Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

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

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των 

μελών τους. 

 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις: 

ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την περίοδο 

πληρωμής (υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, υπέρ ΑΕΠΠ, ΟΓΑ χαρτοσήμου κ.λπ.). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή 

της απαίτησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι :  
 
 Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 

τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης 

και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 

ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ. 

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

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

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

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

δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν των 

δύο (2) μηνών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά 

έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 

τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση 
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του αντικειμένου του. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην 

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής. 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση 4, με διάλυση 

της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή 

εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης 

αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 – 194 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά 

την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία 

υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει 

αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν.4412/2016. Η άσκηση 

του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση 

συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 186, 337 του Ν.4412/2016. 

Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι εργασίες της σύμβασης 

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της συμβατικής αμοιβής. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 

 

4.2.5 Για την έγκριση Συγκριτικού Πίνακα και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, 

που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα 

και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

186 του Ν.4412/2016. 

 

4.2.6 Μετά την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς 

αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του 

ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή 

της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρθρου 186 του Ν.4412/2016.  

 

4.2.7 Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση, 

συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το πέντε 

τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 302 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

                                                 
4
  Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4.3. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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. 
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5. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι 

αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση 

συμμετοχής». Το ύψος εγγύησης συμμετοχής, που εκδίδεται κατά το παραπάνω άρθρο, 

καθορίζεται σε δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 

στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

5.1.2 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

I. αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, 

II. παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τους 

αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 304 περί κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, ή την παρ. 1 του άρθρου 305 του Ν.4412/2016, περί λόγων 

αποκλεισμού, 

III. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, 

IV. δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

V. υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

VI. στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. 

5.1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 5.1.2, 

στους λοιπούς προσφέροντες μετά από: 

I. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την 

έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

II. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 

δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και 

III. την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), εφόσον απαιτείται. 

5.1.4 Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: 

I. λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

II. απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 
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προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

5.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
5.2.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ίση προς 

το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

5.2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην παρ. 12 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

5.2.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 

5.2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, κατά το άρθρο 302 παρ. 5 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την 

κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

 

5.2.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 

τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο ρυθμίζονται και τα θέματα επιστροφής των 

εγγυήσεων αυτών, σύμφωνα και με την παρ. 15 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
5.3.1 Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου 

χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρο 187 και 302 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.3.2 Όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 187 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων 
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γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο. 

 

5.3.3 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 

πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 187 και 302 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

5.3.4 Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 

 

5.3.5 Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα 

ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 302 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.2 της παρούσας Σ.Υ. καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 

απαίτηση του Εργοδότη κατά 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. 
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6. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: 

I. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 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%) της συνολικής προθεσμίας, η 

ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας 

της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.  

II. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής 

με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

III. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της 

προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής, που προβλέπεται σε αυτήν με τον 

αριθμό ημερών της προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό 

των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.Ι. 

όσα αναγράφονται παραπάνω. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει, αν παρατείνονται οι 

προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές 

ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.  

IV. 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 της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.  

V. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται 

αμέσως μετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, 

η είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης. 
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7. ΆΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις 

του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του 

παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της 

με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. 
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8. ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων» που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις 

ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική 

κρίση. 

 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 

8.1.4 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. 

 

8.2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο 

προσωπικού του αναδόχου. 

 

8.3. ΕΚΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η 

υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του 

αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 
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8.4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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. 

 

8.5. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
8.5.1 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 στον χρόνο που 

προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. 

 

8.5.2 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. 

 

8.6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
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. 

 

8.7. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.7.1 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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8.7.2 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 που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

8.8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης 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., κ.λπ., 

 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. 

 

8.8.2 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. 

 

8.9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 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, για 

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

 

8.10. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
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. 

 

8.11. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (telefax), τα δε 

πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών 

(courier) και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
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8.12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΜ) 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από 

τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι. Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται 

και κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος 

εκτέλεσης της μελέτης, περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, τα μέλη της ομάδας 

που θα την εκτελέσουν, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και δηλώνεται 

οτιδήποτε άλλο θα διασφαλίσει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της, τις 

προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.  

 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης υποβάλλεται εντός του πρώτου μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης και των στοιχείων 

που αρχικώς περιέχονται σε αυτό. 
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9. ΆΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

9.1. ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
Ορίζεται ως Κύρια Μελέτη η «Μελέτη Υδραυλικών Έργων» (κατηγορία 13), όπως ειδικότερα 

ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ. αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 /10-9-2018          

(ΦΕΚ 4203.Β΄/25-09-2018) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

9.2. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ορίζεται ως Βασικός Μελετητής ο Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης τα μέλη της Αναδόχου 

Ένωσης σύμβασης μελέτης, ο οποίος θα εκπονήσει την ως άνω Κύρια Μελέτη, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ. αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/2018) Απόφαση 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Ο καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του βασικού μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου – 

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

Προϊσταμένη Αρχή του έργου, και ο τρόπος πληρωμής των υπηρεσιών, καθορίζονται, επίσης, με 

την υπ. αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/2018) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών.  
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10. ΆΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

10.1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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. 

 

10.2. ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 

κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας Σ.Υ., όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της 

παρούσας Σ.Υ. 
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11. ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

11.1. ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 άρθρο 198 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ. 

 

11.2. ΛΑΘΗ / ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

11.2.1 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 Διακήρυξη και την παρ. 1.3. της παρούσας 

Σ.Υ. 

 

11.2.2 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 του Αναθέτοντος Φορέα να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση 

της προσφοράς τους. 

 

11.3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
11.3.1 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. 

 

11.3.2 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. 
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11.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ 
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 Ν.4412/2016. 
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12. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 

 

Όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 191 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει, μετά από 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. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 

παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

12.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 192 και 194 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

12.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης 

για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην 

οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία 

έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα 

να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

12.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει 

όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. 

Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται 

να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 
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12.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από τρεις (3) μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 

διαδικασία διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και στις 

λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 

12.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει 

την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην 

περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.  

 

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. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της 

αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν.4412/2016 διαδικασία. 

 

12.3. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 

Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση 

μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του 

πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.  

 

12.4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου 

ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 

έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α.  

 

Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και 

την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον 

Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει 

όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση 
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της μελέτης και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 189 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2 

του Άρθρου 5 της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον Εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης 

περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 

αίτηση του αναδόχου.  

 

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του 

αναδόχου και με τους όρους της παρ. 15 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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13.  ΆΡΘΡΟ 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διοικητική και 

η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Νόμο. 
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14.  ΑΡΘΡΟ 14: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

14.1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Διακήρυξη και το «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».  

 

14.2.  ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
14.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

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. 

 

14.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 101/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

860.507,45 €  (με ΦΠΑ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ..... 3 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Σελ. 3/4 

11..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

(από υπογραφή συμφωνητικού) 

1ο ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ 3ο ΣΤΑΔΙΟ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Οριστική μελέτη εξωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης και 
αντλιοστασίων ανύψωσης 

                            

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

1.1 

Υδραυλική μελέτη δικτύων 

αποχέτευσης σε στάδιο οριστικής 

μελέτης  
                            

1.2 
Αντλιοστάσια ανύψωσης σε στάδιο 

οριστικής μελέτης 
                            

1.3 

Επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης 

εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης 

περιοχής Πρώτης και περιοχής ΒΑ της 

Φλώρινας  

                            

2 
Προμελέτη ΕΕΛ και τεύχη 
δημοπράτησης 

                            

3 
Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και φάκελος 
βεβαίωσης χωροθέτησης 

                
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
          

  

4 
Τοπογραφικές αποτυπώσεις – 
Κτηματολόγιο 

        
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

                  
  

5 
Γεωλογική μελέτη δικτύων – 
τεχνικογεωλογική μελέτη γηπέδου 
ΕΕΛ 

                          
  

6 Οικονομοτεχνική μελέτη                             
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
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ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 101/2022 Α.Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

860.507,45 € (με ΦΠΑ) 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊστάμενη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 
 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια 

 
 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 



  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

860.507,45 € (με ΦΠΑ) 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης επί 
τοις εκατό 

(Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. 
Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, 
Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) (Κατ. 13) 

456.370,82 €       

2. 
Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, 
Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) (Κατ. 16) 

108.017,28 €       

3. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατ. 27) 17.430,09 €       

4. 
Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και 
Γεωφυσικές (Κατ. 20) 

14.410,48 €       

5. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (Κατ. 21) 4.944,74 €       

6. Μελέτες Οικονομικές (Κατ. 3) 2.268,00 €       

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ και απροβλέπτων) 603.441,41 €       

Απρόβλεπτα (15%) 90.516,21 €       

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 693.957,62 €       

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης 
αμοιβής 

        

 

(ΤΟΠΟΣ            -            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)        ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 
 
 
…………………. ,     ……  /  ……   / …… 
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