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Α1. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ- ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

που ςτεγάηονται ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου Γλυφάδασ, ϊςτε με εφαρμογι του ιςχφοντοσ κεςμικοφ 
πλαιςίου να καταρτιςτεί το κατάλλθλο πρόγραμμα μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ για τθν απαλοιφι 
του ςθμαντικοφ κινδφνου που ελλοχεφει για τουσ χριςτεσ των εν λόγω κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ιτοι 
τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, με τελικό ςκοπό αφοφ λθφκοφν όλα τα απαιτοφμενα μζτρα και 
μζςα, τθν ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Πυροπροςταςίασ από τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία.  

Αποτελεί αναγκαιότθτα θ λιψθ άμεςων, αλλά και ζκτακτων μζτρων για τθν προςταςία των μακθτϊν 
και του διδακτικοφ προςωπικοφ, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι αναγκαίεσ ςυνκικεσ αςφάλειασ, και 
φυςικά θ εφαρμογι και ο ζλεγχοσ τθσ απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ είναι απαραίτθτθ. 
Πε τον τρόπο αυτό αντιμετωπίηονται οι κίνδυνοι που κζτει θ ελλιπισ πυροπροςταςία ςτα κτίρια των πάςθσ 
φφςεωσ ςχολικϊν μονάδων για τθ ηωι και τθν υγεία του ςυνόλου τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, αλλά και 
για τθν προςταςία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν υποδομϊν. 

Θ μελζτθ κρίνεται άκρωσ απαραίτθτθ, κυρίωσ για λόγουσ αςφάλειασ αλλά και επειδι κα 
διευκολφνει τθν ζκδοςθ Πιςτοποιθτικϊν Πυροπροςταςίασ. 

Ο Διμοσ δεν διακζτει πιςτοποιθτικά πυραςφάλειασ για τα ςχολικά κτίρια, επιπλζον, δεν κατζςτθ 
δυνατό να παραλθφκεί πλιρεσ επικαιροποιθμζνο αρχείο μελετϊν και οικοδομικϊν αδειϊν . 

Σα ςχολικά κτίρια κα πρζπει να ακολουκοφν τισ παρακάτω Πυροςβεςτικζσ Διατάξεισ: 
- Σο άρκρο 4 Ξεφάλαιο Βϋ του π.δ. 41/2018 για όςα κτίρια εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτοφ. 

(άρκρο 2 παρ. 1 του Ξεφαλαίου Αϋ) 
- Σο άρκρο 7 του Π.Δ. 71/1988 για κτίρια με αίτθςθ για οικοδομικι άδεια μετά τθν 17.2.1989 

(θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του διατάγματοσ αυτοφ) και εφόςον δεν εμπίπτουν ςτο ανωτζρω πεδίο 
εφαρμογισ του Π.Δ. 41/2018 

- Σθν με αρικμ. 16/2015 (ΦΕΞ 2326/Β’), Πυροςβεςτικι διάταξθ για κτίρια με αίτθςθ για οικοδομικι 
άδεια πριν τθν 17.2.1989, όπου ςε όλα τα υφιςτάμενα εκπαιδευτιρια κα πρζπει να λαμβάνονται τα 
ελάχιςτα προλθπτικά και καταςταλτικά μζτρα και μζςα πυροπροςταςίασ ςτα εκπαιδευτιρια και 
ςτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ αυτϊν, με ςκοπό τθν πρόλθψθ και αποτροπι εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ 
πυρκαγιϊν και ατυχθμάτων, κακϊσ και τθ διάςωςθ ατόμων και υλικϊν αγακϊν που βρίςκονται 
μζςα ςε αυτά. 

Πετά τθν εκπόνθςθ των Πελετϊν Πυροπροςταςίασ, αυτζσ κα υποβλθκοφν ςτο αρμόδιο γραφείο 
Πυραςφάλειασ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ και κα πρζπει να λάβουν ζγκριςθ, ωσ πρϊτο απαραίτθτο 
βιμα πριν κατατεκοφν ςτον Διμο Γλυφάδασ. 

Ζτςι, για λόγουσ αςφάλειασ ανκρϊπινων ηωϊν – κτιριακϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν υποδομϊν, αλλά 
και ςυμμόρφωςθσ με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, προτείνεται να μελετθκοφν τα ςχολικά κτίρια του 
Διμου μασ όςον αφορά τθν πυροπροςταςία τουσ.  

Θ εν λόγω μελζτθ, δεν είναι δυνατό να καταρτιςτεί από τθν Τπθρεςία μασ λόγω των ειδικϊν τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων που θ Τπθρεςία μασ δεν καλφπτει (εκτζλεςθ υπολογιςμϊν με ειδικό λογιςμικό 
πακζτο που κατζχουν μόνο οι μελετθτζσ, αλλά και τθσ ιδιαιτερότθτασ ςτθν Ρομοκεςία και προδιαγραφζσ 
που εφαρμόηει θ Πυροςβεςτικι Τπθρεςία). θμειϊνεται δε, ότι παράλλθλα κα γίνουν και υποςτθρικτικζσ 
μελζτεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν ωσ διακριτά τμιματα, λόγω του επιδιωκόμενου 
ςκοποφ τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν πυροπροςταςίασ ςε ςυγκεκριμζνα κτίρια, τα οποία δεν μποροφν 
παρά να αντιμετωπιςτοφν ωσ ενιαία και αδιαίρετα προκειμζνου να μθν υπάρξουν επιςφάλειεσ ςτθν 
ποιότθτα τθσ μελζτθσ . 

Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν αναγνωρίηοντασ τισ παραπάνω ιδιαιτερότθτεσ ζχει εντάξει ςτο πρόγραμμα 

ΦΛΟΟΔΘΠΟ τθν χρθματοδότθςθ για ανάκεςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ. Ο Διμοσ Γλυφάδασ ζχει 

υποβάλλει ςτο πρόγραμμα του Τπουργείο Εςωτερικϊν «ΦΛΟΟΔΘΠΟ ΛΛ, Πρόςκλθςθ VIII» πρόταςθ για 

χρθματοδότθςθ που αφορά αρχικά τθν εκπόνθςθ των απαραίτθτων τεχνικϊν μελετϊν και ςε φςτερο χρόνο 

τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ 
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Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Γλυφάδασ. υγκεκριμζνα με το υπϋ αρικμ. πρωτ. 

713/2020/30-12-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν εκδόκθκε θ Πράξθ Ζνταξθσ του Διμου 

Γλυφάδασ ςτο Πρόγραμμα ϋϋΦΛΟΟΔΘΠΟ ΛΛϋ, όπου προβλζπεται χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ ποςοφ 

97.960,00 ευρϊ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν πυροπροςταςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου.  

 

Ειδικότερα θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ-ςχεδίων κάτοψθσ και 
τεχνικϊν περιγραφϊν μόνιμων ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ, κακϊσ και τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ 
για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ για δεκαεννζα (19) 
Ρθπιαγωγεία (κακϊσ και τα παραρτιματα αυτϊν), δεκαπζντε (15) Δθμοτικά, οκτϊ (8) Γυμνάςια και επτά 
(7) Οφκεια του Διμου Γλυφάδασ. 
 
Θ χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα Φιλόδθμοσ ΛΛ ανά ςχολικι βακμίδα (με ΦΠΑ) αναλφεται όπωσ 
φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα 1. 
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ΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Εκπόνθςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ για τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ του Διμου 

Γλυφάδασ 

ΡΘΠΛΑΓΩΓΕΛΑ ΔΘΠΟΤ ΓΟΤΦΑΔΑ 23.560,00 

ΔΘΠΟΣΛΞΑ ΔΘΠΟΤ ΓΟΤΦΑΔΑ 37.200,00 
ΓΤΠΡΑΛΑ ΔΘΠΟΤ ΓΟΤΦΑΔΑ 19.840,00 

ΟΤΞΕΛΑ ΔΘΠΟΤ ΓΟΤΦΑΔΑ 17.360,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  97.960,00 
 
 

Πίνακασ 1 
 

τον παρακάτω πίνακα 2 φαίνεται αναλυτικά ποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ αφορά θ μελζτθ. 

 
 

 

Α/Α 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΔΑ 

 

Διεφκυνςθ χολείου 

1 1ο Ρθπιαγωγείο  Ανατολικισ Ρωμυλίασ 33 

2 2ο Ρθπιαγωγείο  Μριδοσ 10-12 

3   3ο Ρθπιαγωγείο  Οαοδίκθσ & Γιαννιτςοποφλου 12 

4 4ο Ρθπιαγωγείο  Βερελι & Πζλλθσ 

5 5ο Ρθπιαγωγείο  Αρετισ & Φολεγάνδρου 

6 6ο Ρθπιαγωγείο Παμβϊτιδοσ 40-42 

7 7ο Ρθπιαγωγείο  Π. Αςίασ 93 (παράρτθμα ςτθν Π. Αςίασ 141) 

8 8ο Ρθπιαγωγείο Ριγα Φεραίου 3 & Βουλιαγμζνθσ 

9 9ο Ρθπιαγωγείο  Προφιτθ Θλία 35 & Βάρναλθ 

10 10ο Ρθπιαγωγείο Ελευκζρου Ανκρϊπου 58  

(παραρτιματα ςτθν Ιβθσ 77 - 79) 

11 11ο Ρθπιαγωγείο Βερελι 59 & Ξων. Ακανάτου 

12 12ο Ρθπιαγωγείο Κράκθσ 1-3 & Χαλδείασ 

13 13ο Ρθπιαγωγείο Πφργου 32 & Ροδόπθσ 1 (παράρτθμα ςτθν Πφργου 3) 

14 15ο Ρθπιαγωγείο μφρνθσ 119 & Ξριμαίασ 

15 16ο Ρθπιαγωγείο Δαρδανελλίων 65 

16 17ο Ρθπιαγωγείο Αγαμζμνονοσ 10 & Βενεηουζλασ 18 

(ςυςτεγάηονται μαηί με τα παραρτιματα τουσ) 17 19ο Ρθπιαγωγείο  

18 18ο Ρθπιαγωγείο Ρικθφόρου 32 

19 Παπαδάκειο Ρθπιαγωγείο  τρατι Παπαδάκθ 33 
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Α/Α 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΔΑ 

 
Διεφκυνςθ χολείου 

1 1ο Δθμοτικό  Γιαννιτςοποφλου 12 

2 2ο Δθμοτικό  Ελ. Βενιηζλου & Αϊδινίου & Δθμοκρατίασ 

3 3ο Δθμοτικό  Παλμφρασ 42 & Α. Παπανδρζου & Πανιωνίασ 

4 4ο Δθμοτικό  Βενεηουζλασ 36 & Αρετισ 

5 5ο Δθμοτικό  Πζλλθσ 67 & Βερελι 59 

6 6ο Δθμοτικό  Π. Αςίασ 93 & Αττικισ 

7 7ο Δθμοτικό  Σεμπϊν 37 

8 8ο Δθμοτικό Αγ. Ρεκταρίου & Γ. Γεννθματά 

9 9ο Δθμοτικό  Ριγα Φεραίου 1 & Βουλιαγμζνθσ & ολωμοφ 

10 10ο Δθμοτικό  Ξεφαλλθνίασ & Φολεγάνδρου 

11 11ο Δθμοτικό  Αττικισ 102-104 & Π. Αςίασ           

12 12ο Δθμοτικό Αν. Ρωμυλίασ 101-103 & Ελ. Ανκρϊπου & Άκωνοσ 

13 13ο Δθμοτικό όλωνοσ 5 – 7 

14 14ο Δθμοτικό  Γοφναρθ 216 & Θφαίςτου 41 

15 16ο Δθμοτικό  Δ. Βερελι 59 & Ξ. Ακανάτου 

 

 
Α/Α 

 
ΓΤΜΝΑΙΑ-ΛΤΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΔΑ 

 
Διεφκυνςθ χολείου 

1 1Ο Γυμνάςιο   
Άλςουσ & Αγ. Ρικολάου & Ηζρβα 

2 1Ο Οφκειο 

3 2ο Γυμνάςιο  
Βουλιαγμζνθσ & Ριγα Φεραίου 2 - 4 

4 2ο Οφκειο 

5 3ο Γυμνάςιο 
Οεωφ. Ξφπρου 200 (Αργυροφπολθ) 

6 3ο Οφκειο 

7 4ο Γυμνάςιο  Γ. Γεννθματά & Αγ. Ρεκταρίου 

8 4ο Οφκειο Ξυνουρίασ 114 & Πυκαγόρα & αμοκράκθσ                    
& Αγ. Ρεκταρίου 

9 5ο Γυμνάςιο  
Πζλλθσ 70 & Γεννθματά 

10 5ο Οφκειο 

11 6ο Γυμνάςιο  Επαμεινϊνδα 27 & Αγ. Σριάδασ 12 

12 6ο Οφκειο  Αγ. Σριάδοσ 12 

13 7ο Γυμνάςιο  Ανατολ. Ρωμυλίασ 105 & Ελ. Ανκρϊπου & Ακθνάσ 

14 8ο Γυμνάςιο Περγάμου & Ροδόπθσ & Πφργου 

15 ΕΠΑ.Ο. Λλίου 17 & Αγαμζμνονοσ & Επαμεινϊνδα 

 
Πίνακασ 2
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Α2. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Σετνική Περιγραφή - σμβατικό Αντικείμενο - Σετνικές Προδιαγραφές 
 

Σο παρόν τεφχοσ αφορά ςτθν μελζτθ με τίτλο: 

΄΄ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΦΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΓΛΤΥΑΔΑ΄΄ 

Σο φυςικό αντικείμενο περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ των απαραίτθτων τεχνικϊν μελετϊν πυροπροςταςίασ, 
όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται ςχεδία κάτοψθσ, τεχνικι περιγραφι των μόνιμων ςυςτθμάτων 
πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με το Τπόδειγμα τθσ Πυροςβεςτικισ Διάταξθσ 16/2015, κακϊσ και θ ςφνταξθ 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων ςτθ μελζτθ μζτρων και μζςων 
πυροπροςταςίασ. 

Οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ κα εκπονθκοφν για τα υφιςτάμενα εκπαιδευτιρια του Διμου Γλυφάδασ, ιτοι 
για 19 Ρθπιαγωγεία (με τα παραρτιματα αυτϊν), 15 Δθμοτικά και 15 Γυμνάςια-Οφκεια (βλ. πίνακα 2). 
Αναλυτικά προτεινόμενθ μελζτθ περιλαμβάνει:  
 
α)Σθν ςφνταξθ τθσ πακθτικισ και ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ όλων των ςχολικϊν κτιρίων Αϋβάκμιασ και 
Βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Γλυφάδασ.  
τα ςχζδια κατόψεων κα αποτυπϊνονται όλοι οι χϊροι, κφριοι και βοθκθτικοί με τα εμβαδά τουσ, τισ 
ςτάκμεσ τουσ, τισ κζςεισ των θλεκτρικϊν πινάκων και των διαγραμμάτων διαφυγισ, τα όρια των 
πυροδιαμεριςμάτων, τισ πυράντοχεσ κφρεσ και όλα τα μζτρα και μζςα πυροπροςταςίασ που κα 
υποδεικνφει θ μελζτθ, ζγχρωμα . Ειδικότερα κάκε μζςο / μζτρο πυροπροςταςίασ κα αποτυπϊνεται ςτα 
ςχζδια με διαφορετικό χρϊμα τόςο ςτθν θλεκτρονικι όςο και ςτθν ζντυπθ μορφι. Οι μελζτεσ 
πυροπροςταςίασ και τα ςχζδια κα υποβλθκοφν ςτθν αρμόδια Πυροςβεςτικι Τπθρεςία , ςε τρία ζγχρωμα 
αντίγραφα.  
Ο μελετθτισ κα αναλάβει όλθ τθν επικοινωνία με τθν Π.Τ. ωσ τθν ζγκριςθ των μελετϊν.  
Επιπλζον κα παραδοκοφν ςτθν υπθρεςία ςχζδια ςε ζντυπθ μορφι και ςε dwg κακϊσ επίςθσ και τεφχοσ 
τεχνικισ περιγραφισ και υπολογιςμϊν. Θ ςφνταξθ των ςχεδίων κάτοψθσ κα είναι ςε κλίμακα 1:100. 
 
β)Για τθν εκπόνθςθ αυτισ κα απαιτθκεί ωσ υποςτθρικτικι μελζτθ, ο ζλεγχοσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
και θ αποτφπωςθ για όςα κτίρια δεν υπάρχουν ςχζδια, κακϊσ και θ μετατροπι των υπαρχόντων ςχεδίων 
από ζντυπθ αναλογικι μορφι ςε ψθφιακά αρχεία με ςκοπό τθν πιο εφκολθ επεξεργαςία τουσ, τθν 
καλφτερθ διαχείριςθ, τθν ευκολότερθ ενθμζρωςθ αλλά και τθν προφφλαξι τουσ από τθν πάροδο του 
χρόνου. 

 
γ) Σζλοσ, το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ και παράδοςθ των τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία του Διμου Γλυφάδασ, για 
τθν υλοποίθςθ των μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ που κα απαιτθκοφν για τθν ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικϊν πυραςφάλειασ. 
 
Οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ - ςχεδίων κάτοψθσ και τεχνικϊν περιγραφϊν μονίμων ςυςτθμάτων 
πυροπροςταςίασ, κα εκπονθκοφν ςε 4 ςειρζσ αντιτφπων, μία ςειρά ψθφιακι και 3 ςειρζσ ςε ζντυπθ 
μορφι. Όλεσ οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ κα εκπονθκοφν από Διπλωματοφχο ι Σεχνολόγο Πθχανολόγο ι 
Θλεκτρολόγο Πθχανικό, ενϊ οι αποτυπϊςεισ από Αρχιτζκτονα Πθχανικό ι Πολιτικό Πθχανικό. 
Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ πυροπροςταςίασ από τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν 
Ανακζτουςα Τπθρεςία για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν πυροπροςταςίασ ςε ςχολεία του Διμου Γλυφάδασ. 
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Διακζςιμα τοιχεία 

Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κα παρζχει ςτον Ανάδοχο ςχζδια κατόψεων των ςχολικϊν κτιρίων (όπου αυτά 
υπάρχουν), τα οποία κα αναπαράγονται με δικζσ του δαπάνεσ. 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναηθτιςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εκπόνθςθ των 
μελετϊν, που αφορά θ παροφςα, όπωσ ςχζδια κατόψεων, ςτοιχεία οικοδομικϊν αδειϊν κλπ που 
υπάρχουν ςτισ αντίςτοιχεσ χολικζσ Πονάδεσ του Διμου Γλυφάδασ, ςτθν Πολεοδομία του Διμου 
Γλυφάδασ, ςτο αρμόδιο γραφείο Πυραςφάλειασ (για επικαιροποίθςθ παλιϊν-εγκεκριμζνων μελετϊν 
πυραςφάλειασ), ςτθν Ξτιριακζσ Τποδομζσ Α.Ε. (πρϊθν ΟΞ) ι και ςε άλλουσ φορείσ (όταν πρόκειται για 
μιςκωμζνα ςχολικά κτίρια), τα οποία κα αναπαράγονται με δικζσ του δαπάνεσ και κα παραδίδει 
αντίγραφα αυτϊν ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία του Διμου Γλυφάδασ. 
Ο μελετθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν επαλικευςθ τθσ ακρίβειασ και πλθρότθτασ των ςτοιχείων που κα 
του δοκοφν. 
 
Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνεννόθςθ με τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία από τθν οποία κα 
κακορίηεται θ ςειρά εκπόνθςθσ των μελετϊν. 
Όλα τα πρωτότυπα δεδομζνα και αρχεία κα αποκθκεφονται και κα αρχειοκετοφνται από το μελετθτι κατά 
τθ διάρκεια εκπόνθςθσ μελετϊν κατά τρόπο ϊςτε να είναι εφκολα προςβάςιμα και αντιλθπτά από τθν 
Τπθρεςία. 
Θ Τπθρεςία ζχει ανά πάςα ςτιγμι το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί και να ελζγχει τα παραπάνω ςτοιχεία. 
 

Α3. ΣΕΤΧΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 
Θ μελζτθ περιλαμβάνει τθ ςφνταξθ μελζτθσ πυροπροςταςίασ - ςχεδίων κάτοψθσ και τεχνικϊν περιγραφϊν 
μονίμων ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ για όλα τα ςχολικά κτίρια του Πίνακα 2 και τθν υποβολι τουσ ςτο 
αρμόδια γραφείο Πυραςφάλειασ για ζγκριςθ, κακϊσ και οι αποτυπϊςεισ για όςα κτίρια δεν υπάρχουν 
ςχζδια κατόψεων. 
Επίςθσ, κα ςυνταχκοφν τεφχθ δθμοπράτθςθσ, ιτοι θ Σεχνικι Περιγραφι, οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
(ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ νομοκεςία και τισ ΕΣΣΕΠ), το Σιμολόγιο μελζτθσ, θ υγγραφι Τποχρεϊςεων 
και ο Προχπολογιςμόσ Πελζτθσ που κα αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ όςων μζτρων και μζςων πακθτικισ και 
ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ απαιτοφνται, ςφμφωνα με τισ κεωρθμζνεσ μελζτεσ πυραςφάλειασ, 
προκειμζνου να εκδοκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά πυροπροςταςίασ για όλα τα ςχολεία Αϋ βάκμιασ 
και Βϋ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Γλυφάδασ. 

 
Οι κανονιςμοί και οι προδιαγραφζσ που διζπουν τθ μελζτθ, ενδεικτικά, είναι οι εξισ:  
Ξανονιςμόσ Πυροπροςταςίασ Ξτιρίων.: Π.Δ.71/1988, Π.Δ.41/2018, 16/2015 Πυροςβεςτικι διάταξθ, 3/15 
Πυροςβεςτικι διάταξθ όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (ΦΕΞ-529/Β/15 και ΦΕΞ- 
2089/Β/17) και για ΞΤΕ: Αποφ-16228/17 (ΦΕΞ-1723/Β/17). 
 
Παραδοτζα 
υγκεντρωτικά τα παραδοτζα για κάκε ανεξάρτθτο ςχολικό κτίριο είναι: 
- Μελζτθ ενεργθτικισ και πακθτικισ πυροπροςταςίασ εγκεκριμζνθ από το αρμόδιο γραφείο 

Πυραςφάλειασ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι (1+3 ςειρζσ) 
- χζδια κατόψεων εγκεκριμζνα από το αρμόδια γραφείο Πυραςφάλειασ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ 

μορφι (1+3 ςειρζσ) 
Σα ςχζδια κα περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία και τισ ςυςκευζσ πυρανίχνευςθσ, χειροκίνθτου ςυςτιματοσ 
και αναγγελίασ πυρκαγιάσ, επί των κζςεων που προβλζπεται να εγκαταςτακοφν και ςυνοπτικό διάγραμμα 
πυρανίχνευςθσ με τον πίνακα (-εσ) και ςυνοπτικι διάταξθ των βρόχων, διαγράμματα των ςυςτθμάτων 
πυρόςβεςθσ με νερό, αυτομάτων ι χειροκίνθτων, με όλα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ και ςτοιχεία δικτφων 
και των ςωλθνϊςεων αυτϊν με τισ διαμζτρουσ τουσ, όπου απαιτοφνται, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα μζτρα 
ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ (πυροςβεςτιρεσ, Πυρ. τακμοί, κλπ), με όλα τα φωτιςτικά αςφαλείασ και 
ςθμάνςεων οδεφςεων διαφυγισ  
- Σεχνικι ζκκεςθ με πλιρθ αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ και ςτισ παραδοχζσ ςχετικά με τα μζτρα 

πυροπροςταςίασ, τα οποία επιβάλλονται για κάκε κτίριο. 
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- Σεχνικζσ περιγραφζσ μονίμων ςυςτθμάτων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κεωρθμζνεσ από αρμόδια 
γραφείο Πυραςφάλειασ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι (1+3 ςειρζσ) 

- Ψθφιακά επεξεργάςιμα αρχεία των ςχεδίων αποτφπωςθσ των κτιρίων.  
- Σεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ μελζτθσ για τθν υλοποίθςθ όςων μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ 

απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ Πιςτοποιθτικϊν Πυραςφάλειασ και ςυγκεκριμζνα, θ Σεχνικι Περιγραφι, 
οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ νομοκεςία και τισ ΕΣΣΕΠ), το Σιμολόγιο 
μελζτθσ, θ υγγραφι Τποχρεϊςεων και ο Προχπολογιςμόσ τθσ Πελζτθσ. 

- Η ζγκριςθ από το γραφείο Πυραςφάλειασ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ όλων των μελετϊν. 
 

τα ςχζδια κατόψεων κα αποτυπϊνονται όλοι οι χϊροι του εκάςτοτε ςχολικοφ κτιρίου, κφριοι και 
βοθκθτικοί, με τα εμβαδά τουσ, τισ ςτάκμεσ τουσ, τισ κζςεισ των θλεκτρικϊν πινάκων και των διαγραμμάτων 
διαφυγισ, τα όρια των πυροδιαμεριςμάτων, των οδεφςεων διαφυγισ, τισ πυράντοχεσ κφρεσ και όλα τα 
μζτρα και μζςα πυροπροςταςίασ που κα υποδεικνφει θ μελζτθ, ζγχρωμα, ςε μία ςειρά θλεκτρονικισ 
μορφισ και ςε τρεισ (3) ςειρζσ ζντυπθσ μορφισ. 
Ειδικότερα κάκε μζςο/μζτρο πυροπροςταςίασ (πυροςβεςτιρεσ, ςφςτθμα ςυναγερμοφ, πυρανίχνευςθσ, 
πυρόςβεςθσ κ.ο.κ) κα αποτυπϊνεται ςτα ςχζδια κατόψεων με διαφορετικό χρϊμα τόςο ςτθν θλεκτρονικι 
(διαφορετικά layers) όςο και ςτθ ζντυπθ μορφι. 
Όλα τα ςχζδια κα ζχουν τα ίδια επίπεδα (layers), ϊςτε να υπάρχει ομοιομορφία. Σα ςχζδια κατόψεων κα 
είναι ςε κλίμακα 1:100. 
Θ μελζτθ πυροπροςταςίασ και τα ςχζδια κατόψεων για κάκε ανεξάρτθτο ςχολικό κτίριο κα υποβάλλονται 
από τον Πελετθτι ςτο αρμόδια γραφείο Πυραςφάλειασ για ζγκριςθ. 
Οι τεχνικζσ περιγραφζσ των μονίμων ςυςτθμάτων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κα αποτελοφν 
Παραρτιματα των παραπάνω Πελετϊν και κα υποβάλλονται ςτο αρμόδιο γραφείο Πυραςφάλειασ ςε 
ξεχωριςτά τεφχθ για κεϊρθςθ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 15/2014 Π.Δ όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

 

Α4. ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Θ προεκτίμθςθ αμοιβισ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν πυροπροςταςίασ ζχει υπολογιςτεί βάςει του 
Ξανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων αμοιβϊν Πελετϊν και Παροχισ Σεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
Επιςτθμονικϊν Τπθρεςιϊν ςφμφωνα με το Ρ. 4412/2016 (Τπουργικι Απόφαςθ ΔΡγ/32129/ΦΡ 466, ΦΕΞ 
2519/Β/20-07-2017). 
Θ τιμι του ςυντελεςτι (τκ) ζχει λθφκεί από τθν Εγκφκλιο 2/2020 (αρ. πρωτ."ΔΡ/οικ20641/ΦΡ439.6) και θ 
τιμι του για το ζτοσ 2020 είναι ίςθ με τκ= 1,227. 
τον κανονιςμό Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Απόφαςθ 
Τπουργοφ Τποδομϊν & Πεταφορϊν ΔΡγ /32129/ΦΡ 466/20-07-2017), δεν περιλαμβάνεται ο υπολογιςμόσ 
αμοιβισ για αντικείμενο μελζτθσ που να αναφζρεται ςτθν αποτφπωςθ.  
Θ προεκτίμθςθ αμοιβισ υπολογίηεται με βάςθ τθν διάταξθ του άρκρου ΓΕΡ.4Β διότι για τα περιςςότερα 
χολικά κτίρια του Διμου δεν κατζςτθ δυνατι θ εφρεςθ των εμβαδϊν τουσ ϊςτε ο υπολογιςμόσ να γίνει 
ςφμφωνα με το άρκρο ΟΛΞ.3.2 Ενεργθτικι πυροπροςταςία (ζκδοςθ άδειασ από Πυροςβεςτικι Τπθρεςία). 
Θ προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ γίνεται ςφμφωνα με το 
άρκρο ΓΕΡ.4Β (Αμοιβι μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με τον χρόνο απαςχόλθςθσ) θ 
προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ υπολογίηεται ανάλογα 
με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ ωσ εξισ:    

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 

Α Πεγαλφτερθ από 20 ζτθ 600 Ευρϊ 

Β Από 10 ζωσ και 20 ζτθ 450 Ευρϊ 

Γ Πζχρι και 10 ζτθ 300 Ευρϊ 
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υγκεκριμζνα: 

 Α.Σ.1: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – Η/Μ Μελζτθ 
H προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν πυροπροςταςίασ ςτα ςχολικά κτίρια 
υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για επιςτιμονα 
εμπειρίασ από 10 ζωσ 20 ζτθ και για επιςτιμονα εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 450*τκ και 300*τκ 

 
τκ: ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΡ.3 όπωσ ιςχφει 

 
Θμζρεσ απαςχόλθςθσ Θ= 90 49.693,50 € 
Θμζρεσ απαςχόλθςθσ Θ= 90 33.129,00 € 

Αμοιβι μελζτθσ ςε ευρϊ Α1 =  82.822,50 € 

 

Α.Σ.2: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ – Μελζτθ Αποτφπωςθσ 
H προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν εκπόνθςθ των αποτυπϊςεων ςε όςα κτίρια απαιτθκεί 
υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ για επιςτιμονα 
εμπειρίασ ζωσ 10 ζτθ: 300*τκ όπου: 
τκ: ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΡ.3 όπωσ ιςχφει 

 

Θμζρεσ απαςχόλθςθσ Θ= 89,89 33.088,51 € 

Αμοιβι μελζτθσ ςε ευρϊ Α2 =  33.088,51 € 

 
 

Α.Σ.3: ΓΕΝ.7 Αμοιβι φνταξθσ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ 
Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 8% τθσ ςυνολικισ 
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ των κατθγοριϊν μελετϊν για τισ οποίεσ ςυνάςςονται τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 
Σα ηθτοφμενα τεφχθ δθμοπράτθςθσ είναι για τθν κατθγορίασ Θ/Π. 
Η αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέροσς τεύτη με τα ακόλοσθα ποσοστά: 

 

Για τθν τεχνικι περιγραφι 10%*8%*Α1 662,58 

Για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 30%*8%*Α1 1.987,74 

Για το τιμολόγιο 13%*8%*Α1 861,35 

Για τθ ςυγγραφι Τποχρεϊςεων 10%*8%*Α1 662,58 

Για τον προχπολογιςμόσ 5%*8%*Α1 331,29 

ςφνολο δαπάνθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ςε ευρϊ 4.505,54 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ 

ΑΜΟΙΒΕ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€) 

ΓΕΡ 4Β Αμοιβι 
επιςτθμόνων 
εμπειρίασ από 10 
ζτθ ζωσ 20 Θ/Π 
μελζτθ 

Πελζτεσ Θ/Π 
πυροπροςταςίασ των 
ςχολικϊν κτιρίων του 
Διμου 

 

49.693,50 

 

ΓΕΡ 4Β Αμοιβι 
επιςτθμόνων 
εμπειρίασ ζωσ 10 
Θ/Π μελζτθ 

Πελζτεσ Θ/Π 
πυροπροςταςίασ των 
ςχολικϊν κτιρίων του 
Διμου 

 

33.129,00 

 

    82.822,50 

ΓΕΡ 4Β Αμοιβι 
επιςτθμόνων 
εμπειρίασ ζωσ 10 
ζτθ αρχιτεκτονικι 
μελζτθ 

Πελζτεσ αποτφπωςθσ 
των 
ςχολικϊν κτιρίων του 
Διμου 

 33.088,51 

ΓΕΡ 7  Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ   

  τεχνικι περιγραφι 662,58  

  τεχνικζσ προδιαγραφζσ 1.987,74  

  Σιμολόγιο 961,35  

  υγγραφι Τποχρεϊςεων 662,58  

  προχπολογιςμόσ 331,29  

  φνολο δαπάνθσ τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ 

 4.505,54 

  φνολο 1  120.416,55 
  Απρόβλεπτα 15% 

(βάςει τθσ παρ. 8α άρκρου 53 

Ν.4412/2016) 

  
 

18.062,48 
  φνολο 2  138.479,04 
  ΦΠΑ 24%  33.234,97 
  Γενικό φνολο  171.714,00 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 
Oι μελζτεσ που πρόκειται να ςυνταχκοφν ανικουν ςτισ κατθγορίεσ μελετϊν ςφμφωνα με τθν 
κατθγοριοποίθςθ του άρκρου 2 παρ.3.15 του Ρ.4412/16:  
α) Πθχανολογικζσ, θλεκτρολογικζσ μελζτεσ (9)  
β) Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ κτθριακϊν ζργων (6) 
 
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα Πθτρϊα Πελετθτϊν ι Γραφείων Πελετϊν ςτθν κατθγορία μελετϊν 9 (Μελζτεσ 
Μθχανολογικζσ, Ηλεκτρολογικζσ, Ηλεκτρονικζσ) και 6 (Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ). Οι προςφζροντεσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα Πθτρϊα του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 
Οι προςφζροντεσ πρζπει να διακζτουν: 
Α) Σεχνικι ικανότθτα ωσ εξισ: 
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Για τθν κατθγορία μελζτθσ 9 (Μελζτεσ Μθχανολογικζσ, Ηλεκτρολογικζσ, Ηλεκτρονικζσ) και 6 
(Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ): τουλάχιςτον ζνα (1) μελετθτι 12ετοφσ εμπειρίασ και ζνα (1) μελετθτι 
8ετοφσ εμπειρίασ και τζςςερισ (4) μελετθτζσ 4ετοφσ εμπειρίασ ςτθν εν λόγω κατθγορία, ενϊ για τθν 
κατθγορία 6 (Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ κτιριακϊν ζργων) ζνα μελετθτι (1) 4ετοφσ εμπειρίασ. 
 

Ζχοντασ υπόψθ το Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΞ-185/Α/24-9-09) περί «Πθτρϊων Πελετθτϊν και Εταιρειϊν 
Πελετϊν», το άρκρο 76 του ν.4412/16 και τθν εγκφκλιο 2/2020 Τπουργείου Τποδομϊν και Πεταφορϊν 
τα όρια αμοιβϊν ανά κατθγορία πτυχίων φαίνονται παρακάτω: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΣΤΧΙΟ 

Πθχανολογικι (9) 82.822,50 + 4.505,54 = 87.328,04 Γ και άνω 

Αρχιτεκτονικι (6) 33.088,51 Β και άνω 

ΤΡΟΟΟ   
 

Για τα τθροφμενα μθτρϊα Πελετθτϊν ςτθν Ελλάδα, θ κατθγορία πτυχίων μελετϊν που ηθτείται είναι 
πτυχίο τάξεωσ Γ’ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν Πυροπροςταςίασ των ςχολικϊν κτιρίων, κακϊσ και των 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ τουσ και Βϋ τάξεωσ για τισ αποτυπϊςεισ των ςχολικϊν κτιρίων. 
Β) Πζραν τθσ γενικισ καταλλθλότθτασ δεν απαιτείται άλλθ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 
 
Α5. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ 
Ο Διμοσ Γλυφάδασ ζχει ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ του Τπουργείο Εςωτερικϊν 
ΦΛΟΟΔΘΠΟ ΛΛ, Πρόςκλθςθ VIII (ΠΔΕ ΤΠ ΕΩΣΕΡΛΞΩΡ ΑΕ 055 2017Ε05500010) που αφορά ςτθν 
εκπόνθςθ μελετϊν και υλοποίθςθ μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Γλυφάδασ. 
Σο ποςό ζχει εγγραφεί ςε βάροσ του Ξ.Α. 60.7411.0001 του προχπολογιςμοφ του Διμου Γλυφάδασ για 
το οικονομικό ζτοσ 2020. 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 138.479,04€ χωρίσ ΦΠΑ. Θ ζγκριςθ τθσ 
μελζτθσ – παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
189 του Ρ. 4412/2016  
Βαςικι προχπόκεςθ για τθν παραλαβι των μελετϊν είναι θ ζγκριςθ των μελετϊν πυροπροςταςίασ 
από τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. 

 
Α6. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

 

Θ Πελζτθ Πυροπροςταςίασ (τα μζςα πυροπροςταςίασ που πρζπει να εγκακίςτανται ςε ζνα κτίριο και 
τα οποία αποςκοποφν ςτθν ζγκαιρθ εξακρίβωςθ μιασ πυρκαγιάσ ι ςτθν άμεςθ αντιμετϊπιςι τθσ πριν 
αυτι καταςτεί ανεξζλεγκτθ) κεωρείται θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ. Οι λφςεισ και οι μζκοδοι 
ςχεδιαςμοφ βαςίηονται ςτουσ κανονιςμοφσ που κακορίηουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τα απαραίτθτα 
για οποιοδιποτε εκπαιδευτιριο, ςφμφωνα με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο, δεςμεφοντασ τουσ 
υπευκφνουσ τθσ μελζτθσ ςε εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μζτρων υπό τθν ζγκριςθ του Πυροςβεςτικοφ 
ϊματοσ. 
Θ παροφςα μελζτθ πυροπροςταςίασ λόγω ςυνολικισ δαπάνθσ δθμοπρατείται με κριτιριο ανάκεςθσ 
τθν χαμθλότερθ τιμι βάςει τθσ παρ. 6 του άρκρου 86 του Ρ.4412/2016, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ 
ςυνεργαςία των μελετθτϊν και να αυξθκεί ο αρικμόσ των οικονομικϊν φορζων που κα μποροφν να 
ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό. 

 
Γλυφάδα  16/10/2020 

ΤΡΣΑΧΚΘΞΕ 
 
 

 
ΔΟΤΡΟΤΔΘ ΠΑΡΛΑΡΚΘ 
ΣΕ ΠΟΟ. ΠΘΧΑΡΛΞΟ  

 
 
 
  

Γλυφάδα  16/10/2020 
 ΕΟΕΓΧΚΘΞΕ - ΚΕΩΡΘΚΘΞΕ 

Θ ΑΡ. ΠΡΟΝΣΑΠΕΡΘ ΣΘ Δ.Σ.Τ. ΔΘΠΟΤ 
ΓΟΤΦΑΔΑ 

 
 

ΞΤΡΛΑΞΘ ΞΑΡΡΑ 
ΑΡΧΛΣΕΞΣΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΟ  
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ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
ΓΙΑ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΓΛΤΦΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   
 ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  

 ΑΜΟΙΒΗ: 171.714,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: 

«ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΦΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΓΛΤΥΑΔΑ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΛΤΦΑΔΑ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΓΛΑ ΣΘΡ ΕΞΠΟΡΘΘ ΠΕΟΕΣΩΡ ΞΑΣΑ ΣΟ Ρ.4412/2016 
 
 

Πίνακασ Περιεχομζνων υγγραφισ Τποχρεϊςεων (.Τ.) 

Άρκρο 1: ΕΛΑΓΩΓΘ ........................................................................................................................................... 1 
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Άρκρο 12: ΔΛΟΛΞΘΣΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΑΣΛΞΘ ΕΠΛΟΤΘ ΔΛΑΦΟΡΩΡ ........................................................................... 10 

Άρκρο 13: ΛΧΤΟΤΑ ΡΟΠΟΚΕΛΑ ΞΑΛ ΓΟΩΑ ΕΠΛΞΟΛΡΩΡΛΑ .................................................................... 11 
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                 Άρκρο 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 
 Ξφριοσ του Ζργου (ΞτΕ) είναι ο ΔΗΜΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 
 Εργοδότθσ-Ανακζτουςα Αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΔΗΜΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 

 

 Ανάδοχοσ ι Πελετθτισ είναι ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί με δθμόςια ςφμβαςθ ι 
ςφμβαςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1_43) του άρκρου 2 του Ρ.4412/2016. 

 

 Προϊςτάμενθ Αρχι (Π.Α.) είναι 

 θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ του Διμου Γλυφάδασ (μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 
 

 Διευκφνουςα Τπθρεςία (Δ.Τ.) είναι θ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ του Διμου Γλυφάδασ 
 

 Οικονομικό Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ ι αξία τθσ φμβαςθσ είναι θ προβλεπόμενθ από τθ φμβαςθ Αμοιβι 
του αναδόχου. 

 

 φμβαςθ είναι το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα 
υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν (άρκρο 2, παρ. 1_5) & 1_9) του Ρ. 4412/2016). 

 
 υμβατικά Σεφχθ: Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ του Εργοδότθ και του αναδόχου 
μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ αναγράφονται ςτθν παράγραφο 
1.3 τθσ παροφςασ .Τ. 

 

 Σεφχθ Διαδικαςίασ: Ξάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ: 
1. Διακιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ 
2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..) 
3. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 
4. Φάκελοσ φμβαςθσ Πελζτθσ που περιλαμβάνει: Σεφχοσ Σεκμθρίωςθσ κοπιμότθτασ Ζργου, Σεφχοσ 

Σεχνικϊν Δεδομζνων, Σεφχοσ Απαιτοφμενων Πελετϊν, Σεφχοσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν, 
Χρθματοδότθςθ φμβαςθσ, Σεκμθρίωςθ Επιλογισ Προτεινόμενθσ Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ 

5. υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.) 
 

Ηλεκτρονικι υποβολι φακζλου προςφοράσ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 
14 τθσ οικείασ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν  ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ 
και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Ξοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με 
αρ. 117384/26- 10-2017 (3821 Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικών ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, μελετών και παροχισ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτθμονικών 
υπθρεςιών με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψθφιακά, 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 
τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ. 
τον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται: 

 

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» 

υγγραφι Τποχρεϊςεων (Τ) 
Θ παροφςα .Τ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων του αναδόχου. Σα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ 
περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο Φάκελο φμβαςθσ Πελζτθσ. 

ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 
Σα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς’ αυτά ι τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και 
ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 
1. Σο ςυμφωνθτικό 
2. Θ διακιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ 
3. Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

5. Σο τεφχοσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (.Τ.) 
6. Ο Φάκελοσ φμβαςθσ Πελζτθσ (Τποφάκελοσ Α) που περιλαμβάνει: Σεφχοσ Σεκμθρίωςθσ κοπιμότθτασ 
Ζργου, Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων, Σεφχοσ Απαιτοφμενων Πελετϊν, Σεφχοσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν, 
Χρθματοδότθςθ φμβαςθσ, Σεκμθρίωςθ Επιλογισ Προτεινόμενθσ Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ 

Άρκρο 2: ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σόποσ και χρόνοσ 
Σόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου, εφόςον τοφτο 
απαιτείται. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν του εργοδότθ 
(Προϊςταμζνθσ Αρχισ, Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και Επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να 
παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, να ςυμμετζχει ςε 
επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν τα ζργα και γενικά να παρζχει κάκε 
ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

 

φμφωνα με το άρκρο 105 του Ρ. 4412/2016, μετά τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι προσ τον ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του 
εργοδότθ το αρμόδιο κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ όργανο. 

 
υμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία εκατόν πενιντα (150) θμερϊν 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν 
δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. 

το Σεφχοσ Απαιτοφμενων Πελετϊν προςδιορίηεται ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του ςυνόλου του 
μελετθτικοφ ζργου και ο ςυνολικόσ χρόνοσ που περιλαμβάνει, τον κακαρό χρόνο και τον επιπρόςκετο 
χρόνο ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι διαδικαςίεσ ελζγχου και εγκρίςεωσ των παραδοτζων τθσ μελζτθσ. 
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ε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, αν δεν ορίηεται 
διαφορετικά ςε αυτό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα, γραμμικό κατ’ ελάχιςτον, 
ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. το χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι 
ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ και τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε 
μελετθτικισ δράςθσ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. 

Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, 
δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ρ.4412/2016. 

Εκπρόςωποι του αναδόχου 

Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το 
ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (Άρκρο 182 του Ρ.4412/2016), ο οποίοσ μονογράφει 
επίςθσ και κάκε φφλλο των υμβατικϊν Σευχϊν. 

Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει και αναπλθρωτι εκπρόςωπο 
με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου γνωςτοποιείται 
ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των 
καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ι 
κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του 
Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των 
εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Ξοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό 
εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των 
μεταβολϊν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι εκπρόςωπό του με 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα αυτά εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν 
κατ’ εντολι του και να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ φμβαςθ και να 
διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ φμβαςθ και να 
ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / 
παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ 

Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των επιβλεπόντων ορίηονται κατά το 
άρκρο 183 του Ρ.4412/2016. 

 

Τποβολι Μελετϊν από τον ανάδοχο 

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

 
Άρκρο 3: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν 
που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ 
εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του 
εργοδότθ. Σεκμαίρεται ότι θ Διευκφνουςα Τπθρεςία αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν αντιλζγει 
γραπτά. 
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Άρκρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 
Αμοιβι του αναδόχου 

υμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ Οικονομικισ του Προςφοράσ. Θ αμοιβι αυτι μπορεί να 
αυξθκεί ςτισ περιπτϊςεισ που α) αυξάνεται το φυςικό αντικείμενο, με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ που 
υπογράφεται κατά τα άρκρα 132 και 186 του Ρ.4412/2016, β) εγκρικοφν αρμοδίωσ αποηθμιϊςεισ, εφόςον 
ςυντρζχουν οι λόγοι και προχποκζςεισ του Ρόμου, γ) δοκεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ με ανακεϊρθςθ τθσ αμοιβισ του. 

Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, ςε κατθγορίεσ μελετϊν και ςτάδια, 
όπωσ οι κατθγορίεσ και τα ςτάδια αυτά προκφπτουν από τθν Οικονομικι του Προςφορά και τισ 
πιςτοποιοφμενεσ από τθν Τπθρεςία ποςότθτεσ υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί. Περαιτζρω θ ςταδιακι 
καταβολι τθσ αμοιβισ ανά ςτάδιο μελζτθσ ρυκμίηεται από το άρκρο 187 του Ρ.4412/2016. 

Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Οογαριαςμοφσ Πλθρωμισ, που ςυντάςςονται, 
ελζγχονται και εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 187 του Ρ.4412/2016. Ειδικότερα 
αναγράφονται: 
I. Σο είδοσ των εργαςιϊν. 
II. Οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν. 
III. Πίνακασ αμοιβισ με τα αιτοφμενα προσ πλθρωμι ποςά για τισ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν, τθ 

μζγιςτθ ςυνολικι αμοιβι και το άκροιςμα των προθγουμζνων αμοιβϊν. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ 
ςυνυποβάλλεται ο εν ιςχφ πίνακασ επιμεριςμοφ τθσ αμοιβισ ςτα μζλθ τθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ 
αναδόχου κοινοπραξίασ τθν αμοιβι ειςπράττει ο εκπρόςωπόσ τθσ και τθν επιμερίηει ςτα μζλθ τθσ με 
ευκφνθ του. 

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

V. Σο πλθρωτζο ποςό 
VI. Ο αναλογϊν Φ.Π.Α. 

Πετά τθν ζγκριςθ του Οογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του: 

I. Σιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
III.  Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι τισ 

αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΛΞΑ-
ΕΣΑΠ, ΕΣΑΑ-ΣΠΕΔΕ, κλπ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τθν θμζρα υποβολισ των 
προςφορϊν ι τθν θμζρα ςφνταξθσ του λογαριαςμοφ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι 
ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων (ΣΠΕΔΕ 2%, ΕΠΠ 1% με το χαρτόςθμό τουσ και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου, χαρτόςθμο 2 %0 ≥ 3 ευρϊ και ΟΓΑ χαρτοςιμου). 

V. Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΑΔΘΤ). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατϋ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι : 
(α) Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 
πλθρωμζσ ςτα Σαμεία Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Τγειονομικισ Περίκαλψθσ και υντάξεων, Επαγγελματικϊν, 
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΞΑ (ΛΞΑ-ΕΣΑΠ, ΕΣΑΑ-ΣΠΕΔΕ κλπ), ΠΕΔΠΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ. 
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 (β) Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται 
επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Οογαριαςμοφ. Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα 
μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του Οογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί 
ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου πζραν 
του μθνόσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 187 παρ. 7 του Ρ.4412/2016. 
 
Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, ζξοδα 
αναπαραγωγισ ςχεδίων, ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα 
λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ .Τ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ προβλζπονται 
ςτο νόμο και ςτθν παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ. 
 
Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα απομζνοντα 
ςτάδια μελζτθσ, κατά το άρκρο 192 του Ρ.4412/2016. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει 
γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. τθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από 
τισ διατάξεισ των άρκρων 192 και 194 του Ρ.4412/2016. Επίςθσ μπορεί ο εργοδότθσ να διαλφςει τθ 
ςφμβαςθ και κατά τθν εκπόνθςθ ςταδίου μελζτθσ, ευκυνόμενοσ ςε πλθρωμι αποηθμίωςθσ, θ οποία 
υπολογίηεται κατά τθν παρ.2 του άρκρου 194 του Ρ.4412/2016. 
Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό αντικείμενο, εφόςον  
α) το κρίνει αναγκαίο και  
β) ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 186 του Ρ.4412/2016.  
Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ κα γίνει με ςφνταξθ υγκριτικοφ Πίνακα και κατάρτιςθ 
υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ρ.4412/2016. Για τθν ζγκριςθ .Π. και 
τθν υπογραφι τθσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, που αφοροφν ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ 
υποβάλλει ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ προσ τθν ςφνταξθ και ζγκριςθ του .Π. και 
τθν υπογραφι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 132 και 186 του 
Ρ.4412/2016. Πετά τθν ζγκριςθ του .Π., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υπογράψει χωρίσ αντίρρθςθ 
υμπλθρωματικι φμβαςθ και να εκτελζςει τισ επί πλζον εργαςίεσ που του ανατίκενται. ε περίπτωςθ 
άρνθςισ του θ Προϊςταμζνθ Αρχι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μπορεί να διαλφςει, αηθμίωσ για τον 
ΞτΕ, τθ ςφμβαςθ, με τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 186 του Ρ.4412/2016. Θ αφξθςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου κατά τα ανωτζρω με .., ςυνεπάγεται τθν καταβολι πρόςκετθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ .. (άρκρο 72 του Ρ.4412/2016). 
 

Νόμιςμα αμοιβισ αναδόχου 
Σα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τον 
Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
Χρθματοδότθςθ 
Θ μελζτθ κα χρθματοδοτθκεί από το Πρόγραμμα ΦΛΟΟΔΘΠΟ ΛΛ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΠΔΕ ΤΠ 
ΕΩΣΕΡΛΞΩΡ ΑΕ 055 2017Ε05500010 και ζχει εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό του Διμου Γλυφάδασ ΞΑ. 
60.7411.0001 για το οικονομικό ζτοσ 2020. 
 

Άρκρο 5: ΕΓΓΤΗΕΙ 

 
Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 
Για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται κατά το 
άρκρο 72 του Ρ.4412/2016, ίςθ προσ το 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ 
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτα Ελλθνικά. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν παραλαβι του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, κατά τα άρκρα 72 και 187 του Ρ.4412/2016. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για 
τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Τ. 
 

Πζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ κατατίκεται από τον ανάδοχο και για τισ τμθματικζσ 
πλθρωμζσ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 72 και 187 του Ρ.4412/2016. Θ επιςτροφι των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν ρυκμίηεται από τα άρκρα 72, 187 και τισ λοιπζσ διατάξεισ του Ρ.4412/2016. 

 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυιςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ τθν 
πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά 
του αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. Εφόςον προκφψει ανάγκθ, 
αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ μζρουσ, των εγγυιςεων. Πετά 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι. 

Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ του 
Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 

 

Άρκρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του, δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ κατά το άρκρο 185 του Ρ. 4412/2016. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και κοινοποιοφνται ςτο 
ανάδοχο. Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ, ι ςε 
περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ 
ζνςταςθσ από τθν Προϊςταμζνθ αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 185 του Ρ.4412/2016. 

 
Άρκρο 7: ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι αξιϊςεισ του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ φμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτο Φάκελο φμβαςθσ Πελζτθσ που ςυνοδεφει τθ Διακιρυξθ και τισ ευκφνεσ που 
απορρζουν από τθ φμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ. 

 

Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του εργοδότθ) και 
τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ φμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο 
τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 
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Πε τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι 
ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ 
αυτόν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια 
ςφγκρουςθ. 

 
Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ αντίςτοιχα τον 
εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ ατυχθμάτων 
που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του 
εργοδότθ. 

Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 
195 του Ρ.4412/2016. Θ υποκατάςταςθ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ γίνεται κατόπιν απόφαςθσ τθσ Π.Α. και μετά 
από γνϊμθ του αρμοδίου Σεχνικοφ υμβουλίου. 

Εμπιςτευτικότθτα 

Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και οι 
προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 

 
Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο, ςτα πλαίςια 
εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των 
νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον 
χρόνο που προβλζπεται ςτο Ρόμο και ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ 
τθσ φμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι και να τα ςυνοδεφςει με 
ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ/ διαχείριςι τουσ. 

 

 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 

Σα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ του 
εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί. 

Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το δικαίωμα να τα 
χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα που ςχετίηονται με το 
Σεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ φμβαςθσ. 

 
 

Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ φορολογικζσ 
του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ και ενδεικτικά: 
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- τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (ΔΟΤ) και υποβολισ 
των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α., κλπ., 

- τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 
- τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

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

Προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων του 
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που 
απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του 
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ 
νομοκεςία (ςε ΛΞΑ-ΕΣΑΠ, ΕΣΑΑ-ΣΠΕΔΕ κλπ), για το προςωπικό του που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, 
άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ. 

 

Αλλθλογραφία του υμβοφλου με τον Εργοδότθ 

Σα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να κατατίκενται ςτο 
πρωτόκολλο του Διμου και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

φνταξθ Προγράμματοσ Ποιότθτασ Μελζτθσ (ΠΠΜ) 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότθτασ Πελζτθσ (ΠΠΠ), είτε ζχει 
πιςτοποιθκεί ςε κάποιο από τα διεκνϊσ αποδεκτά Πρότυπα Ποιότθτασ είτε όχι, ςφμφωνα με το άρκρο 188 
του Ρ.4412/2016, εντόσ του πρϊτου μινα από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

 
 

Άρκρο 9: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ φμβαςθ, 
εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

 

Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ 
όρουσ του Ρόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2. 

 
Άρκρο 10: ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και 
τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, ιδίωσ κατά το άρκρο 198 του 
Ρ.4412/2016 και το άρκρο 12 τθσ παροφςασ υγγραφισ Τποχρεϊςεων. 
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Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου 

Σα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, όπωσ ορίηεται ςτθ 
Διακιρυξθ και τθν παρ. 1.3 τθσ παροφςασ. 

Οάκθ ι παραλείψεισ των υμβατικϊν Σευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αν 
τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 

 Ανωτζρα βία 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία ςαφϊσ 
και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των 
μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα 
γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Σο παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ 
περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Ρόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 

Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί δικαίωμα 
ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ 
καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

 
Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ. 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ δεν δικαιολογοφν 
τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ 
αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Ρόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν 
παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ 
μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

 

 
Άρκρο 11: ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 
τθσ Π.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Ρ.4412/2016. Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά. Πετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 
ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
Ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και 
επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ. 

 
 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

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

 
 Λφςθ τθσ φμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν φμβαςθ αν δεν εγκρίνει τθν 
υποκατάςταςθ του αναδόχου κατά το άρκρο 195 του Ρ. 4412/2016, ι αν ο ανάδοχοσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, 
ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Πτϊχευςθ του αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του 
πτωχεφςαντοσ ςφμφωνα με το άρκρο 195 του Ρ.4412/2016. 
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 Λιξθ τθσ φμβαςθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

Θ λιξθ τθσ φμβαςθσ, εφ’ όςον δεν ςυντρζχουν λόγοι πρόωρθσ λφςθσ (ζκπτωςθ του αναδόχου ι διάλυςθ 
τθσ ςφμβαςθσ), πιςτοποιείται με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ μελζτθσ με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ 
μετά τθν ζγκριςθ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν 
τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 189 του Ρ.4412/2016. 

 

Άρκρο 12: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 198 του Ρ.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
φμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ κείμενεσ διατάξεισ του νόμου. 

 

Άρκρο 13: ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

 Νομοκεςία 

Θ φμβαςθ διζπεται από τθ νομοκεςία όπωσ αυτι αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν οικεία Διακιρυξθ. 
 

 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

Θ φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων ελλθνικϊν 
αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από 
τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε αλλοδαπι 
γλϊςςα. 

 
 

 

 
Γλυφάδα  16/10/2020 

ΤΡΣΑΧΚΘΞΕ 
 
 
 
 

ΔΟΤΡΟΤΔΘ ΠΑΡΛΑΡΚΘ 
ΣΕ ΠΟΟ. ΠΘΧΑΡΛΞΟ  

 
 
 
  

Γλυφάδα  16/10/2020 
 ΕΟΕΓΧΚΘΞΕ - ΚΕΩΡΘΚΘΞΕ 

Θ ΑΡ. ΠΡΟΝΣΑΠΕΡΘ ΣΘ Δ.Σ.Τ. ΔΘΠΟΤ 
ΓΟΤΦΑΔΑ 

 
 
 

ΞΤΡΛΑΞΘ ΞΑΡΡΑ 
ΑΡΧΛΣΕΞΣΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΟ  



 

 
 

 

 Χρονοδιάγραμμα 
 

 
Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ. Σο χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 
 
 

Α/Α ΣΑΔΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 90 θμζρεσ 60 θμζρεσ 

1 Αποτφπωςθ κατόψεων χϊρων      

2 
Εκπόνθςθ μελετϊν πυροπροςταςίασ 
ςχολικϊν κτιρίων (Πελζτθ-χζδια κατόψεων 
–Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ) 

     

3 
Ζγκριςθ-Κεϊρθςθ από αρμόδιο γραφείο 
Πυραςφάλειασ 

     

4 Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ      
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