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Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Με ηα παξόληα ηεύρε αλάζεζεο πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε κειέηεο ζε εμεηδηθεπκέλν
πγθνηλσληνιόγν Πνιηηηθό ε Σνπνγξάθν Μεραληθό κε εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε
θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ
ζα πξνθύςνπλ από ηελ πεδνδξόκεζε θαη ηε κνλνδξόκεζε νδώλ θαη ηκεκάησλ απηώλ
ζην θέληξν ηεο πόιεο.
πγθεθξηκέλα ν Γήκνο ζρεδηάδεη ηελ πεδνδξόκεζε ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηθιείεηαη από
ηηο νδνύο Γηνζθνύξσλ – Αγεζηιάνπ – Μελειάνπ – Αγ. Νίθσλνο. Ο επξύηεξνο ζηόρνο
είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα πεξηνρή θηιηθή ζηνπο πεδνύο θαη πνδειάηεο ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο Αξρηδάκνπ – Όζσλνο
Ακαιίαο – Λεσλίδνπ – Θεξκνππιώλ.
Οη νδνί πνπ ν Γήκνο ζρεδηάδεη λα κνλνδξνκεζνύλ είλαη:
1. Η νδόο ησλ 118,
2. Σκήκα ηεο νδνύ Αγεζηιάνπ,
3. ε νδόο Δπξηβηάδνπ.
Γηα ην ζθνπό απηό πξόθεηηαη λα αλαηεζεί ε κειέηε κε ηίηιν: “πκπιήξσζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ πόιε ηεο πάξηεο”.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη σο ηζρύεη «κε απόθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο πεξί εθπόλεζεο κειεηώλ, ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εθπόλεζεο κειέηεο ηνπ
Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο ζε πηπρηνύρν κειεηεηή ή κειεηεηηθό γξαθείν Α ή Β΄ ηάμεο
πηπρίνπ, εθόζνλ ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή όισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο δελ
ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ακνηβήο
πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ θάζε θνξά ηζρύεη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο. Σε
πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, πξνθύςεη κεγαιύηεξε ακνηβή από απηή πνπ
πξνεθηηκήζεθε θαη πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο, ε επηπιένλ δηαθνξά ζεσξείηαη πνηληθή ξήηξα, ζε βάξνο ηνπ, γηα εζθαικέλε
πξνεθηίκεζε. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκόδνληαη θαη από ηα δεκνηηθά
θαη θνηλνηηθά ηδξύκαηα, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαη ηνπο θάζε είδνπο ζπλδέζκνπο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Η θαηεγνξία κειέηεο πνπ ζα απαηηεζεί είλαη:
1. πγθνηλσληαθή κειέηε θαηεγνξίαο 10.
Δπεηδή ζηνλ Γήκν πάξηεο δελ ππάξρεη αλαιόγνπ εμεηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο ζε
ζπγθνηλσληαθέο κειέηεο κεραληθόο (θαηεγνξία κειεηώλ 10 - κειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ
έξγσλ θαη θπθινθνξηαθέο) θαη αθεηέξνπ πθίζηαηαη ε αλάγθε επείγνπζαο ιύζεο ιόγσ
ησλ ηξερόλησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ δελ
ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκόο από ηνλ Γήκν γηα ηηο κεηξήζεηο θπθινθνξίαο θαη
ζηξεθνπζώλ θηλήζεσλ κε κεηξεηέο θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ, όπσο ζπζθεπέο βξόγρσλ
επαγσγήο, αζύξκαηνη κεηξεηέο, κεηξεηέο κε καγλεηηθνύο αηζζεηήξεο, πηεδνειεθηξηθνί
αληρλεπηέο θιπ ζπζθεπέο. Η επεμεξγαζία δε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο
κεηξήζεηο απαηηεί εηδηθά πξνγξάκκαηα software (π.ρ highway capacity software)
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν εμππεξέηεζεο νδώλ θαη θόκβσλ θαη λα
πξνηαζνύλ νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ε ζύληαμε ηεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο ζα
αλαηεζεί ζε ηδησηηθό κειεηεηηθό γξαθείν ζηελ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξία κειεηώλ.
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Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4269/2014 θαη ζα πεξηιακβάλνπλ:
-

Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (Υξήζεηο γεο, γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά νδηθνύ δηθηύνπ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θιπ.)
Μεηξήζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ζε επηιεγκέλα θνκβηθά ζεκεία.
Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο.
Αμηνιόγεζε θαη πξόηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηηο πεδνδξνκήζεηο θαη κνλνδξνκήζεηο όπσο απηέο πην πάλσ αλαθέξνληαη.
Πξνζδηνξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ πηλαθίδσλ, κεηξήζεηο, επεμεξγαζία θαη
αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ.
Πξόηαζε ξπζκίζεσλ πξνζσξηλήο θαη καθξάο δηάξθεηαο ζηάζκεπζεο θαη επηινγή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ.
Πξόηαζε αλαδηνξγάλσζεο ησλ νδεύζεσλ ησλ γξακκώλ ΜΜΜ.
Καζηέξσζε δσλώλ πξνζσξηλνύ ε κόληκνπ πεξηνξηζκνύ ηεο κεραλνθίλεηεο
θπθινθνξίαο.
Δμαζθάιηζε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθώλ γηα πεδνύο θαη πνδειάηεο.

Σα παξαδνηέα ζηνηρεία ζύκβαζεο ζα είλαη :
-

ρέδην κε ηηο πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο .
ρέδην κε ηελ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
ρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζηνπο πξνηεηλόκελνπο θόκβνπο όπνπ άιινπ απαηηείηαη.
Σερληθή έθζεζε.

Η κειέηε πξνεθηηκάηε ζην πνζό 17.712,00 € (με ΦΠΑ) θαη ζα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/05 « Αλάζεζε θαη Δθηέιεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ εθπόλεζεο
Μειεηώλ θαη Παξνρήο πλαθώλ Τπεξεζηώλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο».

Β. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε έλα (1) ζηάδην σο πξνο ηελ θαηεγνξία 10 ησλ κειεηώλ, ήηνη
νξηζηηθή κειέηε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη ζηνηρεία θαη ζα επηιύζεη ην ζέκα ησλ
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πεδνδξόκεζε θαη ηε
κνλνδξόκεζε νδώλ θαη ηκεκάησλ απηώλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο πάξηεο.
Γ. ΚΑΣΑ ΠΑΡΔΚΚΛΙΗ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Γεδνκέλνπ όηη ε ακνηβή ηεο κειέηεο πξνεθηηκάηε κηθξόηεξε από ην 30 % νξίνπ ηεο
ηάμεο Α! ηνπ πηπρίνπ ηεο θαηεγνξίαο ηεο, θαη πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα από ηνλ θνξέα
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο κειέηεο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 209 παξ.3 ηνπ Ν. 3463/06 "Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο" , αλ
επηιεγεί απηόο ν ηξόπνο, ε ακνηβή πνπ ηειηθά ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαη πνπ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρύνληα Κώδηθα ακνηβώλ, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε
από ην 30% ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κειέηεο.
Αλ γηα νηαδήπνηε ιόγν , πξνθύςεη κεγαιύηεξε ακνηβή από απηή πνπ έγηλε απνδεθηή
από ηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ε επί πιένλ δηαθνξά
ζεσξείηαη πνηληθή ξήηξα ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ – Μειεηεηή.
Γ. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η εθπόλεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
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1. Σνπ Ν. 3316/05 « Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο
κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ πνπ αθνξνύλ ηηο κειέηεο ηνπ Γεκνζίνπ, νη
νπνίεο δελ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ην άξζξν 46
παξ.1 ηνπ Ν. 3316/05
3. Σν Π.Γ. 696/74 «πεξί ακνηβώλ κεραληθώλ θαη πξνδηαγξαθώλ ζπληάμεσο
κειεηώλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην ΠΓ 99/78, ΠΓ 194/79 ην ΠΓ
515/89 ηελ εγθύθιην Δ25/05/Γ17γ/02/ΦΝ 439 θαη ην Ν. 3316/05
4. Σν Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο»
5. Σν N. 4269/2014 πεξί Υσξνηαμηθήο θαη πνιενδνµηθήο µεηαξξύζµηζεο − Βηώζηµε
αλάπηπμε.
6. Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ ησλ ήδε
αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (λόκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο
απόθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο,
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
πληάζζεηαη & ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
πάξηε……………………2015
Ο αλαπι. Γ/ληήο Σ.Τ.

Κσλζηαληίλνο Βαξδαθάθνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Γ/ΝΗ Σ.Τ.

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 130/2015
Δκηιμώμενε Αμοιβή: 17.712,00 €
κε Φ.Π.Α.

ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ
«Μελέηη κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις κενηρικές οδούς ηης
πάρηης και λοιπές επηρεαζόμενοσς οδούς»

Γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο : «Μελέηε κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις
κενηρικές οδούς ηες πάρηες και λοιπές επερεαδόμενοσς οδούς»
ύκθσλα κε :
1. Σν Ν.3316/05 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη
παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σν Π.Γ. 696/74 «πεξί ακνηβώλ κεραληθώλ θαη πξνδηαγξαθώλ ζπληάμεσο κειεηώλ» όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην ΠΓ 99/78, ΠΓ 194/79 ην ΠΓ 515/89 ηελ εγθύθιην
Δ25/05/Γ17γ/02/ΦΝ 439 θαη ην Ν. 3316/05.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα 3463/06 θαη εηδηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 209 παξ.3
4. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ πνπ αθνξνύλ ηηο κειέηεο ηνπ Γεκνζίνπ, νη νπνίεο δελ
αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ην άξζξν 46 παξ.1 ηνπ Ν. 3316 /
05.
5. Σν N. 4269/2014 πεξί Υσξνηαμηθήο θαη πνιενδνµηθήο µεηαξξύζµηζεο − Βηώζηµε
αλάπηπμε.
6. Σηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ζπληάμεσο ζπγθνηλσληαθώλ κειεηώλ
7. Γεληθά όιεο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη Νόκνπο πνπ αθνξνύλ ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο
κειέηεο θαη δελ αλαθέξνληαη πην πάλσ.
8. Σελ αξηζ……….απόθαζε ηεο ΟΔ ηνπ Γήκνπ πάξηεο πεξί αλάζεζεο ηεο κειέηεο:
«Μελέηε κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις κενηρικές οδούς ηες πάρηες και
λοιπές επερεαδόμενοσς οδούς»
ήκεξα ηελ…………… ηνπ κελόο…………………. 2015
Δπαγγειηζηξίαο 83-91, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη:
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ζην

γξαθείν

ηνπ Γήκαξρνπ πάξηεο,

Αθ’ ενός ν θ. Δπάγγεινο Βαιηώηεο , Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ πάξηεο, πνπ νλνκάδεηαη ζην εμήο
ΔΡΓΟΓΟΣΗ.
Αθ εηέροσ ην γξαθείν κειεηώλ ………………………………..πνπ νλνκάδεηαη ζην εμήο ΑΝΑΓΟΥΟ,
ζσμθωνούν και ζσναποδέτονηαι ηα παρακάηω:

ΑΡΘΡΟ 1.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η ζύκβαζε απηή αθόξα ηελ εθπόλεζε πγθνηλσληαθήο Μειέηεο κε ηίηιν: «Μελέηε
κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις κενηρικές οδούς ηες πάρηες και λοιπές
επερεαδόμενοσς οδούς»
Σα αθξηβή όξηα θάζε παξέκβαζεο ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ επνπηεύνπζα ηελ κειέηε ππεξεζία κε
ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εξγνδόηε.
Η εθπόλεζε ηεο κειέηεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3316/05, ηα Δθηειεζηηθά ηνπ Γηαηάγκαηα,
ην Ν. 4269/2014 θαη ηηο εθηειεζηηθέο ηνπ δηαηάμεηο θαη Τ.Α., ην Π.Γ. 696/74 «πεξί ακνηβώλ
κεραληθώλ θαη πξνδηαγξαθώλ ζπληάμεσο κειεηώλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην ΠΓ
99/78, ΠΓ 194/79 ην ΠΓ 515/89 ηελ εγθύθιην Δ25/05/Γ17γ/02/ΦΝ 439 θαη ην Ν. 3316/05, θαη
ηηο ζπλαθείο Γηαηάμεηο, κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο πνπ δίλνληαη από ηνλ εξγνδόηε από ηελ
έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο θαη κε όζα ζηα επόκελα άξζξα εηδηθόηεξα
νξίδνληαη.
ΑΡΘΡΟ 2.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΝΑΡΞΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

Η παξνύζα ζύκβαζε απνηειεί θαη πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδόρνπ.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέζα ζε δηάζηεκα 10 εκεξώλ ε Δπηβιέπνπζα ππεξεζία κε
ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν, γηα ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο όηη ζηνηρεία
δηαζέηεη όπσο:
Υάξηεο θαη ππόβαζξα ησλ πεξηνρώλ παξέκβαζεο πνπ δηαζέηεη ζε νπνηαδήπνηε θιίκαθα.
Άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ ηπρόλ εθπνλεζεί θαη επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ πεξηνρή κειέηεο.
Δπίζεο ν Δξγνδόηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βνεζήζεη γηα ηε δηάζεζε ζηνλ Αλάδνρν
άιισλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο Τπεξεζίεο.
ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΜΔΛΔΣΗ

Η επίβιεςε ηεο κειέηεο ζα γίλεη από ηελ Γ/λζε Σερλ. Τπεξεζηώλ Γήκνπ πάξηεο.
ΑΡΘΡΟ 4.

ΦΑΔΙ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ

Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε έλα ζηάδην.
Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο.
Ο κειεηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ηελ νξηζηηθή κειέηε ε νπνία
ζπλνπηηθά ζα πεξηιακβάλεη:

-

Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (Υξήζεηο γεο, γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά νδηθνύ δηθηύνπ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θιπ.)
Μεηξήζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ζε επηιεγκέλα θνκβηθά ζεκεία.
Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο.
Αμηνιόγεζε θαη πξόηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηηο πεδνδξνκήζεηο θαη κνλνδξνκήζεηο όπσο απηέο πην πάλσ αλαθέξνληαη.
Πξνζδηνξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ πηλαθίδσλ, κεηξήζεηο,
επεμεξγαζία θαη
αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ.
Πξόηαζε ξπζκίζεσλ πξνζσξηλήο θαη καθξάο δηάξθεηαο ζηάζκεπζεο θαη επηινγή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ.
Πξόηαζε αλαδηνξγάλσζεο ησλ νδεύζεσλ ησλ γξακκώλ ΜΜΜ.
Καζηέξσζε δσλώλ πξνζσξηλνύ ε κόληκνπ πεξηνξηζκνύ ηεο κεραλνθίλεηεο
θπθινθνξίαο.
Δμαζθάιηζε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθώλ γηα πεδνύο θαη πνδειάηεο.

Σα παξαδνηέα ζηνηρεία ηεο ζα είλαη :
-

ρέδην κε ηηο πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.
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-

ρέδην κε ηελ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
ρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζηνπο πξνηεηλόκελνπο θόκβνπο όπνπ άιινπ απαηηείηαη.
Σερληθή έθζεζε.

Η εληνιή έλαξμεο ηεο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο.
Σηνπο πην πάλσ ρξόλνπο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ρξόλνη ειέγρνπ παξαιαβήο θαη
έγθξηζεο από ηελ ππεξεζία.
Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο
ηεο κειέηεο είλαη δπλαηόλ λα δνζεί από ηνλ
εξγνδόηε κεηά ζύκθσλε γλώκε ηεο επνπηεύνπζαο ππεξεζίαο, ύζηεξα από
αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ.
ΑΡΘΡΟ 5.

ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ

Γεδνκέλνπ όηη ε ακνηβή πξνεθηηκάηαη κηθξόηεξε από ην 30 % ηνπ νξίνπ ηεο Α΄ ηάμεο
ηνπ πηπρίνπ ηεο θαηεγνξίαο 10 ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ε αλάζεζε από ην θνξέα λα
γίλεη απεπζείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006.
Η ακνηβή πνπ ηειηθά ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαη πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ
ηζρύνληα θώδηθα ακνηβώλ, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ην 30% ηνπ αλώηαηνπ
νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά θαη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία
κειέηεο. Η πξνθύπηνλ ηπρόλ δηαθνξά ζεσξείηαη πνηληθή ξήηξα ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ
– κειεηεηή.
Η ακνηβή ηεο κειέηεο πνπ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δεθαεπηά ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ
δώδεθα επξώ (17.712,00 €) κε ην ΦΠΑ ζα θαηαβιεζεί ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε έλα ζηάδην
κεηά ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ζρεηηθή
εηζήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο κε έθδνζε ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από απηήλ,
αξκόδηα ειεγκέλεο θαη ζεσξεκέλεο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη
έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηνλ Γήκν πάξηεο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο κειέηεο, επηβάιινληαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πνηληθέο ξήηξεο
πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαη θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3316/05.
Η παξαπάλσ ακνηβή θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο (ακνηβέο ζπλεξγαηώλ, ζπκβνύισλ, θαη γεληθά θάζε θύζεο έμνδα γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο).
Οη πιεξσκέο ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ ππόθεηληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί
πξνεηζπξάμεσο , θαηαβνιήο θόξνπ , θαη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. Ο Φόξνο
πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α) βαξύλεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 6.

ΔΓΓΤΗΔΙ

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από
ηα πξναλαθεξζέληα θαη από ηελ κειέηε ν Αλάδνρνο πξνζθόκηζε ηελ ππ΄ αξηζκό
…………….…………………..……………………………………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο ύςνπο………………………………..Δπξώ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ Ν. 3316/05, πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% επί ηνπ πνζνύ ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο
ηνπ αλαηηζέκελνπ ζηαδίνπ θαη πνπ ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 7.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΓΟΓΟΣΗ

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέζα ζε δηάζηεκα 10 εκεξώλ δίλνληαη ζηνλ
Αλάδνρν από ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ 2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δπίζεο ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα βνεζήζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ απόθηεζε
ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
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Ο Δξγνδόηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηε ζύκβαζε κεηά ην ηέινο
νπνηαζδήπνηε θάζεο ή ζηαδίνπ ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.3316/05,
ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο ππνιεηπόκελεο εξγαζίεο.
ΑΡΘΡΟ 8.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΔΛΔΣΗ

ύκθσλα κε ην Π.Γ. 541/78 «Πεξί θαηεγνξηώλ κειεηώλ» θαη Π.Γ. 798/78 «Πεξί
θαζνξηζκνύ νξίσλ πξνεθηηκσκέλεο ακνηβήο κειεηώλ θαηά ηάμε πηπρίνπ», ν ΑΝΑΓΟΥΟ
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θάησζη πηπρία: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 10 - πγθνηλσληαθέο κειέηεο.
Ο αλάδνρνο παξακέλεη ππεύζπλνο γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηα
δεδνκέλα ηεο ηερληθήο θαη επηζηήκεο θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Κάζε ειάηησκα ή
παξάιεηςε ηεο κειέηεο επαλνξζώλεηαη από ηνλ αλάδνρν ή θαη ζε βάξνο απηνύ ζε
πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 31 ηνπ Ν.3316/05.
Οπνηαδήπνηε επέθηαζε, ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ή ηεο ζύκβαζεο ζα
ελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3316/05.
Η ππνβνιή ηεο κειέηεο ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή ζε ηξία
αληίηππα , θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. ζα γίλεηαη κε έγγξαθν ηνπ αλαδόρνπ, ζην πξσηόθνιιν ηεο
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
Η παξαιαβή ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο δελ απνδερζεί ηε κειέηε, δηαηππώλεη εγγξάθσο ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηπρόλ παξαιείςεηο ηεο κειέηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν
κειεηεηήο νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή ή παξάηαζε
ζε δηάζηεκα πνπ ζα νξίζεη ν εξγνδόηεο ζην παξαπάλσ έγγξαθν.
ΑΡΘΡΟ

9

Η παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε ζε 3 αληίηππα. Μεηά από ηελ αλάγλσζε θαη ππνγξαθή
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο έιαβαλ 2 αληίηππα ν Δξγνδόηεο θαη
1 αληίηππν ν Αλάδνρνο.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ
πληάζζεηαη & ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
πάξηε……………………2015
Ο αλαπι. Γ/ληήο Σ.Τ.

Κσλζηαληίλνο Βαξδαθάθνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 130/2015
Δκηιμώμενε Αμοιβή: 17.712,00 € κε Φ.Π.Α.

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
ΑΡΘΡΑ 1-15
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ.
Σν παξόλ ηεύρνο αθνξά ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο εθπόλεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο
κειέηεο: «Μελέηε κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις κενηρικές οδούς ηες πάρηες και
λοιπές επερεαδόμενοσς οδούς».
Καηεγνξία 10: σγκοινωνιακές Μελέηες
Όπνπ παξαθάησ αλαθέξεηαη:
A. «ΔΡΓΟΓΟΣΗ» λνείηαη ν Γήκνο πάξηεο.
B. «ΑΝΑΓΟΥΟ» ή «ΜΔΛΔΣΗΣΗ» λνείηαη ην γξαθείν Μειεηώλ ή νκάδα " ησλ γξαθείσλ
κειεηώλ ζηα νπνία ζα αλαηεζεί ε εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο κε ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η εθπόλεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν. 3316/05 « Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη
παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Σν Π.Γ. 696/74 «πεξί ακνηβώλ κεραληθώλ θαη πξνδηαγξαθώλ ζπληάμεσο κειεηώλ»
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην ΠΓ 99/78, ΠΓ 194/79 ην ΠΓ 515/89 ηελ εγθύθιην
Δ25/05/Γ17γ/02/ΦΝ 439 θαη ην Ν. 3316/05.
3. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ πνπ αθνξνύλ ηηο κειέηεο ηνπ Γεκνζίνπ, νη νπνίεο δελ
αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ην άξζξν 46 παξ.1 ηνπ Ν.
3316/05
4. Σν Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο»
5. Σηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ζπληάμεσο ζπγθνηλσληαθώλ κειεηώλ
6. Σν N. 4269/2014 πεξί Υσξνηαμηθήο θαη πνιενδνµηθήο µεηαξξύζµηζεο − Βηώζηµε
αλάπηπμε.
7. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ)
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ
από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη γεληθόηεξα θάζε
δηάηαμε (λόκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απόθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ηνηρεία ηεο ζύκβαζεο είλαη:
1. Η ζύκβαζε ηεο κειέηεο.
2. Η απόθαζε αλάζεζεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.
3. Η ζπγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο κειέηεο.
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη ηζρύνπλ κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ
ηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΗ
ΜΔΛΔΣΗ
Η ζπγθνηλσληαθή κειέηε απηή αθνξά ηελ:
«Μελέηε κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις κενηρικές οδούς ηες πάρηες και λοιπές
επερεαδόμενοσς οδούς».
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο 90 εκεξώλ από ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο λα
ππνβάιεη ζηελ Γηεπζύλνπζα ππεξεζία ζπγθνηλσληαθή κειέηε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή.
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Η κειέηε ζα πεξηιακβάλεη:
-

Καηαγξαθή
ηεο
πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο
(Υξήζεηο
γεο, γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά νδηθνύ δηθηύνπ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θιπ.)
Μεηξήζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ζε επηιεγκέλα θνκβηθά ζεκεία.
Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο.
Αμηνιόγεζε θαη πξόηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηηο πεδνδξνκήζεηο θαη κνλνδξνκήζεηο όπσο απηέο πην πάλσ αλαθέξνληαη.
Πξνζδηνξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ πηλαθίδσλ, κεηξήζεηο,
επεμεξγαζία θαη
αμηνιόγεζε ησλ κεηξήζεσλ.
Πξόηαζε ξπζκίζεσλ πξνζσξηλήο θαη καθξάο δηάξθεηαο ζηάζκεπζεο θαη επηινγή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ.
Πξόηαζε αλαδηνξγάλσζεο ησλ νδεύζεσλ ησλ γξακκώλ ΜΜΜ.
Καζηέξσζε δσλώλ πξνζσξηλνύ ε κόληκνπ πεξηνξηζκνύ ηεο κεραλνθίλεηεο
θπθινθνξίαο.
Δμαζθάιηζε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθώλ γηα πεδνύο θαη πνδειάηεο.

Σα παξαδνηέα ζηνηρεία ηεο ζα είλαη :
- ρέδην κε ηηο πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.
- ρέδην κε ηελ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
- ρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζηνπο πξνηεηλόκελνπο θόκβνπο όπνπ άιινπ απαηηείηαη.
- Σερληθή έθζεζε.
Η νξηζηηθή κειέηε κε όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη παξαηεξήζεηο ζα δηαβηβάδεηαη γηα έγθξηζε ζην
Γεκνηηθό πκβνύιην πάξηεο.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η κειέηε ζα παξαδνζεί ζε πέληε (3) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε έλα ζηάδην.
Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο.
Η εληνιή έλαξμεο ηεο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
ηνπο πην πάλσ ρξόλνπο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ρξόλνη ειέγρνπ παξαιαβήο θαη έγθξηζεο από
ηελ ππεξεζία.
Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο είλαη δπλαηόλ λα δνζεί από ηνλ εξγνδόηε κεηά
ζύκθσλε γλώκε ηεο επνπηεύνπζαο ππεξεζίαο, ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ
αλαδόρνπ.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
Γεδνκέλνπ όηη ε ακνηβή ηεο κειέηεο πξνεθηηκάηε κηθξόηεξε από ην 30% ηνπ νξίνπ ηεο
ηάμεο Α! ηνπ πηπρίνπ ηεο θαηεγνξίαο ηεο , θαη πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα από ηνλ θνξέα ηεο
Απεπζείαο Αλάζεζεο ηεο κειέηεο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 209 παξ.3
ηνπ Ν. 3463/06 "" Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο " , αλ επηιεγεί απηόο
ν ηξόπνο , ε ακνηβή πνπ ηειηθά ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαη πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ
ηζρύνληα Κώδηθα ακνηβώλ, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ην 30% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ
ακνηβήο πηπρίνπ Α! ηάμεο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά θαη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο .
Αλ γηα νηαδήπνηε ιόγν , πξνθύςεη κεγαιύηεξε ακνηβή από απηή πνπ θαη πνπ έγηλε απνδεθηή
από ηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ε επί πιένλ δηαθνξά ζεσξείηαη
πνηληθή ξήηξα ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ.
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Η ακνηβή ηεο κειέηεο ζα θαηαβιεζεί ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε έλα ζηάδην κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
κειέηεο
από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο
ππεξεζίαο κε έθδνζε ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από απηήλ, αξκόδηα ειεγκέλεο θαη ζεσξεκέλεο
από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηνλ
Γήκν πάξηεο .
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο κειέηεο, επηβάιινληαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πνηληθέο ξήηξεο πνπ
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαη θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3316/05
Η παξαπάλσ ακνηβή θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο (ακνηβέο ζπλεξγαηώλ, ζπκβνύισλ, θαη γεληθά θάζε θύζεο έμνδα γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο).
Η πιεξσκή ηεο κειέηεο ζα γίλεη από πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ πάξηεο. Οη πιεξσκέο ζηελ
ΑΝΑΓΟΥΟ ππόθεηληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνεηζπξάμεσο , θαηαβνιήο
θόξνπ , θαη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. Ο Φόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α) βαξύλεη ηνλ
ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ & ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΓΟΓΟΣΗ
Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα βνεζήζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ απόθηεζε ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη
ζε άιιεο Τπεξεζίεο θαη θνξείο.
Ο Δξγνδόηεο ιόγσ εηδηθώλ αλαγθώλ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο
κειέηεο δύλαηαη αλ επηθέξεη έγθαηξα ηπρόλ αιιαγέο κηθξήο θιίκαθαο ζηηο πξνδηαγξαθέο
ζύληαμεο ηεο κειέηεο κε ζθνπό ηελ εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο θαηά πεξίπησζε
ηδηνκνξθίεο θαη απαηηήζεηο ρσξίο λα ππνρξεώλεηαη ζε πξόζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε ηνπ
Αλαδόρνπ, εθόζνλ νη αιιαγέο απηέο δελ επηθέξνπλ πξόζζεηε εξγαζία ή δαπάλεο ζηνλ
Αλάδνρν.
Ο Δξγνδόηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηε ζύκβαζε κεηά ην ηέινο νπνηαζδήπνηε
θάζεο ή ζηαδίνπ ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 1 ηνπ Ν.3316/05, ρσξίο λα
ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο ππνιεηπόκελεο εξγαζίεο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΔΛΔΣΗ
Ο Αλάδνρνο παξακέλεη ππεύζπλνο γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηα
δεδνκέλα ηεο Σερληθήο θαη Δπηζηήκεο θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Κάζε ειάηησκα ή
παξάιεηςε ηεο κειέηεο επαλνξζώλεηαη από ηνλ Αλάδνρν ή θαη ζε βάξνο απηνύ ζε πεξίπησζε
άξλεζεο ηνπ, θαηά ηα νξηδόκελα
ζην Ν. 3316/05 (άξ. 31 παξ.4 θιπ).
Οπνηαδήπνηε επέθηαζε, ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ή ηεο ύκβαζεο ζα
ελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29,31 ηνπ Ν.3316/05 θαη ινηπέο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
Η ππνβνιή ηεο κειέηεο ζα γίλεηαη κε έγγξαθν ηνπ Αλαδόρνπ ζην Πξσηόθνιιν ηεο
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ηα ζρέδηα θαη ηα ηεύρε ηεο κειέηεο ζε 3
αληίηππα.
Η παξαιαβή ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ύζηεξα από
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
Ο θάθεινο ηεο ηειηθήο παξάδνζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζρεδίσλ ηεο πιήξνπο κειέηεο
ζε ηξεηο (3) ζεηξέο αληηηύπσλ ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ηεπρώλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαζώο θαη
παξάδνζε απηήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο δελ απνδερζεί ηελ κειέηε , δηαηππώλεη έγγξαθα ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηπρόλ παξαιείςεηο ηεο κειέηεο . ηελ πεξίπησζε απηή ν κειεηεηήο
νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ ,ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή ε παξάηαζε ζε δηάζηεκα πνπ
ζα νξίζεη ν εξγνδόηεο , ζην παξαπάλσ έγγξαθν.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΝΑΓΟΥΟ
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ύκθσλα κε ην Π.Γ. 541/78 «Πεξί θαηεγνξηώλ κειεηώλ» θαη Π.Γ. 798/78 «Πεξί θαζνξηζκνύ
νξίσλ πξνεθηηκσκέλεο ακνηβήο κειεηώλ θαηά ηάμε πηπρίνπ», ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη κειεηεηηθό πηπρίν Α΄ή Β΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 10 (πγθνηλσληαθέο Μειέηεο).
Ο αλάδνρνο κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο:
α) Φσηνηππία ησλ κειεηεηηθώλ πηπρίσλ.
β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, γηα ηελ έδξα ησλ γξαθείσλ ησλ κειεηεηώλ θαη ηελ
ηζρύ ησλ πηπρίσλ ηνπο.
γ) Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα.
δ) Σελ αλάινγε εγγπεηηθή θαη ππεύζπλε δήισζε πεξί νξηζκνύ θαη απνδνρήο θνηλνύ
εθπξνζώπνπ ηεο ζύκπξαμεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο
κειέηεο θ.ι.π .
ΑΡΘΡΟ 11 - ΦΟΡΟΙ - ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ .
Οη πιεξσκέο ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ ππόθεηληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί
πξνεηζπξάμεσο , θαηαβνιήο θόξνπ , θαη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. Ο Φόξνο
πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α) βαξύλεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΓΓΤΗΔΙ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηα
πξναλαθεξζέληα θαη από ηελ κειέηε θαηαηίζεληαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ,
ύςνπο 5%.
ΑΡΘΟ 13 - ΚΡΑΣΗΔΙ
Καηά ηελ πιεξσκή ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα εθδώζεη Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζην νπνίν θαη ζα
παξαθξαηεζεί ν αλαινγνύλ % θόξνο ν νπνίνο θαη ζα απνδνζεί από ηνλ Γήκν ζηελ αξκόδηα
ΓΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΟΠΟ ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δειώζεη ζηελ ππεξεζία ηελ αθξηβή δηεύζπλζε ησλ
γξαθείσλ ηνπ , γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κεηαμύ απηήο θαη ηεο ππεξεζίαο αιιεινγξαθίαο. ε
πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ είλαη θάηνηθνο πάξηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα νξίδεη
αληίθιεην θάηνηθν πάξηεο ή ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία εθηειεί ηε
κειέηε θαη λα γλσξίδεη ηαπηόρξνλα θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ γηα ηελ παξαιαβή ηεο
αιιεινγξαθίαο. Δπίζεο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ όηη δέρεηαη λα
είλαη αληίθιεηνο.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΜΔΛΔΣΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη όηη είρε θαη έιαβε ππόςε ηεο
θαηά ηε ζύληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο κειέηεο ,ηα δεηήκαηα ,
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν λα επεξεάζνπλ ην
θόζηνο ηεο κειέηεο θαη όηη νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηε ζύκβαζε ηελ νπνία ελ πάζε
πεξηπηώζεη ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ν αλάδνρνο.
πληάζζεηαη & ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
πάξηε……………………2015
Ο αλαπι. Γ/ληήο Σ.Τ.
Κσλζηαληίλνο Βαξδαθάθνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 130/2015
Δκηιμώμενε Αμοιβή: 17.712,00 € κε Φ.Π.Α.

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
«Μελέηε κσκλοθοριακών παρεμβάζεων ζηις κενηρικές
οδούς ηες πάρηες και λοιπές επερεαδόμενοσς οδούς»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ

Ο ππνινγηζµόο ηεο πξνεθηηµώµελεο αµνηβήο, ζα γίλεη ζύµθσλα µε ηνλ Κανονιζµό
Προεκηιµώµενων Αµοιβών Μελεηών και Τπερεζιών, πνπ εγθξίζεθε µε ηελ ππ’
αξηζµ. ∆ΜΔΟ/α/o/1257/9-8-2005 (ΦΔΚ Β΄ 1162) απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΩ.∆.Δ., πνπ
εθδόζεθε ζε εθαξµνγή ηνπ Ν.3316/2005, θαζώο θαη ηελ ηειηθή αλαπξνζαξµνγή γηα ην
έηνο 2015 ηνπ ζπληειεζηή (ηθ) = 1,205 ζύµθσλα µε ην ππ’ Α.Π.ΓΝα/νηθ.15864/ΦΝ
439.6/10-3-2015 έγγξαθν ηνπ Γ΄ Σµήµαηνο, ηεο ∆/λζεο Ννµνζεηηθνύ πλη/ζµνύ &
Καιήο λνκνζέηεζεο (∆17), ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο ∆εµνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνµώλ Μεηαθνξώλ & ∆ηθηύσλ.
Θα πξέπεη λα αλαθέξνπµε όηη όζνλ αθνξά ζηηο Κπθινθνξηαθέο Μειέηεο, ε Τπ.
Απόθ.∆ΜΔΟ/α/ν/1257/9-8-2005 («Έγθξηζε Καλνληζµνύ Πξνεθηηµώµελσλ Αµνηβώλ
µειεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
3316/2005»), όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπµπιεξώζεθε, βειηηώζεθε θαη ηζρύεη ζήµεξα, δε
ζπµπεξηιαµβάλεη ηξόπν ππνινγηζµνύ γηα ηελ αµνηβή ηνπο.
Έηζη, ζύµθσλα µε ην άξζξν 45 παξ. 6 ηνπ Ν. 3316/2005, ε αµνηβή ηεο Μειέηεο πξέπεη
λα ππνινγηζηεί «µε βάζε δηαζέζηµα ζηνηρεία από παξόµνηεο µειέηεο θαη ηηο θείµελεο
πεξί αµνηβώλ µειεηεηώλ δηαηάμεηο».
Δπεηδή θαη νη θείµελεο πεξί αµνηβώλ µειεηεηώλ δηαηάμεηο (Π.∆. 696/74, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπµπιεξώζεθε µε ην Π.∆. 515/89) δελ πεξηιαµβάλνπλ ηξόπν
ππνινγηζµνύ αµνηβήο Κπθινθνξηαθώλ Μειεηώλ, ε πξνεθηίµεζε ηεο αµνηβήο ηεο
«Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο παξεκβάζεσλ ζηηο θεληξηθέο νδνύο ηεο πάξηεο θαη ινηπέο
επεξεαδόκελνπο νδνύο» γηα ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
ζηάζµεπζεο κεηά ηελ πεδνδξόκεζε θαη ηε κνλνδξόκεζε νδώλ θαη ηκεκάησλ απηώλ ζην
θέληξν ηεο πόιεο ζα γίλεη ζύµθσλα µε ην άξζξν «ΓΔΝ.4 - Αµνηβή µεραληθώλ ή άιισλ
επηζηεµόλσλ αλάινγα µε ην ρξόλν απαζρόιεζεο» ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόµελνπ
Καλνληζµνύ Πξνεθηηµώµελσλ Αµνηβώλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τπνπξγηθή
Απόθαζε ΓΜΔΟ/α/ν/2229/4-7-2006 πνπ δεµνζηεύζεθε ζηελ Δθεµεξίδα
ηεο
Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 900Β/12-7-2006) θαη ηε «Β΄ Βειηίσζε Καλ. Πξνεθηηµώµελσλ
Αµνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Ν.3316/2005», µε ηελ νπνία µεηνλνµάδεηαη ζε άξζξν ΓΔΝ.4Β, θαη ηζρύεη ζήµεξα.
Σν άξζξν ΓΔΝ.4Β, παξ. 1 πξνβιέπεη αµνηβή:
α. Γηα επηζηήµνλα εµπεηξίαο µέρξη 10 έηε: 300 * ηθ
β. Γηα επηζηήµνλα εµπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450 * ηθ
γ. Γηα επηζηήµνλα εµπεηξίαο µεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600 * ηθ,
όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3 θαη ε ηξέρνπζα ηηµή είλαη ηθ = 1,205
όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ.
Δηδηθά γηα ηε µειέηε ζήκαλζεο – αζθάιηζεο, ηζρύεη ηα άξζξα Ο∆Ο.4 «ήκαλζε –
αζθάιηζε νδηθώλ έξγσλ»:
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε ζπλνιηθή αµνηβή εθηηµάηαη σο εμήο:
Α) Δθηηµάηαη όηη ν απαηηνύµελνο ρξόλνο απαζρόιεζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο µειέηεο,
εθηόο ηεο κειέηεο ζήκαλζεο (θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο), είλαη
ηξηάληα (30)
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εξγάζηµεο εµέξεο γηα
Μειέηεο εθηηµάηαη ζε:

επηζηήµνλα

εµπεηξίαο

έσο 10 εηώλ. πλεπώο, ε αµνηβή ηεο

Α1 = 300 * ηθ * εµέξεο = 300 * 1,205 * 30 = 10.845,00 €
Β) ύµθσλα µε ην άξζξν Ο∆Ο.4 «ήκαλζε – αζθάιηζε νδηθώλ έξγσλ» ε θαηαθόξπθε
ζήκαλζε (πηλαθίδεο) ζηαζεξνύ πεξηερνκέλνπ, πεξηιακβάλεη:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ (Κ).
Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ).
πκβαηηθέο (ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο) πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο (Π) [ηελ θαηεγνξία απηή, ππάγνληαη θαη νη πξόζζεηεο πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο (Πξ)].
Δηδηθέο (ζε θάζε κειέηε) πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο (Πε).
Οξηνδείθηεο (Οξ).

ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηώλ νξηδόληηαο ζήκαλζεο πεξηιακβάλνληαη:
α.
β.
γ.
δ.

Οη δηαγξακκίζεηο νδνζηξσκάησλ.
Οη δηαγξακκίζεηο πεξηνρώλ απνθιεηζκνύ θπθινθνξίαο.
Δλδείμεηο θαη βέιε νδνζηξσκάησλ.
Αλαθιαζηήξεο επηθαλείαο νδνζηξώκαηνο «κάηηα γάηαο».

Η ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο (αξζ. ΟΓΟ.4
παξ.5.1) νξίδεηαη ζε (επξώ/ρικ) κειέηεο έξγνπ, ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν:
Α = (1800*π*ζ)*ηθ
Όπνπ π,ζ νη ζπληειεζηέο ησλ αξζ. ΟΓΟ.1 θαη ΟΓΟ.2
Η ζπλνιηθή ακνηβή θαηαλέκεηαη θαηά ζηάδηα σο αθνινύζσο:
Καηαθόξπθε ζήκαλζε 55%
Οξηδόληηα ζήκαλζε
15%
Αζθάιηζε
30%
πλεπώο:
Ακνηβή θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο (δεδνκέλνπ όηη έξγα αζθάιηζεο δελ
πξνβιέπνληαη):
Α = (55%+15%)*(1800*0,75*1,00*1,205) = 1.138,73 επξώ/ρικ
κε:
π = 0,75 (ζύκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ησλ νδώλ παξέκβαζεο, παξ. 4α) ηνπ
αξζ. ΟΓΟ.1)θαη,
ζ = 1,00 (γηα έδαθνο πεδηλό θιίζεηο 0-10%, παξ. 4β) ηνπ αξζ. ΟΓΟ.1
Δπεηδή πξνβιέπνληαη έξγα θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο ζε κήθνο 3,1219 ρικ
ησλ κειεηνύκελσλ νδώλ, ε ζπλνιηθή ακνηβή θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο
είλαη:
Α2 = Α*3,1219 = 1.138,73*3,1219 = 3.555 €
Γ) Σν ζύλνιν ηεο ακνηβήο ηεο κειέηεο πξνεθηηκείηαη ζην πνζό ησλ:
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 = Α1+Α2 = 10.845,00+3.555 = 14.400 άνεσ ΦΠΑ
ή 14.400Υ 1,23 = 17.712,00 € με ΦΠΑ
ηελ αµνηβή απηή ζπµπεξηιαµβάλνληαη νη πάζεο θύζεο εξγαζίεο πνπ µπνξεί λα θάλνπλ
νη Mειεηεηέο θαη ην ζύλνιν ησλ άµεζσλ θαη έµµεζσλ, γεληθώλ θαη εηδηθώλ
ππνζηεξηθηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ. πµπεξηιαµβάλεηαη, επίζεο, ε ππνβνιή ησλ
ζηνηρείσλ ηεο µειέηεο ζε ςεθηαθά αξρεία θαζώο θαη ζε έληππε µνξθή
(ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζρεδίσλ) ζε ηξείο (3) ζεηξέο.

πληάζζεηαη & ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
πάξηε……………………2015
Ο αλαπι. Γ/ληήο Σ.Τ.

Κσλζηαληίλνο Βαξδαθάθνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
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