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ΕΙΣΗΓΗΣΗ Νο 21 ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Δέσμευση Πίστωσης)» 

1. Απαιτείται η δέσμευση ποσού για την Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής 

άδειας για τη δημιουργία αδέσποτων ζώων. Η συνολική δαπάνη θα είναι  

74.400.000,00 ευρώ.  

2.  Οι διατάξεις του Νόμου που δικαιολογούν την δαπάνη είναι o N. 4412/2016 

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 7411.0002 «Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής 

άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων» του Προϋπολογισμού 

Οικονομικού έτους 2018. 

 

 ε βάση τα παραπάνω  και κατ  εφαρμογή του άρθρου   του Π.Δ.   2    

( . .Κ.    Α  )   παρακαλώ την  . . να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την 

έκδοση  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

 

ΚΟΥΡΑΣΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Τα λοιπά μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  

της οικείας Προγραμματικής Σύμβασης 
 

1. Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης  

2. Τρέζου Μαρία – Ελένη  

3. Σταύρου Δήμητρα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

για την ανάθεση μελέτης σύμφωνα με την περ. 9α του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α΄147) 
 

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 
 

Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
της παρ. 7 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016 (Α΄147) 
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Α.1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να διευθύνουν και να ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα 

με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, αποσκοπώντας στην προστασία, ανάπτυξη και συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  

Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα 

για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (περ. Ιγ10 άρθρου 

75 Ν.3463/2006 (Α’ 114)  όπως τροποποιήθηκε με την περ. 28 της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 

(Α’ 87)). Η αρμοδιότητα της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά την 

έννοια της περ. ε άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (Α΄15), μπορεί να ασκείται και από Συνδέσμους Δήμων, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ιδίου νόμου.   

Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν 

δημοτικά ή διαδημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους, ή μισθωμένους ή 

παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες, χώρους (παρ. 2 του άρθρου 9 του 

Ν.4039/2012 (Α΄15)). 

Οπότε η συγκεκριμένη σύμβαση, βάσει της υπ’ αρ. 3/2018 απόφασης Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής 

(Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ), έχει σκοπό την εκπόνηση μελέτης, κατά την 

έννοια της περ. 6α της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για τη δημιουργία  καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων, ήτοι μίας ειδικής εγκατάστασης που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή 

παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς (περ. η άρθρου 1 

Ν.4039/2012 (Α΄15), σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 

(Α΄15), σύμφωνα με τον οικείο τίτλο ιδιοκτησίας.  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

Α.2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) 
Η ίδρυση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο θα αποτελεί χώρο προσωρινής 

παραμονής και περίθαλψης, προβλέπεται να γίνει στα Μεσόγεια, σε έκταση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκόπουλου και συγκεκριμένα βόρεια του οικισμού 

Μαρκόπουλου, στη θέση Βαρδελόπορτα.  
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Η περιοχή εμπίπτει στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου του Ν. Αττικής που εγκρίθηκε με το από 22.06.1983 

Προεδρικό Διάταγμα (Δ’ 284). Σύμφωνα με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, την κατηγορία  Γ2 (γεωργική γη) της 

περ. V.II του άρθρου 2 του από 20.02.2003 Προεδρικού Διατάγματος (Δ΄199).  

 

Εικόνα 1. Θέση γηπέδου 

 
Πηγή: www.googleearth.com 

 

Το γεωτεμάχιο έχει έκταση 16 στρέμματα. Είναι γωνιακό, επί αγροτικών οδών και απέχει δύο 

χιλιόμετρα από το κέντρο του Μαρκόπουλου, δύο χιλιόμετρα από την Αττική Οδό και ένα χιλιόμετρο από το 

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε απόσταση 500 μέτρων περίπου διέρχεται ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής 

τάσης.  

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας, είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο. Οι όροι δόμησης δίδονται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα. 
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Εικόνα 2. Θέση γηπέδου σε σχέση με τα όρια του του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας 

και του εγεκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 

 
Πηγή: www.organismosathinas.gr 

 

Η δυναμικότητα του καταφυγίου θα είναι ογδόντα (80) θέσεων, σύμφωνα με τον περιορισμό που 

τίθεται στην περ. δ του άρθρου 5 της ΚΥΑ 1711/150664/28.11.2014 (Β’ 3249), όπως ισχύει.  

Οι προτεινόμενοι χώροι αναγράφονται στον Πίνακα 1. Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά. Επιτρέπεται 

απόκλιση ως προς τις επιφάνειες ή/και ως προς το ίδιο το προτεινόμενο κτηριολογικό πρόγραμμα (με 

προσθήκη ή κατάργηση χώρων για παράδειγμα) εντός των ορίων των ισχυουσών διατάξεων καθώς και των 

κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκάστοτε αρμόδιου 

οργάνου. Επίσης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κτηριολογικού, θα πρέπει να υπάρξει και μνεία για 

μελλοντική επέκταση της εγκατάστασης είτε από άποψη κτηριακών υποδομών, είτε από άποψη χρήσεων.  
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Πίνακας 1. Ενδεικτικό κτηριολογικό Πρόγραμμα  

 
Πηγή: α) Π.Δ. 463/1978 (Α΄96), άρθρο 1 παρ. 2 & άρθρο 3 παρ. 1, β) ΥΑ 3046/304/29, άρθρο 4 παρ. 8, γ)  

 

Η ίδρυση και λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων, πέραν των γενικών διατάξεων περί 

δόμησης, διέπεται και από τις διατάξεις για ενδιαιτήματα ζώων του Ν.604/1977 (Α’ 163) και του Π.Δ. 

463/1978 (Α’ 96), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 3170/2003. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας διέπονται από τις ειδικές διατάξεις της ΚΥΑ 280262/03.12.2003 (Β’ 

1874).   

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Π.Δ. 463/1978 (Α’ 96), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5 του 

Ν. 3170/2003, οι επιτρεπόμενες διαστάσεις του χώρου αναπαύσεως κάθε σκύλου είναι 2*2*2m, του 

ατομικού χώρου άσκησης 2*2*2m και το σύνολο του παρεχόμενου χώρου 8 τ.μ. για κάθε ζώο. Συνίσταται 

όμως η αύξηση του χώρου ανάπαυσης κάθε ζώου, έως και 3*3m, ειδικά για τα μεγαλόσωμα.  

α/α Είδος χώρου

Ελάχιστη 

ωφέλιμη 

επιφάνεια 

Eκτιμώμενη  

μικτή 

επιφάνεια 

χώρων

Α. Κτήριο διοίκησης - Ν.604/1977 (Α' 163) 125,00 140,00

1 Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως (9m2 μικτού εμβαδού ανά άτομο) 7,00

2 Αίθουσα προσωπικού 19,00

3 Αποθήκη τροφών και υλικού 7,00

4 Αίθουσα παρασκευής και προετοιμασίας της τροφής των ζώων, μετά των 

σχετικών σκευών και ειδών εστιάσεων των ζώων και πλυντηρίου αυτών 

12,00

5 Αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων  8,00

6 Ιατρείο (αίθουσα εξετάσεων και επεμβάσεων μικρών ζώων) 12,00 12,00

7 Αίθουσα αναμονής ασθενών ζώων 12,00 12,00

8 Χώροι υγιεινής προσωπικού με ντους 15,00 18,00

9 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής 10,00 12,00

10 Χώρος υγιεινής ΑμΕΑ 5,00 6,00

11 Λεβητοστάσιο - αποθήκη 18,00 20,00

12 Χώρος αναμονής

Β. Ενδιαιτήματα ογδόντα (80) ζώων - ΚΥΑ 280262/03.12.2003 (Β’ 1874) 500,00 550,00

1 Ατομικές αίθουσες διαμονής φιλοξενούμενων ζώων. Ελάχιστες 

επιτρεπόμενες διαστάσεις ωφέλιμου χώρου ανά ζώο: 2*2*2m 

500,00 550,00

2 Ατομικά προαύλια άσκησης σκύλων. Ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις 

ωφέλιμου χώρου ανά ζώο: 2*2m 

320,00

3 Xώροι υγιεινής προσωπικού (εφόσον απαιτείται από τη γενική διάταξη 

των κτηρίων)

60,00
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Επίσης, οι χώροι και ειδικά οι περιφράξεις θα πρέπει να μελετηθούν με τρόπο ώστε να μπορεί να 

διασφαλιστεί η λειτουργία τους και η στατική τους επάρκεια, λαμβανομένης υπ΄ όψιν της απρόβλεπτης 

συμπεριφοράς των ζώων, ειδικά των μεγαλόσωμων (άσκηση πιέσεων στις περιφράξεις, εκσκαφή σε βάθος 

κοντά στη θεμελίωση των περιφράξεων κτλ).  

Σε όλους τους χώρους του γηπέδου θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα ως προς την εξασφάλιση συνθηκών 

προσβασιμότητας κατά την έννοια της περ. 71 του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 (Α΄79) - Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός (ΝΟΚ), όπως ισχύει.   

 

Α.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Αντικείμενο της επιδιωκόμενης σύμβασης είναι η σύνταξη πλήρους μελέτης που θα πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης για την κατασκευή του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης 

όλων των στοιχείων ωριμότητας ώστε να είναι δυνατή, μετά το πέρας της μελέτης, η άμεση δημοπράτηση 

του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (Α΄147).   

Αναλυτικότερα απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:  

 η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 696/1974 (Α’ 301), με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στους Ν.4412/2016 (Α΄147) και Ν.4495/2017 (Α΄167). 

 η έκδοση οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 40 του Ν.4495/2017 (Α΄167), ή/και 

οποιασδήποτε άλλης διάταξης ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. 

 η έκδοση άδειας ίδρυσης, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4039/2012 (Α΄15), ή 

από οποιοδήποτε άλλο όργανο ασκεί το συγκεκριμένο καθήκον.  

 οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση, έγκριση, γνωμοδότηση, απαιτείται για την εξασφάλιση της ωριμότητας 

(όπως για παράδειγμα έκδοση δελτίου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, κτλ), ώστε το 

επιδιωκόμενο έργο να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις για την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της οκείας σύμβασης για την κατασκευή του.  

Οπότε, για την εκπόνηση της επιδιωκόμενης σύμβασης, εκτιμάται ότι απαιτούνται οι ακόλουθες 

κατηγορίες μελετών, κατά την έννοια της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).  

1. Κατηγορία (6): Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων 

2. Κατηγορία (7): Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου)  

3. Κατηγορία (8): Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών 

τεχνικών έργων) 

4. Κατηγορία (9): Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες  
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5. Κατηγορία (14): Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ή ήπιων μορφών 

ενέργειας) 

6. Κατηγορία (16): Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 

κτηματογραφικές και τοπογραφικές) 

7. Κατηγορία (21): Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 

8. Κατηγορία (25): Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 

9. Κατηγορία (27): Περιβαλλοντικές μελέτες 

Α.4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
Η δαπάνη ανά κατηγορία μελέτης ορίζεται βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΥΑ 

ΔΝΣγ/3129/ΦΝ466/2017 (Β΄2519).  

Ο υπολογισμός των επί μέρους αμοιβών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στην περ. 15 του άρθρου ΟΙΚ 5 

του Κανονισμού Προτιμώμενων Αμοιβών, για τις μελέτες στις οποίες έχει νόημα η εφαρμογή της διάταξης 

αυτής, με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

4/2018 απόφαση Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής (ΣΒΑΠ).  

Οι κύριοι συντελεστές και μεγέθη που έχουν ληφθεί υπ’ όψιν ανά κατηγορία μελέτης κατά την 

προεκτίμηση αμοιβών είναι οι εξής:  

 

Πίνακας 2. Συντελεστές προεκτίμησης αμοιβών 

 
 

Βάσει των ανωτέρω, η προεκτίμηση της δαπάνης ανά μελέτη υπολογίζεται ως εξής: 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟ

ΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΙΙ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

KATHΓΟΡΙΑ 

Ι

ΗΜ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΙΙ ΚΤΗΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 

ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V

Εγραφείου= 150,00 150,00 150,00 150,00

Εενδιαιτημάτων= 350,00 350,00 350,00 15150,00

τκ= 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211

κ= 2,10 1,00 2,00 2,40 2,00 2,00 2,00 2,90

μ= 50,00 36,00 35,00 28,00 26,00 35,00 35,00 63,00

ΤΑο= 9,75 9,75 0,19 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75

ΣΒν= 1,40 0,51 1,40 1,40 0,51 1,40 0,51 0,10

Σστ= 0,30 0,70

ΣΗΜ= 23,00% 4,00%

ΣΑ= 1,00 1,00 1,00
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Πίνακας 3. Αναλυτικός υπολογισμός επί μέρους αμοιβών 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚ/ΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΡΟΜΕ-

ΛΕΤΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

100,00% 17,50% 12,50% 40,00%

6 21.386,53 €

A

= (( 2,10 + ( 50,00 / 9,82 )) * 2628,29 ) = 18.895,67 € 3.306,74 € 2.361,96 € 7.558,27 € 13.226,97 €

A

= (( 1,00 + ( 36,00 / 9,31 )) * 2234,05 ) = 10.876,02 € 1.903,30 € 1.359,50 € 4.350,41 € 7.613,22 €

A

= (( 2,00 + ( 35,00 / 2,64 )) * 51,22 ) = 780,49 € 136,59 € 97,56 € 312,20 € 546,34 €

7 1.089,90 €

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Α

=
300,00 * τκ * ημέρες

= 300,00 * 1,211 3,00 1.089,90 € 1.089,90 €

8 9.308,25 €

A

= (( 2,40 + ( 28,00 / 6,58 )) * 788,49 ) = 5.249,26 € 918,62 € 656,16 € 2.099,70 € 3.674,48 €

A

= (( 2,00 + ( 26,00 / 8,26 )) * 1563,83 ) = 8.048,24 € 1.408,44 € 1.006,03 € 3.219,30 € 5.633,77 €

9 5.098,96 €

A

= (( 2,00 + ( 35,00 / 6,02 )) * 604,51 ) = 4.723,95 € 826,69 € 590,49 € 1.889,58 € 3.306,77 €

A

= (( 2,00 + ( 35,00 / 3,18 )) * 89,36 ) = 1.161,42 € 203,25 € 145,18 € 464,57 € 812,99 €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ A

= (( 3,00 + ( 45,00 / 3,05 )) * 78,85 ) = 1.398,86 € 244,80 € 174,86 € 559,55 € 979,20 €

14 1.073,54 €

A

= (( 2,00 + ( 35,00 / 3,62 )) * 131,41 ) = 1.533,64 € 268,39 € 191,70 € 613,45 € 1.073,54 €

16 Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές, τοπογραφικές 726,60 €

Α

=
300,00 * τκ * ημέρες

= 300,00 * 1,211 2,00 726,60 € 726,60 €

21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 1.000,00 € 1.000,00 €

25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 2.427,79 €

A

= (( 2,90 + ( 63,00 / 18,98 )) * 18961,26 ) = 3.468,27 € 606,95 € 433,53 € 1.387,31 € 2.427,79 €

27 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1.089,90 €

Α

=
300,00 * τκ * ημέρες

= 300,00 * 1,211 3,00 1.089,90 € 1.089,90 €

Μελέτη χρονικού προγραμματισμού έργου 3.728,32 €

A

= (( 2,30 + ( 45,00 / 5,75 )) * 525,66 ) = 5.326,17 € 932,08 € 665,77 € 2.130,47 € 3.728,32 €

Σχέδιο Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 670,54 €

β

=

(( 0,40 + ( 8,00 / 5,94 )) = 1,75%

A

=
β * Σαi * τκ =

0,02 * 45.293,55 € * 1,211 957,91 € 167,63 € 119,74 € 383,17 € 670,54 €

Tεύχη δημοπράτησης 3.808,03 €

= 47.600,33 € * 0,08 = 3.808,03 € 3.808,03 €

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*τκ)}=

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΗΜ*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*ΣΗΜ*τκ)}=

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*ΣΑ*τκ)}=

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΆΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*ΣΑ*τκ)}=

Α=8%Ασυν

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*τκ)}=

Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*Σστ*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*Σστ*τκ)}=
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*Σστ*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*Σστ*τκ)}=
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΗΜ*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*ΣΗΜ*τκ)}=
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

{{κ+{μ/[(ΣΑi/178,3*τκ)1/3]}}

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*τκ)}=

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*τκ)}=

{{κ+{μ/[(Ε*ΤΑο*ΣΒν*100)/178,3*τκ)1/3]}}*(1,06*Ε*ΤΑο*ΣΒν*τκ)}=
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Πίνακας 6. Προεκτίμηση αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

Διάγραμμα δόμησης

Αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακή

Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας 546,34 €

Μελέτη χρονικού προγραμματισμού έργου 3.728,32 €

Σχέδιο Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 670,54 €

Tεύχη δημοπράτησης 3.808,03 €

2 7 Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες Μελέτη Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας 1.089,90 € 1.089,90 €

3 8 Στατικές μελέτες (μελέτες 

φερουσών κατασκευών κτηρίων 

και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 

έργων)

Στατική μελέτη 9.308,25 € 9.308,25 €

Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών 

Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και 

αποχετεύσεων

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 979,20 €

5 14 Ενεργειακές μελέτες Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου 1.073,54 € 1.073,54 €

6 16 Μελέτες τοπογραφίας 

(γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, 

χαρτογραφικές, κτηματογραφικές, 

τοπογραφικές

Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. με το 

περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου, 

κτλ

726,60 € 726,60 €

7 21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Εδαφοτεχνική μελέτη 1.000,00 € 1.000,00 €

8 25 Μελέτες φυτοτεχνικής 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου και έργων πρασίνου

Αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου 2.427,79 € 2.427,79 €

9 27 Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1.089,90 € 1.089,90 €

Σύνολο επί μέρους μελετών 51.408,36 €

Απρόβλεπτα 7.711,25 €

Σύνολο μελετών προ ΦΠΑ 59.119,61 €

ΦΠΑ 14.188,71 €

Σύνολο μελετών με ΦΠΑ 73.308,32 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

20.840,18 €Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών 

έργων

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές 

και ηλεκτρονικές μελέτες

6

9

1

4 5.098,96 €4.119,76 €

29.593,41 €
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Πίνακας 4. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

 

 
Α.5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η μελέτη είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ΣΒΑΠ του 2018, με αύξοντα αριθμό 

70.7411 και στον Προϋπολογισμό του 2018, με Κ.Α. 70.7411 και πίστωση 74.400,00 ευρώ. Η συνολική 

δαπάνη για τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων» προεκτιμάται στο ποσό των 59.119,61€, άνευ ΦΠΑ (με απρόβλεπτα). Με την 

πρόσθεση του ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.188,71€ το ποσό διαμορφώνεται στα 73.308,32€. 

Α.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Για την επιλογή συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016 (Α΄147) για ανάθεση σε μελετητές εγγεγραμμένους στα Μητρώα 

1 2 3 4

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων

Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών 

κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές 

μελέτες

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου

Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, 

χαρτογραφικές, κτηματογραφικές, τοπογραφικές

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου και έργων πρασίνου

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ή έκδοση ΠΠΔ)

Μελέτη χρονικού προγραμματισμού έργου

Σχέδιο Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας

Τεύχη δημοπράτσης

Έκδοση άδειας δόμησης 

Έκδοση άδειας ίδρυσης

Μήνες 
Κατηγορία μελέτης
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Μελετητών του άρθρου 39 του Ν.3316/05,  στις κατηγορίες του κεφαλαίου Α.3. της παρούσας χωρίς 

δεσμεύσεις από τις τάξεις πτυχίων.  

Α.7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1Ο άρθρο – Ισχύουσες διατάξεις  
1.1. Νομοθεσία  

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις εξής διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:  
1. Ν.4512/2018 (Α΄5):Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις", άρθρα 40, 120 και 217 (ζητήματα 
δημοσίων συμβάσεων) 

2. Ν.4497/2017 (Α’ 171), άρθρο 107: Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) 
3. N.4482/2017 (A’ 102), άρθρο 37: Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α΄147) 
4. Ν.4472/2017 (Α΄74): Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του 

Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 
και λοιπές διατάξεις 

5. Ν.4469/2017 (Α΄62), άρθρο 18: Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α΄147) 
6. Ν.4441/2016 (Α’ 227), άρθρο 22: Τροποποιήσεις Ν.4412/2016  
7. Ν.4412/2016 (Α΄147) και διορθώσεις σφαλμάτων στα Α΄200 & Α’206: Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών, και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
8. Ν.4351/2015 (Α’ 164): Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις 
9. Ν.4235/2014 (Α΄32), άρθρο 46: Τροποποίηση του Ν.4039/2012  (Α΄15)  

10. Ν.4178/2013 (Α’ 174): Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις  

11. Ν.4122/2013 (Α΄42): Ενεργειακή απόδοση κτηρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις 

12. Ν.4067/2012 (Α’ 79): Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 
13. Ν.4039/2012 (Α΄15): Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των 

ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό  
14. Ν.4030/2011 (Α΄249): Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις 
15. Ν.3979/2011 (Α΄138): Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις 
16. Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32): Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων  
17. N.3861/2010 (A’ 112): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις 

18. Ν.3852/2010 (Α΄87),"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης" 
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19. Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62): Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, 
μητροπολητικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις 

20. Ν.3463/2006 (Α’ 114): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
21. Ν.3399/2005 (Α΄255): Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις  
22. Ν.3170/2003 (Α’ 191): Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις 
23. Ν.2017/1992 (Α’ 31): Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς 
24. Ν.3316/05 (ΦΕΚ Α’ 42), άρθρα 2Α της παραγράφου 2 και άρθρα 39 και 40: Ανάθεση και εκτέλεση 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
25. Ν.604/1977 (Α’ 163): Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων, κλινικών και ενδιαιτημάτων  
26. Π.Δ. 20.02.2003 (Δ’ 199): Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός 

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής) 
27. Π.Δ. 211/2006 (Α΄211): Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό 
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωϊκά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο  

28. Π.Δ. 515/1989 (Α’ 219): Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του 
Π.Δ. 696/1974 (Α’ 301) περί αμοιβών για τη σύνταξη μελετών κλπ 

29. Π.Δ. 24.05.1985 (Α’ 270): Τροποποίηση των όρων και των περιορισμών δόμησης των γηπέδων των 
κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων νομίμως υφιστάμενων προ 
του έτους 1923 οικισμών 

30. Π.Δ. 06.10.1978 (Δ’538): Περί καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των 
κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων 
προ του έτους 1923 οικισμών  

31. Π.Δ. 463/1978 (Α’ 96): Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, 
κλινικών και ενδιαιτημάτων, καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων.  

32. Π.Δ.696/1974 (Α’ 301): Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν  μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. 
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και 
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών (κατά το μέρος που έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ)  

33. ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/2017 (Β΄2367): Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων 
34. ΚΥΑ 57654/2017 (Β’ 1781): Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
35. ΚΥΑ 1711/150664/2014 (Β’ 3249): Καθορισμός των προϋποθέσεων επιχορήγησης των Δήμων, των 

Συνδέσμων Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για 
την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του ύψους, της 
διαδικασίας και των προϋποθέσεων καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

36. ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β΄3400): Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
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37. ΚΥΑ 7533/2012 (Β’ 251): Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης 
38. ΚΥΑ 306720/2008 (Β΄1083): Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και λειτουργία 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  
39. ΚΥΑ 280262/2003 (Β’ 1874): Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων  
40. ΚΥΑ 280239/2003 (Β’ 1712): Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές 

διατάξεις  
41. ΚΥΑ 40700/2006 (Β΄1196): Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των ΟΤΑ Α΄βαθμού, Δημοτικών 

και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και 
λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού του Π.Δ. 410/1995 σε εφαρμογή 
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/05 τεύχος Α') 

42. ΚΥΑ 326332/1978 (Β’524): Περί του τύπου και του τρόπου εκδόσεως άδειας ιδρύσεως Κτηνιατρικών 
Κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων  

43. ΚΥΑ 323918/1978 (Β΄491): Περί του ύψους του απαιτούμενου παραβόλου διά την χορήγησιν άδειας 
ιδρύσεως κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων  

44. ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (Β’4841): Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών υπηρεσιών (Μη.Με.Δ.)της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

45. ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (Β΄2519): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8.δ του άρθρου 
53 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) 

46. ΥΑ 1714/75275/2015 (Β’ 1489): Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων 
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παραχωρούνται σε 
εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς 

47. ΥΑ 9573/1846/2000 (Δ΄210): Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαρκόπουλου 
Μεσογαίας (Ν. Αττικής) 

48. ΥΑ 3046/304/1989/1989 (Δ’ 59): Κτιριοδομικός Κανονισμός 
49. ΥΑ 52613/2582/1987 (Δ΄916): Έγκριση Γενικού Πολοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Μαρκόπουλου 

Δήμου Μαρκόπουλου (Ν. Αττικής) 
50. ΥΑ 326332/1978 (Β’ 524): Περί του τύπου και του τρόπου έκδοσης άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών 

Κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων 
51. Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09.06.2017) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ): Τροποποίηση 

των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
52. Κατευθυντήρια Οδηγία 8 (απόφαση 37/2015) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7): Εφαρμογή διατάξεων 

περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4281/14  
53. Εγκύκλιος 18/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΛΜ746530Ξ-ΖΨ7):  
54. Εγκύκλιος 7/2015 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/1-4-2015, ΑΔΑ: 7ΟΕΗ465ΦΘΘ-

ΩΗΦ): Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21.03.2015 
έως 20.03.2016 
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55. Εγκύκλιος 13/2014 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (αρ. πρωτ. Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20-8-2014: Κατάργηση ορίων στις 
αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

56. Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 158/2016 (Β’3698): Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών 

57. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατεθείσες κατηγορίες μελετών.  
58. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές των άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.  
 

2Ο άρθρο – Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:  
1. Σύμβαση 
2. Απόφαση ανάθεσης / κατακύρωσης 
3. Διακήρυξη 
4. Οικονομικές προσφορές 
5. Τεχνικές προσφορές (εάν υπάρχουν) 
6. Συγγραφή υποχρεώσεων 
7. Υποφάκελος διαγωνισμού 
8. Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες σύνταξης μελετών 

 
 

3Ο άρθρο – Τόπος, τρόπος  και χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 
Η μελέτη θα εκτελεστεί στην έδρα των αναδόχων και στην έδρα των κατά περίπτωση αρμόδιων 

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

(Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 

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

που προβλέπεται να κατασκευαστεί το έργο και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 

χρήσιμη ο εργοδότης.  Η απαιτούμενη έρευνα σε οποιονδήποτε φορέα σχετίζεται με τη μελέτη θα 

εκτελείται από τους αναδόχους. Επίσης ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις 

απαιτούνται κατά την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης (όπως γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 

του Ν.604/1977 (Α’ 163), εισήγηση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του άρθρου 4 του Ν.604/1977 (Α’ 

163)), με τη συνδρομή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.   

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Ως έναρξη της ισχύος της σύμβασης 
νοείται η ημέρα υπογραφής της. Τμηματικές προθεσμίες δεν υπάρχουν. Παράταση δύναται να χορηγηθεί 
μετά από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και εφόσον αιτιολογείται επαρκώς. Αν μετατίθεται 
το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσμίας.  
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Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την υπογραφή του συμφωνητικού, εφόσον 

προηγουμένως απαιτηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο χρονοδιάγραμμα, εφόσον αυτό 
απαιτηθεί, θα αναγράφονται καθαρά οι χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 
μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική 
προθεσμία. 

 
4Ο άρθρο – Επίβλεψη της σύμβασης 

Ο εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

 
5Ο άρθρο – Προσωπικό του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το γεγονός της υποβολής της προσφοράς του. 
Τεκμαίρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτώς.   

 
6Ο άρθρο – Οικονομικές προσφορές – συμβατική αμοιβή.  

Οι οικονομικές προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ζητούμενων μελετών ανά κατηγορία 
μελέτης. Επίσης, η κατάθεση προσφορών των συμμετεχόντων αποτελεί τεκμήριο ότι ο δυνητικός 
ανάδοχος έλαβε γνώση των συμβατικών τευχών και των ειδικών συνθηκών και δεσμεύεται να εκτελέσει 
στη σύμβαση ορθώς και επιμελώς.  

Η συμβατική του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά 
έξοδα) και το επιχειρηματικό του όφελος, μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του φυσικού 
αντικειμένου.  

Σε  περίπτωση που απαιτηθεί η λήψη στοιχείων από άλλους φορείς ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο 
όργανο, η δαπάνη αναπαραγωγής ή σάρωσης βαρύνει τον εργοδότη. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία 
συλλογής στοιχείων από άλλους φορείς είναι υποχρέωση του αναδόχου.   

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ισχύων ΦΠΑ και τυχόν αναπροσαρμογές του βαρύνουν το φορέα.  
 
7Ο άρθρο – Πιστοποίησης, εξόφληση, παραλαβή συμβατικού αντικειμένου 

Η πιστοποίηση των επί μέρους τμημάτων της μελέτης μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανά διακριτή 
ποσότητα, σύμφωνα με τους πίνακες προεκτίμησης δαπάνης από τα αρμόδια όργανα.  

Η εξόφληση μπορεί να γίνεται τμηματικά εφόσον συνοδεύεται από πιστοποίηση του παρόντος 
άρθρου.  

Η οριστική παραλαβή της μελέτης θα γίνει από το αρμόδιο όργανο, μετά το πέρας της σύμβασης.  
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει το σύνολο της σύμβασης, εφόσον αυτό 

αιτιολογείται επαρκώς και εφόσον γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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8Ο άρθρο – Ποιότητα μελετών και παρεχόμενων υπηρεσιών – Ευθύνες του αναδόχου 
Η ποιότητα των μελετών και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια 

που θέτουν η σχετική νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη. Σε κάθε περίπτωση, εκπόνηση της μελέτης 
υποδεικνύεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Εφ’ όσον οι διαδικασίες δεν ανταποκρίνονται στους 
όρους της σύμβασης, ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ή υπάρχουν πλημμέλειες που δε συμφωνούν 
με τους γενικούς κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει, αναπροσαρμόσει, βελτιώσει το φυσικό αντικείμενο κατά τις υποδείξεις του αρμόδιου 
οργάνου.   

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση σύμβασης. Οι αξιώσεις του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη 
σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.  Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη 
να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με 
τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δε συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη 
ζητώντας σχετικές οδηγίες.  

Με τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στον εργοδότη όλα τα έγγραφα 
ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει 
σε αυτόν.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσει σύγκρουσης 
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 
σύγκρουση.  

Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί. Επί θεμάτων μη 

ρυθμιζόμενων υπό των ως άνω κανονισμών εφαρμόζονται κανονισμοί διεθνώς παραδεδεγμένοι, μετά από 

έγκριση του αρμόδιου οργάνου (Π.Δ. 696/1974 – Α’ 301).  

9Ο άρθρο – Εκχώριση εργασίας σε τρίτο - Εμπιστευτικότητα 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο, σε τρίτον, μέρους ή όλου του αντικειμένου της 

συμβάσεως, χωρίς απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου. Υποκατάσταση του αναδόχου δύναται να 
γίνει  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες 
του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες περιέλθουν στη γνώση του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

 
10Ο άρθρο – Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων - παραδοτέα 
Τα παραδοτέα είναι, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:  
 Οικοδομική άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει, 

συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις.  
 Μελέτη εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στον Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει.   
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 Τεύχη δημοπράτησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο ΓΕΝ.7 της ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 
(Α΄2519). Σημειώνεται ότι στα τεύχη δημοπράτησης θα προβλέπονται και τυχόν αμοιβές τρίτων 
(ελεγκτή δόμησης, αρχαιολόγου, κτλ).  

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση ή απαλλαγή.  
 Άδεια ίδρυσης.  
 Άδεια εκσκαφής από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.  

 
Τα προαναφερθέντα θα παραδοθούν σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένα από 

τον ανάδοχο. Περαιτέρω αντίγραφα των απαιτούμενων για την έκδοση άδειας δόμησης βαρύνουν τον 
εργοδότη.  

Επίσης, θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, αφενός σε μορφή pdf, σαρωμένα στην τελική τους 
μορφή (μετά τις εγκρίσεις) και αφετέρου σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή σε αρχεία τύπου 
docx, xls, dwg, και οποιασδήποτε άλλου τύπου ηλεκτρονικού αρχείου, κατά περίπτωση.  

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 νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 
παραδοθούν στον εργοδότη σε χρόνο που προβλέπεται από τη σύμβαση.  

Κάθε είδους υπολογισμοί και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
υπόμνημα με περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών και των αναλυτικών στοιχείων των υπολογισμών 
(π.χ. αναλυτικών προμετρήσεων), ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 
11Ο άρθρο – Αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου και εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ αναδόχου και εργοδότη, θα διακινούνται κατ’ αρχήν με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα πρωτότυπα, εφόσον υπάρχουν, θα κατατίθενται στην υπηρεσία με ευθύνη 
του αναδόχου και αντίστοιχα θα παραδίδονται στον ανάδοχο είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω ταχυδρομείου με 
ευθύνη του φορέα.  

 
12Ο ΑΡΘΡΟ – Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις  
της ισχύουσας νομοθεσίας. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζονται τα  αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 
Συντάχθηκε Ελέγθηκε και θεωρήθηκε 

Η πρ. Τμήματος Μελετών Ο πρ. Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 

 
 
 

Δήμητρα Σταύρου Βασίλης Κόγος 
Αρχιτέκτων μηχανικός Αγρ. τοπογράφος μηχανικός 
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Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 
«Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων» 

 
Στο Ψυχικό σήμερα, την ……………….του μηνός ……………………………. του έτους 2018, ημέρα ….………..., βάσει της 
υπ΄ αριθμ. …………………….. απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΒΑΠ (ΑΔΑ: 
………………………………………………), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. ο ΣΒΑΠ, εκπροσωπούμενος από τον ……………………, πρόεδρο, καλούμενος εφεξής «Εργοδότης» 
2. Ο/η ……………………………………………….., ……………………μηχανικός, με ΑΦΜ…………………………… και 

……………………………………………….., ……………………μηχανικός, με ΑΦΜ…………………………… καλούμενοι εφεξής 
«Ανάδοχος» 

3. Ο/η ……………………………………………….., ……………………μηχανικός, με ΑΦΜ…………………………… και 
……………………………………………….., ……………………μηχανικός, με ΑΦΜ…………………………… καλούμενοι εφεξής 
«Ανάδοχος» 

4. κ.ο.κ. 
δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο :  Αντικείμενο της Μελέτης 

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και βάσει της ανωτέρω απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την 
οποία ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την 
εκπόνηση της μελέτης του τίτλου, στο ΣΒΑΠ, με τους όρους των συμβατικών τευχών, που εγκρίθηκαν από την 
Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αρ. ……………………… απόφαση (ΑΔΑ:…………………….). Το αντεικείμενο της 
σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά στον οικείο Υποφάκελο Διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτημα της παρούσας.  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο :  Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη 

σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο :  Προθεσμίες 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

συμβατικά τεύχη είναι έως την ……………………………………………………………. Ως έναρξη νοείται η υπογραφή της 

παρούσας σύμβασης. Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τυχόν τμηματικές προθεσμίες των επί 

μέρους εργασιών θα εγκριθούν μετά την υποβολή του σχετικού χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο, εφ’ 

όσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο :  Εκπρόσωπος
1
 – Έδρα – Αντίκλητος του Αναδόχου 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου, δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία και προσαρτάται στην 

παρούσα σύμβαση ορίζεται ο/η ………………………………, κάτοικος………………………….., οδός………………………., 

ΤΚ………………, εποικοινωνία………………………………… και αναπληρωτής /ρια αυτού, ο/η ………………………………, 

κάτοικος………………………….., οδός………………………., ΤΚ………………, εποικοινωνία…………………………2.  

Ως έδρα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3316/05, δηλώνεται η επαγγελματική 

του έδρα, ήτοι οδός …………………………………………., αρ. …….ΤΚ…… 

Αντίκλητος του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν.3316/05, ορίζεται ο/η 

……………………………………………………………………. με έδρα …………………………………………. Σχετική υπεύθυνη δήλωση 

αποδοχής του διορισμού του αντίκλητου προσαρτάται στη σύμβαση αυτή.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο :  Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα συμβατικά τεύχη και στο Ν.4412/2016, 

αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ). Η αμοιβή αυτή, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου και την απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………….. ευρώ (………………..€), χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής:  

 Κατηγορία (06): Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων  …………………………..€ 

 Κατηγορία (07): Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες  …………………………..€ 

 Κατηγορία (08): Στατικές μελέτες …………………………..€ 

 Κατηγορία (09): Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες …………………………..€ 

 Κατηγορία (14): Ενεργειακές μελέτες …………………………..€ 

 Κατηγορία (16): Μελέτες τοπογραφίας  …………………………..€ 

 Κατηγορία (21): Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες …………………………..€ 

 Κατηγορία (25): Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου  …………………………..€ 

                                                           
1
   Αφορά μόνο την περίπτωση σύμπραξης γραφείων, αλλιώς διαγράφεται.  

2
   Αφορά μόνο την περίπτωση σύμπραξης γραφείων, αλλιώς διαγράφεται όλη η παράγραφος.  
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 Κατηγορία (27): Περιβαλλοντικές μελέτες …………………………..€ 

Σύνολο:  …………………………..€ 

Απρόβλεπτα:  …………………………..€ 

Συμβατικό ποσό προ ΦΠΑ:  …………………………..€ 

ΦΠΑ ….%: …………………………..€ 

Συμβατικό ποσό με ΦΠΑ:  …………………………..€ 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, 

τον τρόπο πληρωμής, κλπ, αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στις ισχύουσες διατάξεις.   

Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο :  Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητική 

επιστολή του ………………………………………………………..3 καλής εκτέλεσης ποσού 

……………………………………………………………………………4(…………..€)5. Η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής 

τεκμαίρεται με το υπ΄αρ. ………………..6 έγγραφο.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο :  Ακροτελεύτιο άρθρο 

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις τετραπλούν από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη, πρόεδρο του ΣΒΑΠ 

και από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο 

καθένας συμβαλλόμενος από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη, ήτοι πρωτότυπα τεύχη του 

ιδιωτικού συμφωνητικού,  

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

 

                                                           
3
   Γράφεται στο πιστωτικό ίδρυμα.  

4
   Γράφεται το ποσό της εγγυητικής ολογράφως.  

5
   Γράφεται το ποσό της εγγυητικής ολογράφως.  

6
   Αναφορά στο αποδεικτικό επικοινωνίας με ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζα.  
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Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. του ……………………………………………………………………………….
7
, ειδικότητας ……………………………………..

8
, με την 

ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 06 – Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. του ……………………………………………………………………………….
9
, ειδικότητας ……………………………………..

10
, με την 

ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 07 – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. του ……………………………………………………………………………….11, ειδικότητας ……………………………………..12, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 

                                                           
7
   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   

8
   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  

9
   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   

10
   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  

   
11

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
12

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
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Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 08 – Στατικές μελέτες 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. του ……………………………………………………………………………….
13

, ειδικότητας ……………………………………..
14

, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 09 – Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. του ……………………………………………………………………………….15, ειδικότητας ……………………………………..16, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 14 – Ενεργειακές μελέτες 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
13

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
14

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
   
15

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
16

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
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Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. του ……………………………………………………………………………….
17

, ειδικότητας ……………………………………..
18

, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 16 – Μελέτες τοπογραφίας 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. του ……………………………………………………………………………….19, ειδικότητας ……………………………………..20, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. του ……………………………………………………………………………….21, ειδικότητας ……………………………………..22, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 

                                                           
17

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
18

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
   
19

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
20

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
   
21

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
22

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
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αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 25 – Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

και έργων πρασίνου 
 

Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. του ……………………………………………………………………………….
23

, ειδικότητας ……………………………………..
24

, με 
την ιδιότητα του κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016, έχοντας λάβει γνώση του φακέλου του έργου της μελέτης του τίτλου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους των συνημμένων τευχών που αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και  

 
προσφέρω έκπτωση για την κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες 

 
Ολογράφως:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμητικώς: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ψυχικό ………………………………… 

Οι προσφέροντες 

 

 

 

                                                           
23

   Ονοματεπώνυμο δυνητικού αναδόχου.   
24

   Ειδικότητα δυνητικού αναδόχου (π.χ. αρχιτέκτων μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, κτλ).  
   




		2018-05-25T13:30:29+0300
	DIMITRA STAVROU




