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Α.1)  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης κρίνεται απαραίτητη μετά από την εκδήλωση των 

έντονων κατολισθητικών φαινομένων στο συγκεκριμένο νότιο τμήμα του οικισμού που έχει 

προκαλέσει την πλήρη αστοχία της δημοτικής οδού αλλά παράλληλα και σημαντικές φθορές 

σε υποδομές όμορων κατοικιών  (π.χ θραύσεις και καταπτώσεις τοιχίων αντιστήριξης κτλ). 

Δεδομένου και της εξέλιξης των φαινομένων αυτών στο προσεχές διάστημα θα πρέπει άμεσα 

να εκπονηθεί συνολική μελέτη αντιμετώπισης των εν λόγω κατολισθητικών φαινομένων και 

αποκατάστασης της περιοχής σε επίπεδο οριστικής μελέτης. 

   Οι κύριοι στόχοι της παρούσας υπό ανάθεση μελέτης είναι: 

• Η αξιόπιστη διερεύνηση του μηχανισμού πρόκλησης των εκδηλωμένων κατολισθητι-

κών φαινομένων. 

• Απαιτείται η εκτίμηση των απαιτούμενων έργων, η ακριβής τοποθέτησής τους στο 

χώρο και η διαστασιολόγησή τους, ο σχεδιασμός των ενδεικνυόμενων μέτρων 

αντιμετώπισης των εν λόγω φαινομένων, που έγκεινται στην συνολική αντιμετώπιση 

του φαινομένου της περιοχής, και στην ταυτόχρονη αποκατάσταση της περιοχής. 

• Η προμέτρηση και ο προϋπολογισμός των εργασιών και υλικών που θα απαιτηθούν 

για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων. 

 

Α.2)   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

2.1 Τεχνική  Περιγραφή 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α) Γενικά 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί η παράθεση των αναγκαίων στοιχείων για 

την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού 

δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας». Συγκεκριμένα, στο παρόν τεύχος παρέχονται η τεχνική περιγραφή 

της υφιστάμενης κατάστασης, οι απαιτούμενες κατηγορίες μελετών για την εκπόνηση της 

Μελέτης, το αντικείμενο των προαναφερόμενων κατηγοριών μελετών, το χρονοδιάγραμμα 

εκπόνησης της Μελέτης και η προεκτίμηση αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης.  

 
β) Περιγραφή περιοχής μελέτης 

Η Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας ανήκει στο Δήμο Καστοριάς. Χωροθετείται στο 

ανατολικό άκρο του νομού, στην είσοδο των ομώνυμων στενών, 34 χλμ. ανατολικά της 
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Καστοριάς. Βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 1.172 μ. στους πρόποδες του όρους Μουρίκι, 

ορεινού όγκου του Ασκιού. Σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011 ο μόνιμος πληθυσμός 

του οικισμού είναι ίσος με 257 κατοίκους. 

Ο οικισμός αναπτύσσεται – εν γένει – σε ιδιαίτερα έντονο γεωμορφολογικό περιβάλλον 

με αυξημένη κλίση (>45%). 

Τα βασικά τεχνικο-γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχουν ως εξής: 

 Κυρίαρχος λιθολογικός τύπος της περιοχής είναι το έντονα μεταμορφωμένο 

σύστημα του Παλαϊζωικού. 

 Ο άνω ορίζοντας αυτού συνίσταται κυρίως από σχιστόλιθους, 

 Ο κάτω ορίζοντας αποτελείται κυρίως από γνεύσιους με παρεμβολές σχιστολίθων 

υπό τη μορφή φακών. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την ύπαρξη επιφανειακού μανδύα απο-

σάθρωσης σε αρκετές θέσεις της ευρύτερης περιοχής μελέτης καθώς και το έντονο 

γεωμορφολογικό ανάγλυφο, αποτελούν τοπικούς δυσμενείς παράγοντες για την ευστάθεια της 

περιοχής. 

Συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί η εκδήλωση τοπικών κατολισθητικών φαινομένων στο 

νότιο τμήμα του οικισμού (βλ. Σχήμα 1). Απόρροια των εν λόγω κατολισθητικών φαινομένων 

αποτέλεσε η αστοχία της δημοτικής οδού καθώς και η πρόκληση φθορών σε παρακείμενες 

κατοικίες (κατάρρευση τοιχίων αντιστήριξης κτλ).  

Η συνέχιση των συγκεκριμένων φαινομένων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη λόγω 

του έντονου γεωμορφολογικού αναγλύφου της περιοχής και των δυσμενών υδρο-γεωλογικών 

συνθηκών. Συνεπώς, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπόνηση μελέτης για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων και την αποκατάσταση της περιοχής. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B9_(%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BF
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Σχήμα 1. Περιοχή εκδήλωσης υφιστάμενων κατολισθητικών φαινομένων (ενδεικτικά εντός περιγράμ-

ματος). 

2.2  Προδιαγραφές Μελετών 

  Απαραίτητη προϋπόθεση από τον νόμο είναι ο μελετητής να διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα για  την εκπόνηση μελέτης. 

Η ανάθεση και η εκπόνηση της μελέτης θα γίνουν έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία: 

• Το ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών( 
προσαρμογή στις οδηγίες 2014/204/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) «και όλες τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες 
και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

• Την με αρ.πρωτ.ΔΝΣα’/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟ 18 του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

• Την υπ’   αριθ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017  ( ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) « Έγκριση   
Κανονισμού Προεκτιμώμενων  Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία   της  παρ. 8δ   του   άρθρου  
53   του  Ν. 4412/2016 (Α’147) » 

• Εγκύκλιο 2/2020 Υπουργείου Υποδ. και Μετ. (αρ.πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ 
439.6/2020) για την αναπροσαρμογή της  τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020 ( τκ = 1,227), 
όπως αναπροσαρμόστηκε με την εγκύκλιο 2, ( Α.Π. 89943/2-4-2021) ( τκ= 1,199) και 
ισχύει σήμερα. 

• Το έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 6019/86 (ΦΕΚ 29Β) ¨Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών 
Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων¨. 

• Την απόφαση- Δ17α/141/3/Φ.Ν.275/99 (ΦΕΚ 2184Β/20-12-99) ̈ Έγκριση Ελληνικού 
Αντισεισμικού Κανονισμού, έκδοση 2000¨, η απόφαση Δ17α/155/9Φ.Ν.275/03 (ΦΕΚ 
1154Β/12-08-03) ¨Τροποποίηση Διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού ΕΑΚ 2000, 
λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας 
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• Τις  οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ) 
• Τις οδηγίες σύνταξης Μελετών έργων οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), 

 
• Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221Β΄/20-07-2012). 

 
• Τους Ευρωκώδικες ή ανάλογες Κανονιστικές Διατάξεις 

 

        2.3     Διαθέσιμα στοιχεία φακέλου  

 

• Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» 
 

 
 

                                                                                                         Σελ.  7 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» 
 

 
 

                                                                                                         Σελ.  8 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» 
 

 
 

                                                                                                         Σελ.  9 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» 
 

 
 

                                                                                                         Σελ.  10 

• Υφιστάμενες μελέτες 

Α) Για την υπόψη περιοχή μελέτης έχει εκπονηθεί η μελέτη υπό τον τίτλο: «Γεωτεχνική 

μελέτη αντιμετώπισης υποχώρησης επιχώματος τμήματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ Κλει-

σούρας»,  Συντάξας: Κούσκουρας Αργ., 2016. 

Β) Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εξέλιξης των εδαφικών μετακινήσεων στην 

ευρύτερη περιοχή και ανάντι της μελετώμενης, έχει εκπονηθεί η υπ’αριθ.40/2020  

μελέτη με τίτλο: « Αποστραγγιστικά έργα αντιμετώπισης υποχώρησης τμήματος 

δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» από την Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Καστοριάς, 

σύμφωνα με τα προτεινόμενα μέτρα σταθεροποίησης που προέκυψαν  από την 

παραπάνω γεωτεχνική μελέτη του 2016, που σκοπό έχουν την συγκέντρωση και 

απομάκρυνση κυρίως των μικρού βάθους νερών αλλά και των επιφανειακών. Βλέπε 

σχήμα 2: 

 

Σχήμα 2 

                   

Α.3)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ   

         ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

         3.1 Απαιτούμενες μελέτες 

 
Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών σύμφωνα με το άρθρο 

2, ενότητα 3,   παρ. 15 του Ν4412/2016: 

- Τοπογραφικές μελέτες Κατ.16 
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- Γεωλογικές μελέτες Κατ.20 

- Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Κατ.21. 

3.1.1 Τοπογραφική μελέτη (Κατ.16) 

Βασικό αντικείμενο της Τοπογραφικής μελέτης αποτελεί η αναλυτική τοπογραφική 

αποτύπωση της περιοχής των κατολισθητικών φαινομένων ώστε να προκύψει το μοντέλο 

εδάφους το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη της Γεωλογικής μελέτης καθώς και 

κατά την εκτέλεση των εδαφοτεχνικών ελέγχων και τη σύνταξη των σχεδίων της Γεωτεχνικής 

μελέτης. 

 

3.1.2 Γεωλογική μελέτη (Κατ.20) 

Βασικά αντικείμενα της συγκεκριμένης κατηγορίας μελέτης αποτελούν: 

 η γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής η οποία θα περιλαμβάνει την μελέτη των αε-

ροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση της υπάρχου-

σας βιβλιογραφίας, τις εργασίες υπαίθρου και την φωτογράφηση χαρακτηριστικών θέσεων. 

Στο γεωλογικό χάρτη θα διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί με διάκριση των γεωλογικών 

ορίων τους (ορατό, μεταβατικό ή ασαφές, καλυμμένο), θα απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία, 

θα αναγράφεται ο βαθμός αποσάθρωσης, θα διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας 

και οι γεωλογικά ευαίσθητες περιοχές, θα εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών 

διαγραμμάτων, των γεωερευνητικών εργασιών καθώς και των σημείων εμφάνισης νερού. Στο 

υπόμνημα του γεωλογικού χάρτη θα γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε γεωλογικό 

σχηματισμό. 

 οι γεωλογικές μηκοτομές στις οποίες θα σχεδιάζονται η αλληλουχία των γεωλογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής (γεωλογικοί σχηματισμοί, τεκτονικές δομές, υπόγεια νερά κλπ) 

καθώς επίσης και πληροφοριακά στοιχεία (από ειδικούς και βοηθητικούς θεματικούς χάρτες, 

εκτίμηση εκσκαψιμότητας, καταλληλότητας υλικών κ.λπ). Επίσης, θα απεικονίζονται τα 

αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών και ειδικότερα οι γεωλογικοί σχηματισμοί (με 

χρώμα), η λιθολογική περιγραφή (με ράστερ), τα αποτελέσματα NSPT και RQD.  

 

3.1.3 Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη (Κατ.21) 

Βασικά αντικείμενα της εν λόγω κατηγορίας μελέτης αποτελούν: 

 η εκτέλεση μίας (1) ερευνητικής-δειγματοληπτικής γεώτρησης βάθους 20,0m και η 

εκτέλεση επιτόπου δοκιμών πρότυπης διείσδυσης, 

 η λήψη δειγμάτων από την ως άνω γεώτρηση,  

 η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, 

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας (επιτόπου δοκιμών και 

εργαστηριακών), 
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 η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης της κατολίσθησης 

σύμφωνα με το άρθρο ΓΜΕ 2 – παρ.2.6 σε επίπεδο απευθείας οριστικής μελέτης και η οποία 

θα περιλαμβάνει: 

(α) Tεύχος Tεχνικής Έκθεσης με τα ακόλουθα:  

• Δεδομένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόματα αυτών που συνέταξαν 

τη μελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντομη περιγραφή των γεωλογικών-γεωτε-

χνικών συνθηκών.  

• Καθορισμός των χαρακτηριστικών γεωτεχνικών τομών όπως προκύπτουν από 

την Έκθεση Αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων.  

• Eπισήμανση των κυρίων - κρίσιμων συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν (ανε-

κτές παραμορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής κ.λπ.). 

• Aναλυτική περιγραφή της λύσης και της διαδικασίας & αλληλουχίας  κατα-

σκευής. 

• Προβλέψεις τρόπου ελέγχου συμπεριφοράς της κατασκευής τόσο κατά τη διάρ-

κεια εκτέλεσης των έργων όσο και μετά. 

• Eφαρμοστέοι κανονισμοί (εν προκειμένω Ο.Μ.Ο.Ε, Ο.Σ.Μ.Ε.Ο, ΕΑΚ 2000, 

Ευρωκώδικες ή ανάλογες Κανονιστικές Διατάξεις). 

• Oδηγίες για μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

• Παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισμό ενόχλησης στο 

περιβάλλον από την κατασκευή του έργου.  

(β) Tεύχος αναλυτικών υπολογισμών (αναλύσεις ευστάθειας), κατά στάδιο και στο 

τέλος της κατασκευής και όλων των απαραίτητων υπολογισμών για τη διαστασιολόγηση όλων 

των στοιχείων του έργου (τοίχοι αντιστήριξης, πασσαλότοιχοι, αποστραγγίσεις, αγκυρώσεις 

κτλ.) με αναφορά στις παραδοχές υπολογισμού και στον τρόπο ανάλυσης. Αναλύονται όλες οι 

απαιτούμενες διατομές κατά μήκος του έργου. Συγκεντρώνονται σε πίνακα οι ελάχιστοι 

συντελεστές ασφαλείας ανά κρίσιμη επιφάνεια και περίπτωση φόρτισης για κάθε διατομή. Σε 

περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, το πρόγραμμα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο. Τα φύλλα 

δεδομένων/αποτελεσμάτων κάθε υπολογισμού επισυνάπτονται σε παραρτήματα.  

 (γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών μεθόδων και υλικών, όπου περιγράφονται 

αναλυτικά οι απαιτήσεις όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και οι τρόποι κατασκευής. Eάν 

υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές θα γίνεται παραπομπή σε αυτές άλλως θα δίνεται ειδική 

προδιαγραφή για το συγκεκριμένο έργο. Iδιαιτέρως θα ορίζονται οι ποιότητες υλικών και ο 

τρόπος παρακολούθησης ποιότητας και οι διαδικασίες ελέγχου.  
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(δ) Τεύχος αναλυτικής προσμέτρησης όλων των εργασιών και προϋπολογισμού.  

(ε) Σχέδια:  

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή και η 

θέση της κατολίσθησης.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίμακα (1:500 ή μεγαλύτερη) στην οποία 

φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, στοιχεία των τυχόν υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

λοιπών επίγειων ή υπόγειων εμποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του έργου με 

ευκρινή απεικόνιση όλων των στοιχείων (αντίβαρα, βαθμίδες και αναβαθμοί, επενδύσεις-

αντιδιαβρωτική προστασία, κλίσεις αναβαθμών και επικλίσεις βαθμίδων, στοιχεία αντι-

στήριξης, διαδρομές τυχόν στραγγιστηρίων και λοιπών αποστραγγιστικών έργων, έργα 

βελτίωσης κ.τλ.). 

• Οριζοντιογραφία διάταξης έργων διαφόρων κατασκευαστικών σταδίων (εάν 

απαιτείται) στην κλίμακα του προηγούμενου σχεδίου. 

• Χαρακτηριστικές-τυπικές διατομές στην κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή μεγαλύ-

τερη) όπου δείχνονται τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωματογραφία και 

ιδιότητες) και με ακριβείς διαστάσεις, αποστάσεις και υψόμετρα η εξωτερική γεωμετρία του 

έργου συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών θεμελίωσης και των ζωνών των διαφόρων 

υλικών κατασκευής (π.χ. αντίβαρα, αποστραγγιστική στρώση, εξυγίανση κτλ.), οι τυχόν 

οπλισμοί, τα τυχόν μέτρα ενίσχυσης πρανών προσωρινών εκσκαφών (π.χ. ηλώσεις) τα τυχόν 

στοιχεία αντιστήριξης, τα αποστραγγιστικά έργα, οι επενδύσεις, η διαμόρφωση της εξωτερικής 

επιφάνειας και όλες οι απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Συνοδεύονται από 

υπόμνημα με αναφορά και περιγραφή των υλικών και εργασιών.  

• Όλες οι απαραίτητες διατομές, σε κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή μεγαλύτερη), με 

ακριβή απεικόνιση (πλήρη στοιχεία αποστάσεων, διαστάσεων, υψομέτρων) των 

απαιτούμενων εργασιών εκσκαφής, εξυγίανσης, αντιστήριξης αποστράγγισης κτλ.  που 

επιτρέπουν την πλήρη κατασκευή του έργου.  

• Ανάπτυγμα όψης (μηκοτομή), στην περίπτωση οπλισμένου επιχώματος, στο 

οποίο θα απεικονίζονται με ακρίβεια οι εκσκαφές κατά μήκος του ποδός έδρασης και οι 

οπλισμοί στα επιμέρους τμήματα του επιχώματος (στάθμες τοποθέτησης φύλλων οπλισμού, 

τύποι και μήκη αυτών).  

• Κατασκευαστικά σχέδια δομικών στοιχείων (κάτοψη-όψη-κατά μήκος τομή-

διατομές-λεπτομέρειες-ξυλότυποι-αναπτύγματα οπλισμών). 

• Σχέδιο εγκατάστασης και παρακολούθησης γεωτεχνικών οργάνων και 

επιφανειακών μαρτύρων στο οποίο απεικονίζονται σε οριζοντιογραφία οι προτεινόμενες θέσεις 

εγκατάστασης των παραπάνω και  αναγράφεται στο υπόμνημα το πρόγραμμα 

παρακολούθησης αυτών τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και μετά. 
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3.1.4 Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο που δύναται 

να κριθεί απαραίτητο κατά τη φάση σύνταξής τους ή να προκύψει στη διάρκειά τους, με σκοπό 

την τεχνική και επιστημονική πληρότητά τους. 

Ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις των 

μελετών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην υπηρεσία πλήρεις ολοκληρωμένους φακέλους για τις 

εργασίες που θα απαιτηθούν βάσει των συμπερασμάτων της μελέτης. 

Το σύνολο των σχεδίων, εκθέσεων, υπολογισμών και  γενικότερα όλων των παραδοτέων θα 

παραδοθεί    σε    τρία    αντίγραφα    και    σε    ηλεκτρονική    μορφή    κατάλληλη    για    

επεξεργασία, αναπαραγωγή ή ανάγνωση. (Αρχεία κειμένου word, λογιστικά φύλλα excel, 

σχέδια autocad). 

Επισημαίνεται   πως   θα   πρέπει   να   παραδοθεί   και   τεχνική   περιγραφή,   αναλυτική   

προμέτρηση, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός των εργασιών επεμβάσεων στην 

περιοχή. 

 

3.2 Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες χωρίς να συ-

μπεριλαμβάνεται στο υπόψη χρονικό διάστημα ο χρόνος έγκρισης των κατηγοριών των 

μελετών (2 μήνες), όπως αναλυτικά προσδιορίζεται ακολούθως: 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α Εργασίες 1ος 
Μήνας 

2ος 
Μήνας 

3ος 
Μήνας 

4ος 
Μήνας 

5ος 
Μήνας 

6ος 
Μήνας 

7ος 
Μήνας 

1 Συλλογή – Επεξεργασία 
υφιστάμενων στοιχείων 

       

2 Τοπογραφική Μελέτη 
       

3 Γεωλογική Μελέτη 
       

4 Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη 

 

       

5 Έγκριση μελετών 2,3,4 
       

6 Τεύχη Δημοπράτησης Έργου  

ΣΑΥ - ΦΑΥ 

 

       

7 Έγκριση μελετών 6 
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

     

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

Σημείωση: Ως χρόνος έναρξης του χρονοδιαγράμματος θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Αναδόχου μελετητή. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4)    ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε με βάση: 

  Α) Την υπ’αριθ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων  
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία   της  παρ. 8δ   του   άρθρου  53   του  Ν. 4412/2016 (Α’147),  καθώς και 
την Εγκύκλιο 2/2021  (Α.Π89943/2-4-2021 ) με ΑΔΑ: 6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ  για την 
αναπροσαρμογή της  τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021 ( τκ = 1,199). 

 

Β) Τα ποσοτικά στοιχεία του Έργου 
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Τοπογραφική Μελέτη (Κατ.16) 

 
ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΚ ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΤΟΠ.2 παρ.3 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ      

 Αναγνώριση & χρήση 

Τριγωνομετρικού για 

εξάρτηση 

σημεία 65,00 1,00 1,199 77,94 

       

ΤΟΠ.3 παρ.1.β. Πολυγωνομετρίες      

 Πολυγωνομετρία εκτός 

σχεδίου 

σημεία 65,00 7,00 1,199 545,55 

       

ΤΟΠ.6Α παρ.2 Επίγειες τοπογραφικές 

αποτυπώσεις αδόμητων 

εκτάσεων 

     

 Κλίση εδάφους 10-40%      

 Κλίμακα 1:200 Στρ. 93,00 15,00 1,199 1.672,61 

 Για καλυμμένα από 

φύτευση 

 46,20 15,00 1,199 830,91 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.126,99 

   Φ.Π.Α. 24%: 750,48 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.877,47 

 

Γεωλογική Μελέτη (Κατ.20) 

 

ΓΛΕ.1: Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις: 

 

           Εμβαδό έκτασης προς χαρτογράφηση Ε = 0,1*0,1  = 0,010 km2,  κλ:    1:1000 

                Α=max ( κ1 * Ε ^ 0,6 ; 2.500 * τκ ) , κ1  =   9250                                 Προεκτ. Αμοιβή Α =    2.997,50 

 

 

ΓΛΕ.2: Γεωλογικές Μηκοτομές:  

          Εύρος περιοχής προς γεωλογική χαρτογράφηση Ρ =          0,30 km 

                           Ολικό μήκος μηκοτομών μελέτης Σ =         0,30 km 

                       Ολικό μήκος γεωτρήσεων μηκοτομών γ =         20,00 m 

               Μ = κ1 * Ρ ^ 0,6 * 14% * Σ + 3 * γ                                                                     Προεκτ. Αμοιβή Μ = 248,65 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.246,15 

  Φ.Π.Α. 24%: 779,08 

  ΣΥΝΟΛΟΜΕΦ.Π.Α.: 4.025,23 
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Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη (Κατ.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Προσδ. Ορίων Υδαρότητας – Πλαστικότητας & δείκτης 

πλαστ. 
τεμ. ΓΤΕ.2.5 39,00 4,00 156,00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μονάδα Τιμολόγιο

Αμοιβή

μονάδας

Ποσότητα

εργασίας Αμοιβή

1. Εργασίες Υπαίθρου: ΓΤΕ.1 Ευρώ Ευρώ

1  Εισκόμιση-Αποκόμιση Γεωτρητικού Συγκροτήματος

 εν προκειμένω οδική μεταφορά απόστασης (χλμ)= 100 τεμάχιο  ΓΤΕ. 1.1α 2.050,00 1 2.050,00

Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως  ΓΤΕ.1.3  

3 Βυτιοφόρο όχημα  μεταφοράς  νερού ημέρα  ΓΤΕ.1.3.3 390,00 0,50 195,00

4  Διάνοιξη προσπελάσεων  με Εκσκαφέα ελαφρύ ώρα ΓΤΕ.1.37.α 65,00 0,50 32,50

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, 

ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ.

  για βάθη     0-20μ. μμ ΓΤΕ. 1.5α 180,00 15,00 2.700,00

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες 

και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25%

  για βάθη     0-20μ.  μ.μ. ΓΤΕ. 1.6α 306,00 5,00 1.530,00

7
τεμ. ΓΤΕ.1.17α 54,00 5,00 270,00

8
τεμ. ΓΤΕ.1.18α 92,00 2,00 184,00

9 τεμ. ΓΤΕ.1.49 44,00 5,00 220,00

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Γεωτεχνικής Έρευνας (εργασίες πεδίου) : Σ1= 7.181,50

2. Εργαστηριακές Δοκιμές  : ΓΤΕ.2

10  Προπαρασκευή εδαφικ. δειγμάτων σε ξηρή κατ. τεμ. ΓΤΕ.2.1 13,00 8,00 104,00

11 τεμ. ΓΤΕ.2.2 10,00 4,00 40,00

12  Προσδιορισμός Φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών τεμ. ΓΤΕ.2.3 26,00 4,00 104,00

 Προσδιορισμός Φυσικής υγρασίας εδάφους

Δοκιμή διεισδύσεως SPT

5

6

   Δειγματοληψία  εν  ξηρώ  (φραγμός) σε γεωτρήσεις του 

άρθρου ΓΤΕ.1.5 για βάθη     0-20μ.

Δειγματοληψία  εν  ξηρώ  (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου 

ΓΤΕ.1.6 για βάθη     0-20μ.
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13 
Προσδ. ορίων Υδαρότητας-Πλαστικότητας & δείκτης 

πλαστ. 
Τεμ. ΓΤΕ.2.5 39,00 4,00 156,00 

14 

 
Κοκκομετρική ανάλυση εν ξηρώ με κόσκινα Τεμ. ΓΤΕ.2.6 39,00 4,00 156,00 

15 Κοκκομετρική ανάλυση  με Αραιόμετρο Τεμ. ΓΤΕ.2.8 57,00 4,00 228,00 

 Δοκιμές εδαφομηχανικής      

16 Δοκιμή Ανεμπόδιστης Θλίψης Τεμ. ΓΤΕ.2.14 36,00 1,00 36,00 

17 Δοκιμή ταχείας Διάτμησης χωρίς στερεοπ.(UU) σημείο ΓΤΕ.2.18 43,00 3,00 129,00 

18 Δοκιμή βραδείας Διάτμησης με στερεοπ (CD) σημείο ΓΤΕ.2.20 70,00 3,00 210,00 

 2β. Εργαστηριακές Δοκιμές Βραχωδών δειγμάτων      

 

19 

 

Προετοιμασία κυλινδρικών βραχωδών δοκιμίων Τεμ. ΓΤΕ.2.27 55,00 3,00 165,00 

20 Αντοχή βραχωδών δοκιμ. σε ανεμπόδιστη θλίψη Τεμ. ΓΤΕ.2.30 41,00 1,00 41,00 

21 Αντοχή βραχωδών δοκιμ. σε σημειακή φόρτιση Τεμ. ΓΤΕ.2.32 30,00 2,00 60,00 

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Γεωτεχνικής Έρευνας ( εργαστηριακές δοκιμές):   Σ2=1.429,00 

                                                                                                                               Σ= Σ1+Σ2 = 8.610,50 

                                                                      (αρ. ΓΕΝ.2) Αναθεωρημένη αμοιβή Σ’ = τκ*Γ = 10.323,99 

 3. Αμοιβή Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών ( ΓΜΕ1.3)                  Σ(Φ) = max ( 15%*Σ, 500*τκ) = 1.548,60 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 11.872,59 € 

 

 

4. Αμοιβές Γεωτεχνικών Μελετών 

4.6: Μελέτη Αποκατάστασης & Σταθεροποίησης Κατολίσθησης 

(Άρθρο ΓΜΕ 2 – ΠΑΡ. 2.6) 

α) Στάδιο προκαταρκτικής μελέτης (παρ. 2.6.1) 

Σ(Φ) = 1.500 (Ε≤3000) Σ(Φ) = 2.000 (3000<Ε≤10000) Σ(Φ) = 3.000 (10000<Ε) 

 

 

Ε(m2)= μήκος κατολίσθησης χ πλάτος 

= 100,00*75= 

7.500,00 Σ(Φ)= 2.000,00 

Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης 

Αποκατάστασης / Σταθεροποίησης 

Κατολίσθησης= 

(αρ. ΓΕΝ.2) Αμοιβή Α=τκ*Σ(Φ)= 2.398,00 

 

β) Στάδιο προμελέτης (παρ. 2.6.2) 

 

Ε(m2)= μήκος κατολίσθησης χ πλάτος 

= 100,00*75= 

7.500,00 Σ(Φ)=500*Ε 0,35= 11.356,42 

Αμοιβή προμελέτης Αποκατάστασης / 

Σταθεροποίησης Κατολίσθησης= 

(αρ. ΓΕΝ.2) Αμοιβή Α=τκ*Σ(Φ)= 13.616,35 

 

γ) Στάδιο οριστικής μελέτης (παρ. 2.6.3) 
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(αρ.ΓΕΝ.4)  Έλεγχος σε σεισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε(m2)= μήκος κατολίσθησης χ πλάτος = 

100,00*75= 

7.500,00 Σ(Φ)=700* Ε 0,35 = 15.898,99 

(αρ. ΓΕΝ.2) Αμοιβή Α=τκ*Σ(Φ)= 19.062,89 

a:ημ.αποζημίωση=300*τκ(em<10έτη), a:ημ.αποζημίωση=450*τκ(10<em<20έτη), a:ημ.αποζημίωση=600*τκ(em≤20έτη)  

em :έτη εμπειρίας: 4 a= 300 

d:ημέρες απασχόλησης:  d= 1 

 

Προσαύξηση αμοιβής για έλεγχο σε σεισμό = d* a*τκ= 

 

359,70 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Αποκατάστασης και Σταθεροποίησης Κατολίσθησης= 19.422,59 

    

 

ΣΤΑΔΙΟ απευθείας οριστικής μελέτης Αποκατάστασης/ 

Σταθεροποίησης Κατολίσθησης= 

 

 

 

50 %Χ 

 

 

13.616,35= 

 

 

6.808,17 

    

Αμοιβή απευθείας οριστικής μελέτης Αποκατάστασης /ι 

Σταθεροποίησης Κατολίσθησης= 

  

19.422,59 + 6.808,17 

 

26.230,76 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΜΕΛΕΤΗΣ:  38.103,35€ 

Φ.Π.Α. 24% 9.144,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 47.248,15 € 
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Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ (Άρθρο ΓΕΝ.6) 

 

1.  Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του 

έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα 

στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.  

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 

  ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο 

έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  

 β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

                                         

3

175
i

+= 

 

 κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται  οι ακόλουθοι:  κ= 0,40    και    

μ= 8,00. 

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Εν προκειμένω: 

  ΣAi = 3.126,99€ + 3.246,15€ + 38.103,35€ = 44.476,49€. 

  β = 0,40 + 8,00 / (44.476,49/175)^(1/3) = 0,02. 

  Α = ΣΑi * β * τκ =  44.476,49 * 0,02 * 1,199 = 1.066,55€. 

 

Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης (Άρθρο ΓΕΝ.7) 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη 

δημοπράτησης (ήτοι επί της Γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης (Κατ.21)). 

2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

 Για την τεχνική περιγραφή 10%  

 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

 Για την ανάλυση τιμών 25%  

 Για το τιμολόγιο μελέτης 13%  

 Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%  

 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%  

 Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%  

 Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%  

 Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

Εν προκειμένω: 

  Α = 38.103,35€ * 8% = 3.048,27€. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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Α/Α 
Κατηγορία 

Μελέτης 

Προεκτιμώμενη 

αμοιβή (€) 
ΦΠΑ 24% (€) 

Ολική Προεκτιμώμενη αμοιβή 

(€) 

1 
Τοπογραφική μελέτη 

(Κατ.16) 
3.126,99 750,48 3.877,47 

2 Γεωλογική μελέτη (Κατ.20) 3.246,15 779,08 4.025,23 

3 
Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη 

(Κατ.21) 
38.103,35 9.144,80 47.248,15 

4 
Σύνταξη μελέτης ΣΑΥ – 

ΦΑΥ 
1.066,55 255,97 1.322,52 

5 
Σύνταξη Τευχών 

Δημοπράτησης  
3.048,27 731,58 3.779,85 

 Σ1= 48.591,31 11.661,91 60.253,22 

6 Απρόβλεπτα 15%  7.288,70 1.749,29 9.037,99 

 Σ2= 55.880,01 13.411,20 69.291,21 

 

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Σύνολο (€) 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Τοπογραφικής  μελέτης  3.126,99 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Γεωλογικής  μελέτης  3.246,15 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Γεωτεχνικής  έρευνας & μελέτης  38.103,35 

ΣΑΥ – ΦΑΥ , Τ.Δ. 4.114,82 

ΣΥΝΟΛΟ  Α 48.591,31 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%( Άρθρο 53 παρ.8α Ν.4412/2016) 7.288,70 

ΣΥΝΟΛΟ Β 55.880,01 

ΦΠΑ 24% 13.411,20 

ΣΥΝΟΛΟ Τελικό 69.291,21 
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A.5) Εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης 
 

Το έργο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Καστοριάς ( πίστωση έτους 2021: 
30.000€ και δέσμευση πίστωσης 39.291,21€ στον προϋπολογισμό του 2022) με Κ.Α.E. 
30.7412.45   (  (πρώην ΣΑΤΑ) 
 

 
Α.6) Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης 

 
Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης είναι ο δημόσιος 
ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ),μέσω της διαδικτυακή πύλης του Συστήματος 
www.promitheus.gov.gr 

 

Α.7) Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης 

Δεδομένο ότι η Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών δε θεωρεί  ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης  είναι  
η  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά»  και  θα  πρέπει  να 
καθοριστούν οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων. 

 
Α.8)  Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης 

συμφερόντων 
 
Κατά  τη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  
Αρχή  θα λάβει όλα τα απαιτούμενα  μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων 
και ειδικότερα: (α) για  την  αποτελεσματική  πρόληψη,  (β)  τον  εντοπισμό  και  (γ)  την  
επανόρθωση  τυχόν  συγκρούσεων συμφερόντων. 
Επισημαίνεται  ότι  η  προετοιμασία  της  διαδικασίας  για  την  ανάθεση  της  μελέτης  ( 
σύνταξη τευχών διαγωνισμού) έγινε  από  τη Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών   του Δήμου , 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών. 
Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν 
συνθήκες σύγκρουσης  συμφερόντων  μεταξύ  των  στελεχών  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών,  των  μελών της   επιτροπής   διαγωνισμού,   της   επιτροπής   ενστάσεως   και   
των   αποφαινομένων   Οργάνων   της αναθέτουσας   Αρχής   με   τους   υποψηφίους   ή   
προσφέροντες   ή   με   τους   υπεργολάβους   αυτών, αναφορικά    με    προσωπικά,    
οικογενειακά,    οικονομικά    πολιτικά    ή    άλλα    κοινά    συμφέρονται 
συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών.  
Σε   περίπτωση   κατά   την   οποία   εντοπιστεί   ενδεχόμενη   σύγκρουση   συμφερόντων,   
όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση μέλους 
επιτροπής ή αποχή από την ψηφοφορία μέλους αποφαινομένου Οργάνου) για την 
επανόρθωση του ζητήματος. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, 
τότε θα αποκλειστεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων που σχετίζεται με αυτή. 
Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα 
Αρχή θα   συντάξει   γραπτή   έκθεση   την   οποία   θα   αποστείλει   στην   Ενιαία   
Ανεξάρτητη   Αρχή   Δημοσίων Συμβάσεων, περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα 
που λήφθηκαν. 
 
 
 
Καστοριά ,    03 /12/2020 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Η  Συντάκτρια                                 Εγκρίθηκε                                            Θεωρήθηκε  

                                            Ο Πρ/νος Τμήματος                      Ο Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ 
 
 
 
 Δοξοπούλου Ζωή                  Βαϊνάς Χρυσόστομος                             Μόκκας Ανδρέας  
Πολιτικός Μηχανικός                Αγρ.Τοπογρ. Μηχ/κός                     Αγρ.Τοπογρ. Μηχ/κός Msc
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