
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΚΑΙ ΣΑΤΑ 
 

CPV : 71221000-3 , CPV : 71321000-4 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
(Προ ΦΠΑ) :     314.362,96€ 
 
 
 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΚΑΙ ΣΑΤΑ 
 

CPV : 71221000-3 , CPV : 71321000-4 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
(Προ ΦΠΑ) :     314.362,96€ 
 
 
 

Α. TΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο Δήμος Τρικκαίων , προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πυροπροστασίας των 

σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, έχει ενταχθεί με την με αρ. 1203/11-1-2021 

Απόφαση, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , το οποίο  χρηματοδοτεί : 

α) τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών 

περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας  

β) την επικαιροποίηση παλαιών μελετών 

γ) τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

δ) την υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων της εγκεκριμένης μελέτης 

πυροπροστασίας. 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 314.362,96€ (προ Φ.Π.Α. 24%) 

προβλέπεται η κάλυψη των τριών ως άνω απαιτήσεων , για τις οποίες η χρηματοδότηση 

από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ανέρχεται στο ποσό των 179.500,00€ (προ ΦΠΑ). 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η 

οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. (Πρακτικό 10/ΘΕΜΑ 7ο/13-12-

2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε Τρικάλων)  

Η χρηματοδότηση της Σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, και 

από ΣΑΤΑ του Δήμου Τρικκαίων. 



Οι μελέτες που θα εκπονηθούν, θα παραληφθούν από τον Δήμο Τρικκαίων,  μόνο 

κατόπιν της σχετικής έγκρισής τους από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην 

συνέχεια θα ακολουθήσει η δημοπράτηση της υλοποίησης και συντήρησης των  μέτρων και 

μέσων της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας  , με σκοπό την αντιμετώπιση/εξάλειψη  

όλων των κινδύνων που εγκυμονεί η ελλιπής πυροπροστασία  στα κτίρια των σχολικών 

μονάδων για την ασφάλεια του συνόλου των χρηστών (μαθητές και προσωπικό). 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι σχολικές μονάδες του Δήμου 

Τρικκαίων που εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Φιλόδημος με αναφορά στο 

εμβαδό τους καθώς και στο αν απαιτείται για το καθένα από αυτά  η εκπόνηση νέας 

μελέτης πυροπροστασίας  ή επικαιροποίηση της υπάρχουσας εγκεκριμένης από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με  τα στοιχεία που μας 

δόθηκαν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
ΕΜΒΑΔΑ 

 
ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1  
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. + ΝΗΠ.  
1440 

 

 
ΝΑΙ 

 

 

2 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. 

3 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1ο Δ.Σ. 1499  ΝΑΙ 

4 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2ο Δ.Σ. 1962 ΝΑΙ  

5 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 3ο Δ.Σ. 2061 ΝΑΙ  

6 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 4ο Δ.Σ. 351,2  ΝΑΙ 

7 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5ο Δ.Σ. 990  ΝΑΙ 

8 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 6ο Δ.Σ. 1209,66  ΝΑΙ 

9 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 7ο Δ.Σ. 620 ΝΑΙ  

10 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 9ο Δ.Σ. 518 ΝΑΙ  

11 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 10ο Δ.Σ. 3000  ΝΑΙ 

12 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 11ο Δ.Σ. 1000 ΝΑΙ  

13 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 12 ΔΣ 1156 ΝΑΙ  

14 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 13ο Δ.Σ.  970 ΝΑΙ  

15 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 14ο Δ.Σ. 112  ΝΑΙ 

16 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 16ο Δ.Σ. 415  ΝΑΙ 

17 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 17ο Δ.Σ. 986 ΝΑΙ  

18 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 18ο Δ.Σ. 350 ΝΑΙ  

19 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 20ο Δ.Σ. 970  ΝΑΙ 

20 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 22ο Δ.Σ 1150  ΝΑΙ 

21 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 24ο Δ.Σ 512 ΝΑΙ  

22 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 25ο Δ.Σ.  610,33 ΝΑΙ  

23 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 26ο Δ.Σ. 1129  ΝΑΙ 

24 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 27ο Δ.Σ. 935  ΝΑΙ 



25 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 28ο Δ.Σ. 2015 ΝΑΙ  

26 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 629 ΝΑΙ  

27 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 31ο Δ.Σ. 1669 ΝΑΙ  

28 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 33ο Δ.Σ. 2077,55  ΝΑΙ 

29 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 35o Δ.Σ. 900 ΝΑΙ  

30 ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Σ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 420 ΝΑΙ  

31 ΚΟΖΙΑΚΑ Δ.Σ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 100 ΝΑΙ  

32 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

 
200 

 
ΝΑΙ 

 

33 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

 

34 ΚΟΖΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΙΝΟΣ 200 ΝΑΙ  

35 ΚΟΖΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ  
150 

 
ΝΑΙ 

 

36 ΚΟΖΙΑΚΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 

 

37 ΚΟΖΙΑΚΑ Δ.Σ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ 150 ΝΑΙ  

38 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

Δ.Σ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
1374 ΝΑΙ  

39 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

Δ.Σ ΓΛΙΝΟΥΣ 
292,96  ΝΑΙ 

40 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ Δ.Σ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 266 ΝΑΙ  

41 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ  287 ΝΑΙ  

42 ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ  Δ.Σ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 442,15  ΝΑΙ 

43 
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΞΑΣ  
253 

 
ΝΑΙ 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΞΑΣ 
44 

45 ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ Δ.Σ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 960 ΝΑΙ  

46 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 630  ΝΑΙ 

47 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ Δ.Σ ΜΕΓΑΡΧΗΣ 387,04 ΝΑΙ  

48 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ Δ.Σ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 288,67 ΝΑΙ  

49 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ Δ.Σ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 582,84 ΝΑΙ  

50 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2ο  ΝΗΠ.  155,52 ΝΑΙ  

51 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

3ο ΝΗΠ.   
234 

 
ΝΑΙ 

 

52 29ο ΝΗΠ. 

53 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 4ο ΝΗΠ. 107  ΝΑΙ 

54 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5ο ΝΗΠ. 100 ΝΑΙ  

55 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 6ο ΝΗΠ 180,84 ΝΑΙ  

56 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 7ο ΝΗΠ 169 ΝΑΙ  

57 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 8ο ΝΗΠ. 298,57  ΝΑΙ 

58 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 9ο ΝΗΠ. 80 ΝΑΙ  

59 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 10ο ΝΗΠ. 77 ΝΑΙ  

60 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 11ο ΝΗΠ 240  ΝΑΙ 

61 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 12ο ΝΗΠ 180 ΝΑΙ  

62 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  14ο ΝΗΠ 140 ΝΑΙ  

63 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 17ο ΝΗΠ 105 ΝΑΙ  



64 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 18ο ΝΗΠ 298,57  ΝΑΙ 

65 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 19ο ΝΗΠ 
80 ΝΑ 

 
 

66 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 20ο ΝΗΠ 100 ΝΑΙ  

67 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 22ο ΝΗΠ 100  ΝΑΙ 

68 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 23ο ΝΗΠ 298,57  ΝΑΙ 

69 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 24ο ΝΗΠ 200 ΝΑΙ  

70 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 25ο ΝΗΠ 110 ΝΑΙ  

71 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 27ο ΝΗΠ 130 ΝΑΙ  

72 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 30ο ΝΗΠ 75  ΝΑΙ 

73 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 31ο ΝΗΠ 100 ΝΑΙ  

74 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 32ο ΝΗΠ 80 ΝΑΙ  

75 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΝΗΠ ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
152,79 ΝΑΙ  

76 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 70 ΝΑΙ  

77 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 153 ΝΑΙ  

78 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΩΝ 180 ΝΑΙ  

79 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 150 ΝΑΙ  

80 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ ΜΠΑΡΑΣ 162  ΝΑΙ 

81 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 175 ΝΑΙ  

82 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 260  ΝΑΙ 

83 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΗΠ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ 60 ΝΑΙ  

84 ΚΟΖΙΑΚΑ ΝΗΠ. ΠΡΙΝΟΥ 90 ΝΑΙ  

85 ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΗΠ.ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ  164 ΝΑΙ  

86 ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΗΠ. ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 160  ΝΑΙ 

87 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΝΗΠ. ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

356 ΝΑΙ  

88 ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΝΗΠ. ΓΛΙΝΟΥΣ  180 ΝΑΙ  

89 ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΝΗΠ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 82 ΝΑΙ  

90 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΝΗΠ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ 130  ΝΑΙ 

91 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΝΗΠ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ  107 ΝΑΙ  

92 ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ  100 ΝΑΙ  

93 ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΝΗΠ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ  120 ΝΑΙ  

94 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 
ΝΗΠ. ΜΕΓ. 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
141,6 ΝΑΙ  

95 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΝΗΠ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ 64,6 ΝΑΙ  

96 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΝΗΠ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 158,8 ΝΑΙ  

97 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΝΗΠ.ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 117,44 ΝΑΙ  

98 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΝΗΠ. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 80  ΝΑΙ 

99 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

1ο Γυμνάσιο Τρικάλων   
2400 

 
ΝΑΙ 

 

100 
Εσπερινό Γυμνάσιο 

Τρικάλων 

101 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων 4065 ΝΑΙ  

102 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

3ο Γυμνάσιο Τρικάλων    
3300 

 
ΝΑΙ 

 

103 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων  

104 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων 2020 ΝΑΙ  



105 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων 2070 ΝΑΙ  

106 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων 1916 ΝΑΙ  

107 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων 

2089  ΝΑΙ 
 
 
 

108 
ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 

Γυμνάσιο  Βαλτινού 
 

2500 ΝΑΙ  

109 
 

Λύκειο Βαλτινού 

110 Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ 
Γυμνάσιο Μεγάλων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Καλυβίων 
975,84 ΝΑΙ  

111 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου 1930 ΝΑΙ   

112 ΠΡΙΝΟΣ Γυμνάσιο Πρίνου 1022 ΝΑΙ  

113 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1ο ΓΕΛ Τρικάλων 1600 ΝΑΙ  

114 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2ο ΓΕΛ Τρικάλων 2220  ΝΑΙ 

115 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 3ο ΓΕΛ Τρικάλων 2509  ΝΑΙ 

116 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 4ο ΓΕΛ Τρικάλων 2015,49  ΝΑΙ 

117 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5ο ΓΕΛ Τρικάλων 2085 ΝΑΙ  

118 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 6ο ΓΕΛ Τρικάλων 2012  ΝΑΙ 

119 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 7ο ΓΕΛ Τρικάλων 2520 ΝΑΙ  

120 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 8ο ΓΕΛ Τρικάλων 2021  ΝΑΙ 

121 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων 4515 ΝΑΙ  

122 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων 4400 ΝΑΙ  

123 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. 

Τρικάλων 
1500 ΝΑΙ  

124 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ε.Κ. Τρικάλων 1500 ΝΑΙ  

125 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων 420 ΝΑΙ  

126 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ε.Ε.Ε.Γ-Λ Τρικάλων 1800 ΝΑΙ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:   97.973,03 τ.μ 

Σημείωση 1: Τα εμβαδά των σχολικών κτιρίων, που αναγράφονται στον παραπάνω Πίνακα είναι 
ενδεικτικά. Ο Ανάδοχος των Μελετών θα αποτυπώσει όλους τους χώρους των σχολικών κτιρίων σε 
σχέδια κατόψεων ανά επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και με τον τρόπο 
αυτό θα προκύψουν τα ακριβή εμβαδά των κτιρίων. 

Σημείωση 2: Κατά τον χρόνο εκπόνησης των Μελετών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσθέσει ή να 
αφαιρέσει σχολικά κτίρια από τον παραπάνω Πίνακα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του. Σε 
περίπτωση αλλαγών, ο Ανάδοχος των Μελετών θα ενημερώνεται έγκαιρα και εγγράφως. 

 

 

 

 



 

Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών 
πυροπροστασίας  στα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια του Δήμου Τρικκαίων. Η διαδικασία εκπόνησης 
των μελετών πυροπροστασίας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω στάδια: 
1. Αναζήτηση φακέλου οικοδομικής άδειας και φακέλου πυροπροστασίας από το αρχείο των 

αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και παραγωγή 
αντιγράφων των απαιτούμενων σχεδίων και τευχών. 

2. Αποτύπωση των χώρων των εκπαιδευτηρίων και παραγωγή τους σε ηλεκτρονική μορφή ( σχέδια 
Autocad) 

3. Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκπόνησης 
νομοθεσία 

4. Υποβολή μελετών για  έγκριση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
5. Παράδοση των εγκεκριμένων μελετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  
6. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης με σκοπό την υλοποίηση των προβλεπόμενων στις μελέτες 

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με την υπ’ Α.Π. ΔΝΣ/1732/ΦΝ466/29-3-2019 

(ΦΕΚ1047Β’/29.03.2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί εξειδίκευσης των 
παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης. Η Μελέτη Πυροπροστασίας για κάθε ανεξάρτητο 
σχολικό κτίριο θα συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε μία (1) σειρά ηλεκτρονικής 
μορφής και σε τρεις (3) σειρές έντυπης μορφής. Στα σχέδια κατόψεων θα αποτυπώνονται όλοι οι 
χώροι του εκάστοτε σχολικού κτιρίου, κύριοι και βοηθητικοί, με τα εμβαδά τους, τις στάθμες τους, 
τις θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων και των διαγραμμάτων διαφυγής,  τα όρια των 
πυροδιαμερισμάτων, τις οδεύσεις διαφυγής κ.α   

Ειδικότερα κάθε μέσο ή μέτρο πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, σύστημα συναγερμού, 
πυρανίχνευση, πυρόσβεση, κ.ο.κ) θα αποτυπώνεται στα σχέδια κατόψεων τόσο στην ηλεκτρονική 
όσο και στην έντυπη μορφή. Τα σχέδια κατόψεων θα είναι σε κλίμακα 1:100. 

Η μελέτη πυροπροστασίας και τα σχέδια κατόψεων, σε τρεις (3) σειρές έντυπης μορφής, 
για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο θα υποβάλλονται από τον μελετητή στην πυροσβεστική 
υπηρεσία Τρικάλων. 

       Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας θα 
αποτελούν Παραρτήματα των παραπάνω Μελετών και θα υποβάλλονται επίσης στην Πυροσβεστική 
υπηρεσία , σε ξεχωριστά τεύχη για έγκριση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2014 Π.Δ., όπως κάθε 
φορά ισχύει. Οι εγκεκριμένες μελέτες θα παραδοθούν και θα παραληφθούν από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων. 

 
Τέλος, παραδοτέα αποτελούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης για την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων στις Μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω: 

• Τεχνική περιγραφή 
• Τεχνικές προδιαγραφές 
• Τιμολόγιο μελέτης 
• Προϋπολογισμό μελέτης  

 
 



 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
ολοκληρώσει  τα στάδια 1-4 το αργότερο μέχρι το πέρας των 10 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Τα στάδια 5 και 6 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο συνολικό χρονικό 
διάστημα των 12 μηνών. 
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο κάτωθι χρονοδιάγραμμα. 
 

 
ΣΤΑΔΙΑ 

ΜΗΝΕΣ 
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 

1,2,3,4             
5,6             

 
 
 
Γ. ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας απαιτούνται οι κάτωθι κατηγορίες μελετών: 
 
● Κατηγορία 6: Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων 
 
● Κατηγορία 9:Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές -Ηλεκτρονικές 
 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αμοιβή μελετών κατηγορίας 6.-Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη παθητικής πυροπροστασίας υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παρ. 1.2 του άρθρου ΟΙΚ.1 της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466(ΦΕΚ 2519Β/20-7-2017) από τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 
 
 
 
 
όπου: 
 
 
Ε= Επιφάνεια κτιρίου κάθε σχολικής μονάδας σε τμ 
 
 
ΤΑ0= 9,75*2% =0,195 (Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανα τμ κτιρίου) 
 
 
ΣΒν= 1 (Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανά τμ κτιρίου -
από Πίνακα Ια) 
 
ΣΑ=1 ( Συντελεστής  Αρχιτεκτονικής Μελέτης από Πίνακα Ια) 
 
 



κ =2 και  μ=35  
 
 
τκ= 1,26 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ11/104190/6-4-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών  
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αμοιβή μελετών κατηγορίας 9.-Μελέτη ενεργητικής  πυροπροστασίας 
 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ενεργητικής  πυροπροστασίας υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παρ. 3.2 του άρθρου ΟΙΚ.3 της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466(ΦΕΚ 2519Β/20-7-2017) από τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 
 

 

 

Ε= Επιφάνεια κτιρίου κάθε σχολικής μονάδας σε τμ 
 
 
ΤΑ0= 9,75*3% =0,2925 (Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανα τμ κτιρίου) 
 
 
ΣΒν= 1 (Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανά τμ κτιρίου -
από Πίνακα Ια) 
 
ΣΑ=1 ( Συντελεστής  Αρχιτεκτονικής Μελέτης από Πίνακα Ια) 
 
 
κ =2,3 και  μ=45  
 
 
τκ= 1,26 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ11/104190/6-4-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών  
 
 
Από τους παραπάνω υπολογισμούς παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας προκύπτει 
ο ακόλουθος πίνακας για τα σχολεία για τα οποία απαιτείται νέα μελέτη. 
 

 

 

 

 

 

 



Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΒΑΔΑ 
ΝΕΑ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

(€) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
            (€) 

1 
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. + 

ΝΗΠ. 
1440 ΝΑΙ 3332,32 5716,92 

2 2ο Δ.Σ. 1962 ΝΑΙ 4195,61 7198,91 

3 3ο Δ.Σ. 2061 ΝΑΙ 4353,06 7469,22 

4 7ο Δ.Σ. 620 ΝΑΙ 1795,32 3079,06 

5 9ο Δ.Σ. 518 ΝΑΙ 1575,92 2702,61 

6 11ο Δ.Σ. 1000 ΝΑΙ 2545,88 4367,06 

7 12 ΔΣ 1156 ΝΑΙ 2832,61 4859,18 

8 13ο Δ.Σ. 970 ΝΑΙ 2489,55 4270,38 

9 17ο Δ.Σ. 986 ΝΑΙ 2519,64 4322,03 

10 18ο Δ.Σ. 350 ΝΑΙ 1188,01 2037,11 

11 24ο Δ.Σ 512 ΝΑΙ 1562,69 2679,91 

12 25ο Δ.Σ. 610,33 ΝΑΙ 1774,93 3044,08 

13 28ο Δ.Σ. 2015 ΝΑΙ 4280,11 7343,98 

14 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 629 ΝΑΙ 1814,22 3111,49 

15 31ο Δ.Σ. 1669 ΝΑΙ 3718,59 6379,99 

16 35o Δ.Σ. 900 ΝΑΙ 2356,43 4041,94 

17 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 420 ΝΑΙ 1354,45 2322,64 

18 ΓΕΝΕΣΙΟΥ 100 ΝΑΙ 488,36 837,13 

19 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

200 ΝΑΙ 796,71 1365,92 

20 ΠΡΙΝΟΣ 200 ΝΑΙ 796,71 1365,92 

21 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 

150 ΝΑΙ 649,81 1113,98 

22 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ 150 ΝΑΙ 649,81 1113,98 

23 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

1374 ΝΑΙ 3218,43 5521,42 

24 ΒΑΛΤΙΝΟΥ 266 ΝΑΙ 976,11 1673,62 

25 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 287 ΝΑΙ 1030,57 1767,03 

26 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΞΑΣ 

253 ΝΑΙ 941,82 1614,81 

27 ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 960 ΝΑΙ 2470,68 4238 

28 ΜΕΓΑΡΧΗΣ 387,04 ΝΑΙ 1277,06 2189,88 

29 ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 288,67 ΝΑΙ 1034,85 1774,38 

30 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 582,84 ΝΑΙ 1716,53 2943,86 

31 2ο  ΝΗΠ. 155,52 ΝΑΙ 666,62 1142,82 



32 
3ο ΝΗΠ. ΚΑΙ 29ο 

ΝΗΠ. 
234 ΝΑΙ 890,84 1527,37 

33 5ο ΝΗΠ. 100 ΝΑΙ 488,36 837,12 

34 6ο ΝΗΠ 180,84 ΝΑΙ 741,76 1271,68 

35 7ο ΝΗΠ 169 ΝΑΙ 707,01 1212,09 

36 9ο ΝΗΠ. 80 ΝΑΙ 417,63 715,86 

37 10ο ΝΗΠ. 77 ΝΑΙ 406,61 696,97 

38 12ο ΝΗΠ 180 ΝΑΙ 739,33 1267,49 

39 14ο ΝΗΠ 140 ΝΑΙ 618,90 1060,98 

40 17ο ΝΗΠ 105 ΝΑΙ 505,39 866,32 

41 19ο ΝΗΠ 80 ΝΑΙ 417,64 715,86 

42 20ο ΝΗΠ 100 ΝΑΙ 488,36 837,12 

43 24ο ΝΗΠ 200 ΝΑΙ 796,71 1365,93 

44 25ο ΝΗΠ 110 ΝΑΙ 522,19 895,13 

45 27ο ΝΗΠ 130 ΝΑΙ 587,37 1006,91 

46 31ο ΝΗΠ 100 ΝΑΙ 488,36 837,13 

47 32ο ΝΗΠ 80 ΝΑΙ 417,64 715,86 

48 
ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
152,79 ΝΑΙ 658,33 1128,60 

49 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 70 ΝΑΙ 380,41 652,03 

50 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 153 ΝΑΙ 658,97 1129,69 

51 ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΩΝ 180 ΝΑΙ 739,32 1267,50 

52 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 150 ΝΑΙ 649,81 1113,98 

53 ΠΥΡΓΕΤΟΥ 175 ΝΑΙ 724,71 1242,43 

54 ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ 60 ΝΑΙ 341,61 585,51 

55 ΝΗΠ. ΠΡΙΝΟΥ 90 ΝΑΙ 453,56 777,45 

56 ΝΗΠ.ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 164 ΝΑΙ 692,14 1186,58 

57 
ΝΗΠ. ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

356 ΝΑΙ 1202,6 2062,14 

58 ΝΗΠ. ΓΛΙΝΟΥΣ 180 ΝΑΙ 739,32 1267,49 

59 
ΝΗΠ. 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
82 ΝΑΙ 424,92 728,35 

60 
ΝΗΠ. 

ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 
107 ΝΑΙ 512,14 877,89 

61 ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 100 ΝΑΙ 488,36 837,13 

62 ΝΗΠ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 120 ΝΑΙ 555,16 951,68 

63 
ΝΗΠ. ΜΕΓ. 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

141,6 ΝΑΙ 623,89 1069,53 

64 ΝΗΠ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ 64,6 ΝΑΙ 359,67 616,47 

65 
ΝΗΠ. 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
158,8 ΝΑΙ 676,54 1159,82 

66 ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 117,44 ΝΑΙ 546,79 937,33 



67 

1ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων & 

Εσπερινό Γυμνάσιο 
Τρικάλων 

2400 ΝΑΙ 4880,05 8374,03 

68 
2ο Γυμνάσιο 

Τρικάλων 
4065 ΝΑΙ 7275,19 12487,11 

69 

3ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων & 9ο 

Γυμνάσιο Τρικάλων 

3300 ΝΑΙ 6207,41 10653,29 

70 
4ο Γυμνάσιο 

Τρικάλων 
2020 ΝΑΙ 4288,06 7357,63 

71 
5ο Γυμνάσιο 

Τρικάλων 
2070 ΝΑΙ 4367,28 7493,65 

72 
6ο Γυμνάσιο 

Τρικάλων 
1916 ΝΑΙ 4121,85 7072,27 

73 
Γυμνάσιο  και 

Λύκειο Βαλτινού 

2500 ΝΑΙ 5032,28 8653,42 

74 
Γυμνάσιο Μεγάλων 

Καλυβίων 

975,84 ΝΑΙ 2500,54 4289,26 

75 
Γυμνάσιο 

Μεγαλοχωρίου 
1930 ΝΑΙ 4144,34 7110,88 

76 Γυμνάσιο Πρίνου 1022 ΝΑΙ 2586,93 4437,52 

77 1ο ΓΕΛ Τρικάλων 1600 ΝΑΙ 3603,57 6182,54 

78 5ο ΓΕΛ Τρικάλων 2085 ΝΑΙ 4390,97 7534,31 

79 7ο ΓΕΛ Τρικάλων 2520 ΝΑΙ 5062,57 8687,41 

80 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων 4515 ΝΑΙ 7883,54 13531,97 

81 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων 4400 ΝΑΙ 7729,31 13267,06 

82 
1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. 

Τρικάλων 

1500 ΝΑΙ 3434,82 5892,86 

83 Ε.Κ. Τρικάλων 1500 ΝΑΙ 3434,82 5892,86 

84 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων 420 ΝΑΙ 1354,45 2322,65 

85 Ε.Ε.Ε.Γ-Λ Τρικάλων 1800 ΝΑΙ 3934,03 6749,84 

 

Σύνολο παθητικής  1(κατηγορία μελέτης 06): 167.297,77 

Σύνολο ενεργητικής 1(κατηγορία μελέτης 09): 287.003,23€ 

 

Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου ΟΙΚ.5 της Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 

(ΦΕΚ 2519Β/20.07.2017), η κατανομή κατά στάδιο των αμοιβών μελετών, γίνεται ως 

ακολούθως: 

 

 



ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Μ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 35% 35% 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 25% 25% 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

40% 40% 

 

Σύμφωνα με την παρ. 15, του άρθρου ΟΙΚ.5 της Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 

(ΦΕΚ 2519Β/20.07.2017), σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν 

ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα 

προσαυξάνεται κατά το 50% του/των παραλειπομένου/ων σταδίου/ων. 

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (οριστικής )παθητικής πυροπροστασίας είναι :  

 (35%*167.297,77)*50% +(25%*167.297,77)=71.101,55€ 

Αντίστοιχα η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (οριστικής )ενεργητικής πυροπροστασίας 

είναι: (35%*287.003,23)*50% +(25%*287.003,23)=121.976,37€ 

Κατ’ αντιστοιχία από τους σχετικούς υπολογισμούς παθητικής και ενεργητικής 
πυροπροστασίας προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας για τα σχολεία για τα οποία απαιτείται 
επικαιροποιημένη μελέτη. 
 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΒΑΔΑ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ-

ΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑ 

1 1ο Δ.Σ. 1499 ΝΑΙ 3433,12 5889,94 

2 4ο Δ.Σ. 351,2 ΝΑΙ 1190,93 2042,13 

3 5ο Δ.Σ. 990 ΝΑΙ 2527,15 4334,91 

4 6ο Δ.Σ. 1209,66 ΝΑΙ 2929,06 5024,72 

5 10ο Δ.Σ. 3000 ΝΑΙ 5774,81 9910,43 

6 14ο Δ.Σ. 112 ΝΑΙ 528,85 906,55 

7 16ο Δ.Σ. 415 ΝΑΙ 1342,82 2302,68 

8 20ο Δ.Σ. 970 ΝΑΙ 2489,54 4270,38 

9 22ο Δ.Σ 1150 ΝΑΙ 2821,76 4840,55 

10 26ο Δ.Σ. 1129 ΝΑΙ 2783,68 4775,19 

11 27ο Δ.Σ. 935 ΝΑΙ 2423,29 4156,68 

12 33ο Δ.Σ. 2077,55 ΝΑΙ 4379,21 7514,12 

13 ΓΛΙΝΟΥΣ 292,96 ΝΑΙ 1045,57 2410,35 

14 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 442,15 ΝΑΙ 1405,57 2410,35 

15 
ΜΕΓ. 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

630 ΝΑΙ 

1816,32 3115,09 

16 4ο ΝΗΠ. 107 ΝΑΙ 512,13 877,89 



17 8ο ΝΗΠ. 298,57 ΝΑΙ 1060,11 1817,72 

18 11ο ΝΗΠ 240 ΝΑΙ 907,05 1555,18 

19 18ο ΝΗΠ 298,57 ΝΑΙ 1060,11 1817,72 

20 22ο ΝΗΠ 100 ΝΑΙ 488,36 837,12 

21 23ο ΝΗΠ 298,57 ΝΑΙ 1060,11 1817,72 

22 30ο ΝΗΠ 75 ΝΑΙ 399,201 684,25 

23 ΜΠΑΡΑΣ 162 ΝΑΙ 686,15 1176,31 

24 ΡΙΖΑΡΙΟΥ 260 ΝΑΙ 960,34 1646,57 

25 
ΝΗΠ. 

ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 

160 ΝΑΙ 

680,15 1166,02 

26 ΝΗΠ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ 130 ΝΑΙ 587,37 1006,91 

27 
ΝΗΠ. 

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 

80 ΝΑΙ 

417,63 715,86 

28 
7ο Γυμνάσιο 

Τρικάλων 

2089 ΝΑΙ 

4397,27 7545,13 

29 
2ο ΓΕΛ 

Τρικάλων 

2220 ΝΑΙ 

4602,45 7897,39 

30 
3ο ΓΕΛ 

Τρικάλων 

2509 ΝΑΙ 

5045,92 8658,83 

31 
4ο ΓΕΛ 

Τρικάλων 

2015,49 ΝΑΙ 

4280,89 7345,32 

32 
6ο ΓΕΛ 

Τρικάλων 

2012 ΝΑΙ 

4275,34 7335,79 

33 
8ο ΓΕΛ 

Τρικάλων 

2021 ΝΑΙ 

4289,65 7360,35 

 

Σύνολο παθητικής  2 (κατηγορία μελέτης 06): 72.602,16€ 

Σύνολο ενεργητικής 2 (κατηγορία μελέτης 09): 124.549,01€ 

Άρα η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (οριστικής) παθητικής πυροπροστασίας είναι :  

 (35%*72.602,16)*50% +(25%*72.602,16)=30.855,92€ 

Αντίστοιχα η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (οριστικής) ενεργητικής πυροπροστασίας 

είναι: 

 (35%*124.549,01)*50% +(25%*124.549,01)=52.933.33€ 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην περίπτωση επικαιροποίησης μελέτης  η 

προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται μέχρι το 50% της προεκτιμώμενης αμοιβής του 

αντίστοιχου σταδίου προκύπτουν τα εξής 

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (επικαιροποιημένης):  

52.933,33€ *0,5=26.466,66€ 



Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% 
της συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες 
συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου ΓΕΝ.7, της 
Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2519Β/20.07.2017). 
Κατά συνέπεια έχουμε: 
 
8% * Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας = 0,08 *101.957,47€ = 8.156,60€ 

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 
-Τεχνική περιγραφή 10%   δηλαδή 10%*8.156,60=815,66€ 
-Τεχνικές προδιαγραφές 30% δηλαδή 30%*8.156,60=2.446,98€ 
-Τιμολόγιο μελέτης  13% δηλαδή 13%*8.156,60=1.060,36€ 
-Προϋπολογισμός μελέτης 5% δηλαδή 5%*8.156,60=407,83€ 
 
Επομένως για τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας η 
αμοιβή καθορίζεται σε 4.730,83€ 

 

Αντίστοιχα η αμοιβή για τα τεύχη δημοπράτησης για τη μελέτη ενεργητικής 

πυροπροστασίας ανέρχεται σε  

8% * Αμοιβή Μελέτης ενεργητικής  Πυροπροστασίας = 0,08 *148.443,04€ = 11.875,44€ 

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 
-Τεχνική περιγραφή 10%   δηλαδή 10%*11.875,44=1187,54€ 
-Τεχνικές προδιαγραφές 30% δηλαδή 30%*11.875,44=3.562,63€ 
-Τιμολόγιο μελέτης  13% δηλαδή 13%*11.875,44=1.543,81€ 
-Προϋπολογισμός μελέτης 5% δηλαδή 5%*11.875,44=593,77€ 
 
Επομένως για τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας η 
αμοιβή καθορίζεται σε 6.887,76€ 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την αποτύπωση υφιστάμενου κτιρίου υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου ΓΕΝ.4, της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2519Β/20.07.2017): 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού 
ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει 
ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης 
ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  
γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 και για το έτος 2021: 

         τκ = Συντελεστής ίσος με 1,26 σύμφωνα με την με πρωτ. Δ11/104190/6-4-2022 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  
Συνεπώς για την αποτύπωση των κτιρίων η ημερήσια αμοιβή για επιστήμονα εμπειρίας 

μέχρι 10 έτη υπολογίζεται ως εξής : 300 * τκ = 300 * 1,26 = 378€. 
 
 

Ημέρες απασχόλησης 30 

Αμοιβή μελέτης 30*378=11.340€ 

 
 



Συνοψίζοντας τα παραπάνω  
 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
1 Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Παθητικής  Πυροπροστασίας σε στάδιο 

οριστικής μελέτης 
101.957,47 

2 Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Μελέτης Παθητικής  Πυροπροστασίας 4.730,83 

     3 Αμοιβή για την αποτύπωση των κτιρίων 11.340,00 

 Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6. 
Μελέτες Αρχιτεκτονικές 

118.028,30 

 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
1 Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε στάδιο 

οριστικής μελέτης 
 

148.443,04 
2 Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας  

   6.887,76 

 Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9. 
Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές 

 
155.330,80 

 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
1  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
 

118.028,30 

2  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές 

 
155.330,80 

  
Σύνολο Μελετών 

273.359,10 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.  Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 118.028,30 

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - 
Ηλεκτρονικές 

155.330,80 

3 Σύνολο Μελετών 273.359,10 

4 Απρόβλεπτα (15%)  41.003,86 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 314.362,96 

 Φ.Π.Α. 24% 75.447,11 

 ΣΥΝΟΛΟ 389.810,07 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ(%) 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(

€) 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.  Αρχιτεκτονικές Μελέτες 
Κτιριακών Έργων 

118.028,30   

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Μελέτες Μηχανολογικές - 
Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές 

155.330,80   

3 Σύνολο Μελετών 273.359,10   

 Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του 
συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 

   

4 Απρόβλεπτα (15%)  41.003,86   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 314.362,96€   

 Φ.Π.Α. 24% 75.447,11€   

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
389.810,07€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τρικκαίων 
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Τρικκαίων 
Εργοδότης είναι ο Δήμος Τρικκαίων 
Ανάδοχος: ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση, κατά την 
έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5, της παρ. 1, του αρ. 2, του Ν.4412/2016, η μελέτη 
έργου. 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Ο Δήμος Τρικκαίων δια των αρμοδίων οργάνων του 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Αξία σύμβασης : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
Δημόσια Σύμβαση Μελέτης: η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς 
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και του Δήμου Τρικκαίων με αντικείμενο 
την εκπόνηση μελετών, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται από το προσωπικό του Δήμου. 
Συμφωνητικό: Νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του αναδόχου, 
αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η 
προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας 
αυτής. 
Έγγραφο της Σύμβασης: νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο 
Δήμος Τρικκαίων με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της 
διαδικασίας ανάθεσης, όπως : 
Α. Η Διακήρυξη 
B. Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
Γ. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
Δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Ε. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 
ΣΤ. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης 
 
Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 

(3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 



Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 

υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή 

απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και 

ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ». 

 (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
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 τη 
διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 
 
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
1. Συμφωνητικό 
2. Προκήρυξη και Διακήρυξη 
3. Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
5. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 
6. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης 
 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 
εφόσον τούτο απαιτείται. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 
(Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε 
επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να 
παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 
 
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό κατά τα 

οριζόμενα των άρθρων 182 & 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος Τρικκαίων ή όποιος 

άλλος στον οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 

και του Ν3852/2010. 

 
 



2.1.3 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. 
 
2.1.4 Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 
των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 
μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις 
οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 
 
2.1.5 Σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα γραμμικό 
κατ΄ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 184 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει). Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των  σταδίων όλων των 
επιμέρους απαιτούμενων μελετών και τις χρονικές τους  αλληλουχίες και επαλληλίες για τη 
διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής  κρίσιμης διαδρομής. Με το χρονοδιάγραμμα, ο 
ανάδοχος προεκτιμά τον  συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, υπολογίζοντας εύλογα 
διαστήματα  που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία 
δεν είναι υπεύθυνος. 
 
2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 
αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης 
των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του 
Ν.4412/2016. 
 
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος 
μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 
 
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει τον 
αντίκλητό του (αρ. 182, Ν.4412/2016). Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο 
που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με 
δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο 
έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον 
κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του 
αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να 
αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολής της σχετικής δήλωσης με την 
οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν 
ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
 
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 



2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο  

Η υποβολή των μελετών, εργασιών και εκθέσεων της σύμβασης από τον Ανάδοχο, οι οποίες 
αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων  θα γίνει σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα , καθώς και τις σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 
 
 
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, Ν.4412/2016).   

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.  Η 
καταβολή της αμοιβής του αναδόχου ορίζεται κατά το άρθρο 187 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συμβατική αξία μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση 
τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 186 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 
Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης γίνεται μόνο αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4, του άρ. 186, 
του Ν.4412/2016. 
 
Η πληρωμή της αμοιβής στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, μετά τον έλεγχο και την έγκριση 
από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της μελέτης Ενεργητικής και 
Παθητικής Πυροπροστασίας οποιουδήποτε ανεξάρτητου σχολικού κτιρίου, που 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα Σχολικών Κτιρίων του Τεύχους «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ».  
Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου 5 για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο, 
σύμφωνα με την παρ. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» του Τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει Λογαριασμό Πληρωμής, στον οποίο θα 
συμπεριλαμβάνεται η Μελέτη του εν λόγω σχολικού κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψιν το 
πραγματικό εμβαδόν του κτιρίου, προς έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
Διευκρινίζεται ότι κάθε Λογαριασμός Πληρωμής θα υπολογίζεται ως άθροισμα τμηματικών 

Λογαριασμών για κάθε κτίριο ξεχωριστά. 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 
μελετών, όπως προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά.  
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 
187 του Νόμου 4412/2016. 



 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-7 του άρθρου 
187 του Νόμου 4412/2016.  
Ειδικότερα αναγράφονται: 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. 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. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 
V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 

I. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους 
απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και 
κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 
τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής, των ισχυουσών κατά τη στιγμή της 
πληρωμής, κρατήσεων  

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 : 
 
(α) 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 ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 
 
(β) 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 του 
μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Νόμου 4412/2016.  
 
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, 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 των εργασιών. Οι λόγοι 
προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται 
άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 
 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με 
διάλυση της σύμβασης (αφού ολοκληρώσει κάποιο στάδιο) για τα απομένοντα στάδια 
μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Νόμου 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού 
απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της 
διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 194 του Νόμου 4412/2016. 
Επίσης, μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 
του άρθρου 194 του Νόμου 4412/2016. 
 
4.2.4 Η τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρ. 186, του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση θα γίνει με σύνταξη 
Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του 
παραπάνω άρθρου. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής Σύμβασης στις 
περιπτώσεις των παρ. 3 και 4, του αρ. 186, του Ν.4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την 
υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο 
ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη 
και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 186 του Νόμου 4412/2016. 
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 
ημερών 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, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186 του 
Νόμου 4412/2016. 
Η προθεσμία για την άσκηση αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης έγκριση Σ.Π. αρχίζει με 
την κοινοποίησή της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη υπογραφή 
της συμπληρωματικής Σύμβασης. 
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την 
καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 
του Νόμου 4412/2016 ). 
 
4.3 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου. 
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. 
 

4.4 Χρηματοδότηση  

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
ίση προς το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
5.1.2 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. 
 
5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή 
της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 
 
5.1.4 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για 
τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 72 και 187 του Ν.4412/2016. Η 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών ρυθμίζεται από τα άρθρα 72, 187 και τις λοιπές 
διατάξεις του Ν.4412/2016. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του 
άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο 
εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή 
της μελέτης. 
 
5.1.5 Μετά από αίτηση του αναδόχου και με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 72 και 187, 
του Ν.4412/2016, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών 
περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. 
 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας 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. 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 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 Νόμου 
4412/2016. 
 
6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της 



Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις του. 
 
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη Αρχή. 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 
αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 
εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που συνοδεύει την Προκήρυξη 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. 
 
8.1.5 Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές του έργου μετέχουν 
υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. 
 
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν 
προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 
 
8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 195 του Νόμου 4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις 
αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού 
Συμβουλίου. 



 
8.4 Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
 
 
 
8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
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 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια/ καθοδήγηση του αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 
• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 
ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, 
του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να 
μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 
 
8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

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. 
 
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 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 



• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 
• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 
 
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 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία 
(σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
 
8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 
σύμβαση ή τον εργοδότη. 
 
8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται με μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα δε πρωτότυπα αυτών να 
αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), 
είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, 
εντός του πρώτου μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού, σύμφωνα με το 
αρ. 188, του Ν.4412/20161. 
 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να 
τις παραδώσει. 
 
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 
Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
παρ. 4.2. 
 
Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών 

                                                           
 



τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται 
κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο 4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 
 
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 
 
10.2.2 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 της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 
τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 
προσφοράς τους. 
 
10.3 Ανωτέρα βία 
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 
ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 
παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις 
περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη 
σύμβαση. 
 
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, 
δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
 
10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 
ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
 
Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Δ.Υ, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Νόμου 
4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η 
σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική 
ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, 
ενώ  επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.  
 
11.2 Διάλυση της σύμβασης 



11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης , 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 192 του Ν. 
4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Αναφορά γίνεται και στο άρθρο 4.2.4. 
Εάν ο ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα της διάλυσης της σύμβασης, αλλά συναινεί στη 
ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα 
αναγράφονται στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016.  
 
11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια 
εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή 
αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 3% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό 
εκπόνηση σταδίου (άρθρα 192 και 194 του Ν.4412/2016).  
 
11.2.3 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.  
11.2.4 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 το 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. 
 11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. Διάλυση της 
σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 192 του Ν.4412/2016. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο 
άρθρο αυτό διαδικασία.  
11.2.6 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, ενώ η Π.Α εγκρίνει με την ίδια απόφαση τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες 
της σύμβασης. 
11.2.7 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.  
 

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν 
δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Νόμου 4412/2016, 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. 
 
11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 



 Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 189 του Νόμου 4412/2016. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 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 του άρθρου 72 παρ. 15 του Νόμου 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Νόμου 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία 
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 
 
 

Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νομοθεσία 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 
στην Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 
 
 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 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. 
 
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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