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1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1.1 Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται κάθε φορά που οποιοδήποτε 

στοιχείο, έγγραφο ή ενέργεια απαιτείται να υποβληθεί προς έλεγχο ή άλλου είδους 

επεξεργασία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης.  

1.2 Κάθε υποβολή στη Διαδικασία Ελέγχου πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) αντίγραφα κι 

ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου που πρόκειται να ελεγχθεί 

συμπεριλαμβανομένης, όταν εφαρμόζεται, οποιασδήποτε Ελέγξιμης Μελέτης (το συνολικό 

περιεχόμενο μίας υποβολής στη Διαδικασία Ελέγχου θα καλείται στο παρόν Παράρτημα 

«Υποβληθέν Στοιχείο»).  

1.3 Αναφορικά με κάθε Υποβληθέν Στοιχείο, θα εφαρμόζεται η κατωτέρω διαδικασία:  

  Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  του 

Υποβληθέντος Στοιχείου στον Εκπρόσωπο  ΕΔ και στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή (ή εντός 

άλλης προθεσμίας που τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως),  

 ο Εκπρόσωπος ΕΔ θα επιστρέφει ένα (1) αντίγραφο του Υποβληθέντος Στοιχείου στον 

ΙΦΣ με την ένδειξη «κανένα σχόλιο» ή (με την επιφύλαξη και σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1 του παρόντος Παραρτήματος) «σχόλια» ανάλογα με την περίπτωση 

και,  

  εάν ο Εκπρόσωπος ΕΔ δεν επιστρέψει εμπρόθεσμα αντίγραφο του Υποβληθέντος 

Στοιχείου τότε ο Εκπρόσωπος ΕΔ θα θεωρείται ότι επέστρεψε το Υποβληθέν Στοιχείο 

στον ΙΦΣ με την ένδειξη «κανένα σχόλιο» (και στην περίπτωση Ελέγξιμης Μελέτης 

με την ένδειξη «Επίπεδο Α – κανένα σχόλιο»).  

  Αναφορικά με κάθε επανυποβληθέν Υποβληθέν Στοιχείο θα εφαρμόζεται ανάλογα η 

ανωτέρω διαδικασία των παραγράφων 1.3.1 έως και 1.3.3, με τη διαφορά ότι η 

προθεσμία της παραγράφου 1.3.1 συντέμνεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

1.4 Εάν ο Εκπρόσωπος ΕΔ εγείρει σχόλια επί Υποβληθέντος Στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 

3 κατωτέρω, θα παρέχει επαρκή αιτιολογία, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες, στα 

οποία βασίζεται η αιτιολογία αυτή. Στο βαθμό που τα σχόλια του Εκπροσώπου ΕΔ επί 

Υποβληθέντος Στοιχείου δεν αιτιολογούνται με βάση το παρόν παράρτημα ή ο 

Εκπρόσωπος ΕΔ δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τότε ο 

ΙΦΣ μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια:  

  είτε να ζητήσει έγγραφες διευκρινίσεις για τους λόγους αυτών των σχολίων και, εάν 

οι διευκρινίσεις αυτές δεν παρασχεθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

υποβολή του αιτήματός του, να παραπέμψει το θέμα στη Διαδικασία Επίλυσης 



Διαφορών  

  είτε, με δικό του κίνδυνο και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9.2.2 της Σύμβασης 

Σύμπραξης, να προχωρήσει στην περαιτέρω μελέτη ή στην κατασκευή 

παραβλέποντας αυτά τα σχόλια.  

  



2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1 Ο ΙΦΣ θα υποβάλλει επιπλέον πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που ο Εκπρόσωπος ΕΔ 

ή/και ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής εύλογα ζητά εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.3.1 

του παρόντος Παραρτήματος, προκειμένου να αποφασίσει αν έχει λόγους να εγείρει σχόλια 

ή να προβάλλει αντιρρήσεις επί Υποβληθέντος Στοιχείου σύμφωνα με το παρόν 

παράρτημα.  Εάν ο ΙΦΣ δεν υποβάλει αυτές τις επιπλέον πληροφορίες, στοιχεία ή έγγραφα, 

τότε ο Εκπρόσωπος ΕΔ θα έχει το δικαίωμα:  

  να κάνει σχόλια επί του Υποβληθέντος Στοιχείου στηριζόμενος στις πληροφορίες, 

στοιχεία και έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί, ή  

  να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με το Υποβληθέν Στοιχείο, επειδή του 

παρασχέθηκαν ανεπαρκείς πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, τα οποία δεν του 

επιτρέπουν να αποφασίσει εάν έχει νόμιμο λόγο να εγείρει σχόλια ή να προβάλλει 

αντιρρήσεις σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.  

  



3 ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ  

3.1 Ο όρος «εγείρω σχόλια» στην παρούσα παράγραφο 3 θα ερμηνεύεται ως «εγείρω σχόλια 

ή προβάλλω αντιρρήσεις», εκτός αν προκύπτει το αντίθετο από τα συμφραζόμενα. Ο 

Εκπρόσωπος ΕΔ μπορεί να εγείρει σχόλια όσον αφορά σε ένα Υποβληθέν Στοιχείο για τους 

λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Παραρτήματος ή επειδή το Υποβληθέν 

Στοιχείο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή δεν θα ήταν σύμφωνο με οποιαδήποτε 

από τις Άδειες.  

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εγείρει σχόλια αναφορικά με ένα Υποβληθέν Στοιχείο ως 

εξής:  

 Όσον αφορά σε οποιοδήποτε Υποβληθέν Στοιχείο, επειδή:  

 η ικανότητα του ΙΦΣ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Σύμπραξης πιθανολογείται ότι θα επηρεαζόταν δυσμενώς από την 

εφαρμογή του Υποβληθέντος Στοιχείου ή  

 η εφαρμογή του Υποβληθέντος Στοιχείου πιθανολογείται ότι θα επηρέαζε δυσμενώς 

δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΕΔ στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης ή τη 

δυνατότητά της να ασκήσει αυτό τα δικαιώματά του ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της.  

  Όσον αφορά σε Υποβληθέν Στοιχείο, που υποβάλλεται κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 3.2.19 της Σύμβασης Σύμπραξης, επειδή:  

  η ικανότητα του ΕΔ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Σύμπραξης θα επηρεαζόταν δυσμενώς από την προτεινόμενη ενέργεια,  

  η ικανότητα του ΕΔ να εκπληρώνει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του πιθανολογείται 

ότι θα επηρεαζόταν δυσμενώς από την προτεινόμενη ενέργεια,  

  η προτεινόμενη ενέργεια πιθανόν θα είχε ως αποτέλεσμα μία αύξηση των δαπανών 

του ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων ή πιθανών δαπανών του ΕΔ,  

  η προτεινόμενη ενέργεια θα επηρέαζε δυσμενώς δικαιώματα του ΕΔ στο πλαίσιο της 

Σύμβασης Σύμπραξης ή τη δυνατότητά της να ασκήσει αυτά τα δικαιώματά της, 

  η ικανότητα του ΙΦΣ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Σύμπραξης πιθανολογείται ότι θα επηρεαζόταν δυσμενώς από την 

προτεινόμενη ενέργεια ή  

 Όσον αφορά σε Ελέγξιμες Μελέτες, που υποβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

9 της Σύμβασης Σύμπραξης, επειδή:  

 το Υποβληθέν Στοιχείο δεν συμφωνεί με τις Προδιαγραφές Έργου  



 τη Νομοθεσία και τους Κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης.  

 το Υποβληθέν Στοιχείο δεν συμφωνεί με την Τεχνική Προσφορά του ΙΦΣ.  

 Όσον αφορά σε προτεινόμενη μεταβολή της Τεχνικής Προσφοράς του ΙΦΣ 

σχετικά με τις Εργασίες, επειδή:  

 το Υποβληθέν Στοιχείο θα αύξανε την πιθανότητα επιβολής Ποινικών Ρητρών 

Απόδοσης μετά τη σχετική Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών,  

 το Υποβληθέν Στοιχείο θα είχε ως αποτέλεσμα μείωση ή υποβάθμιση της 

ποιότητας του Έργου ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών μετά τη σχετική Ημερομηνία 

Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών.  

 Όσον αφορά στην υποβολή αναθεωρημένου Προγράμματος Εργασιών, επειδή το 

αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασιών πιθανολογείται ότι δεν θα καθιστούσε εφικτή 

την ολοκλήρωση οποιουδήποτε μέρους των Εργασιών ως την προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών. 

 Όσον αφορά στην υποβολή οποιασδήποτε τροποποίησης ή αντικατάστασης στην 

Τεχνική Προσφορά του ΙΦΣ ως προς τις Υπηρεσίες ή στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών, 

επειδή:  

 η προτεινόμενη τροποποίηση ή αντικατάσταση δεν συμφωνεί με τους Κανόνες 

της Επιστήμης και της Τέχνης,  

 η παροχή των σχετικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση 

ή αντικατάσταση πιθανολογείται ότι:  

α. θα επηρέαζε δυσμενώς την ασφάλεια του προσωπικού, των Χρηστών 

και επισκεπτών του Έργου, 

β. θα προκαλούσε στο ΕΔ σημαντικές πρόσθετες δαπάνες ή  

  προτεινόμενη τροποποίηση ή αντικατάσταση πιθανολογείται ότι θα είχε ως 

αποτέλεσμα την παροχή Υπηρεσιών χειρότερου επιπέδου σε σχέση με το επίπεδο 

παροχής των Υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Έργου.  

  Όσον αφορά στην υποβολή οποιουδήποτε Προγράμματος Συντήρησης ή/και 

Χρονοδιαγράμματος Αντικατάστασεων Κύκλου Ζωής ή στην υποβολή οποιασδήποτε 

τροποποίησης του Προγράμματος Συντήρησης ή/και του Χρονοδιαγράμματος 

Αντικατάστασεων Κύκλου Ζωής, επειδή:  

 το προτεινόμενο Πρόγραμμα Συντήρησης ή/και Χρονοδιάγραμμα 

Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής ή η προτεινόμενη αναβολή δεν είναι σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές ΕΔ, 



 θα προκαλούσε στο ΕΔ πρόσθετες δαπάνες, 

 η εκτέλεση της προγραμματισμένης συντήρησης ή/και των αντικαταστάσεων κατά 

το χρονικό διάστημα ή στο χρόνο που προτείνεται πιθανολογείται ότι θα παρεμπόδιζε 

την παροχή Υπηρεσιών, 

 η ασφάλεια του προσωπικού ή των Χρηστών και επισκεπτών πιθανολογείται ότι 

θα επηρεαζόταν δυσμενώς ή  

 το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών Προγραμματισμένης Συντήρησης 

πιθανολογείται ότι υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που εύλογα απαιτείται για 

αντίστοιχες εργασίες, ή 

 θα είχε ως αποτέλεσμα την παροχή Υπηρεσιών χειρότερου επιπέδου σε σχέση με 

το επίπεδο παροχής των Υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Έργου.  

 

  

  



4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

4.1 Κάθε Υποβληθέν Στοιχείο που επιστρέφεται ή θεωρείται ότι επεστράφη από τον 

Εκπρόσωπο ΕΔ με την ένδειξη «κανένα σχόλιο» (και στην περίπτωση Ελέγξιμης Μελέτης 

με την ένδειξη «Επίπεδο Α – κανένα σχόλιο») μπορεί να εφαρμοστεί από τον ΙΦΣ ή μπορεί 

ο ΙΦΣ να συμμορφωθεί με αυτό (ανάλογα με την περίπτωση).  

4.2 Στην περίπτωση Υποβληθέντος Στοιχείου εκτός από Ελέγξιμη Μελέτη, εάν ο Εκπρόσωπος 

του ΕΔ το επιστρέψει στον ΙΦΣ με την ένδειξη «σχόλια», ο ΙΦΣ πρέπει να συμμορφωθεί 

με αυτό το Υποβληθέν Στοιχείο, τροποποιημένο σύμφωνα με τα σχόλια, εκτός αν ο ΙΦΣ 

αμφισβητεί ότι τα σχόλια αυτά επιτρέπονται από τη Σύμβαση Σύμπραξης, οπότε 

εφαρμόζεται η παράγραφος 1.4 ανωτέρω.  

4.3 Στην περίπτωση Υποβληθέντος Στοιχείου που αποτελεί Ελέγξιμη Μελέτη, εάν ο 

Εκπρόσωπος ΕΔ επιστρέψει το Υποβληθέν Στοιχείο με ένδειξη διαφορετική από «Επίπεδο 

Α – κανένα σχόλιο», ο ΙΦΣ:  

 όταν ο Εκπρόσωπος ΕΔ έχει θέσει στο Υποβληθέν Στοιχείο την ένδειξη «Επίπεδο Β – 

προχωρήστε με την επιφύλαξη των σχολίων όπως σημειώνονται», είτε θα προχωρά 

στην κατασκευή είτε θα προχωρά στο επόμενο στάδιο της μελέτης των Εργασιών στο 

οποίο αφορά το Υποβληθέν Στοιχείο, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα σχόλια του 

Εκπροσώπου ΕΔ,  

  όταν ο Εκπρόσωπος ΕΔ έχει θέσει στο Υποβληθέν Στοιχείο την ένδειξη «Επίπεδο Γ - 

με την επιφύλαξη των σχολίων όπως σημειώνονται», δεν θα προβαίνει σε καμία 

ενέργεια, θα τροποποιεί το Υποβληθέν Στοιχείο σύμφωνα με τα σχόλια του 

Εκπροσώπου ΕΔ και θα το επανυποβάλλει στον Εκπρόσωπο ΕΔ σύμφωνα με την 

παράγραφο 4.4 κατωτέρω,  

  όταν ο Εκπρόσωπος ΕΔ έχει θέσει στο Υποβληθέν Στοιχείο την ένδειξη «Επίπεδο Δ 

– Απορρίπτεται», δεν θα προβαίνει σε καμία ενέργεια, θα τροποποιεί το Υποβληθέν 

Στοιχείο και θα το επανυποβάλλει στον Εκπρόσωπο ΕΔ σύμφωνα με την παράγραφο 

4.4 κατωτέρω,  

εκτός εάν ο ΙΦΣ αμφισβητεί ότι αυτά τα σχόλια είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης, 

οπότε σε αυτήν την τελευταία περίπτωση θα εφαρμόζεται το άρθρο 1.4 ανωτέρω, και με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 9.2 της Σύμβασης Σύμπραξης, ο ΙΦΣ δεν θα προβαίνει σε 

καμία ενέργεια μέχρι το θέμα να επιλυθεί ή να επέλθει με άλλο τρόπο συμφωνία.  

4.4 Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των σχολίων του Εκπροσώπου ΕΔ 

επί Υποβληθέντος Στοιχείου που αποτελεί Ελέγξιμη Μελέτη, ο ΙΦΣ (με εξαίρεση την 

περίπτωση της παραγράφου 4.3.1 ανωτέρω) θα αποστέλλει αντίγραφο του Υποβληθέντος 

Στοιχείου, όπως αυτό τροποποιήθηκε, στον Εκπρόσωπο ΕΔ και οι διατάξεις των 



παραγράφων 1.3, 4.1 και 4.3 του παρόντος Παραρτήματος θα εφαρμόζονται ανάλογα σε 

αυτήν την περίπτωση.  

4.5 Η επιστροφή ή η θεωρούμενη ως επιστροφή Υποβληθέντος Στοιχείου με την ένδειξη 

«κανένα σχόλιο» (ή στην περίπτωση Ελέγξιμης Μελέτης με την ένδειξη «Επίπεδο Α – 

κανένα σχόλιο») ή με ένδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.1 ανωτέρω θα σημαίνει 

ότι το Υποβληθέν αυτό Στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εφαρμοστεί για τους 

σκοπούς για τους οποίους προορίζεται, αλλά αυτή η επιστροφή ή η θεωρούμενη ως 

επιστροφή του Υποβληθέντος Στοιχείου δεν θα απαλλάσσει τον ΙΦΣ από τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης ούτε θα συνιστά αναγνώριση από την 

Αναθέτουσα Αρχή ότι ο ΙΦΣ συμμορφώθηκε με αυτές τις υποχρεώσεις του.  

  



5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

5.1 Ο ΙΦΣ θα επιδίδει ένα (2) αντίγραφα και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο όλων των 

Υποβληθέντων Στοιχείων στον Εκπρόσωπο ΕΔ και στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και θα 

καταγράφει και θα τηρεί αρχείο με τις ημερομηνίες υποβολής και το περιεχόμενο όλων 

των Υποβληθέντων Στοιχείων.  

5.2 Ο ΙΦΣ θα καταγράφει και θα τηρεί αρχείο με τις ημερομηνίες παραλαβής και το 

περιεχόμενο όλων των Υποβληθέντων Στοιχείων που επιστρέφονται ή θεωρούνται ότι 

επεστράφησαν από τον Εκπρόσωπο ΕΔ, στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο Εκπρόσωπος ΕΔ 

και ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής.  

 

  



6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

6.1 Καμία αναθεώρηση ή σχόλιο από το ΕΔ δεν θα θεωρείται ότι αποκλείει ή περιορίζει τις 

υποχρεώσεις ή τις ευθύνες του ΙΦΣ που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης (ή τα 

δικαιώματα του ΕΔ στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης).  

6.2 Καμία σχόλιο ή αποτυχία έγερσης σχολίων στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος δεν 

θα συνιστά Αλλαγή ΕΔ.  

6.3 Καμία αλλαγή ή τροποποίηση της Μελέτης, της ποιότητας και της ποσότητας των Εργασιών 

που ανακύπτει από τη σταδιακή σύνταξη λεπτομερών σχεδίων ή από την εναρμόνιση των 

επιμέρους Μελετών δεν θα θεωρείται Αλλαγή ΕΔ.  

6.4 Εάν, έχοντας λάβει σχόλια από τον Εκπρόσωπο ΕΔ, ο ΙΦΣ θεωρεί ότι η συμμόρφωση με 

αυτά τα σχόλια θα ισοδυναμούσε με Αλλαγή ΕΔ, ο ΙΦΣ πρέπει, πριν συμμορφωθεί με τα 

σχόλια αυτά, να ενημερώσει σχετικά το ΕΔ και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών και, εάν τα Μέρη συμφωνήσουν ή καθοριστεί σύμφωνα με τη 

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών ότι θα προέκυπτε Αλλαγή ΕΔ εάν ο ΙΦΣ συμμορφωνόταν 

με τα σχόλια του Εκπροσώπου ΕΔ, το ΕΔ μπορεί, εάν το επιθυμεί, να εφαρμόσει την 

Αλλαγή ΕΔ και τότε θα εφαρμόζεται το άρθρο [29.1]. Τυχόν αποτυχία του ΙΦΣ να 

ενημερώσει το ΕΔ ότι θεωρεί ότι η συμμόρφωση με σχόλια του Εκπροσώπου ΕΔ θα 

ισοδυναμούσε με Αλλαγή ΕΔ θα συνιστά ανέκκλητη παραδοχή του ΙΦΣ ότι η συμμόρφωσή 

του με τα σχόλια του ΕΔ θα γίνει αδαπάνως για το ΕΔ και χωρίς παράταση.  

  



7 ΕΛΕΓΞΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

7.1 Ο ΙΦΣ υποχρεούται να υποβάλει κατά τη Διαδικασία Ελέγχου τις Μελέτες, στον βαθμό 

λεπτομέρειας και στην κλίμακα που απαιτείται από τα αναφερόμενα στη συνέχεια ή όπως 

προκύπτει από το Παράρτημα 5 (Προδιαγραφές ΕΔ),  προκειμένου να δοθεί πλήρης εικόνα 

και η δυνατότητα παρακολούθησης των Εργασιών κατασκευής του Εργού στο ΕΔ και στον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Ο ΙΦΣ και οι Μελετητές του δύνανται να προσδιορίσουν επιπλέον 

σχέδια λεπτομερειών σε κατάλληλες κλίμακες.  

7.2 Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.13 (Πρόγραμμα Κατασκευής) του Παραρτήματος 5, θα 

υποβληθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Ελέγχου, ένα πλήρες πρόγραμμα κατασκευής του 

Έργου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις 

αναφερόμενες στη συνέχεια γενικές και ειδικές μελέτες. Διευκρινίζεται ότι στις Ελέγξιμες 

Μελέτες περιλαμβάνεται και κάθε άλλη ειδική ή γενική μελέτη που απαιτείται για τις 

ανάγκες του Έργου σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του ΙΦΣ και την Ισχύουσα 

Νομοθεσία ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητώς παρακάτω.  

7.3 Ενδεικτικός Κατάλογος Σχεδίων και Τευχών Γενικών και Ειδικών Μελετών 

Ο ΙΦΣ καλείται να εκπονήσει τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές Μελέτες για όλες τις 

υποδομές και τα κτίρια, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο όπως αυτές προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1047Β/29.03.2019.  Κατ’ ελάχιστον αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Αρχιτεκτονική Μελέτη 

• Τεχνική έκθεση 

• Σχέδια γενικών χαράξεων 

• Κατόψεις 

• Όψεις 

• Τομές 

• Σχέδια δαπέδων και ορόφων 

• Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια 

• Οικοδομικές Λεπτομέρειες και Ειδικές Λεπτομέρειες 

β. Μελέτες Ειδικών Κτηριακών Έργων (Διατηρητέα, Μνημεία) (όπως απαιτηθεί) 

γ. Μελέτη Διαμορφώσεων- Αναπλάσεων 

δ. Στατική Μελέτη (ΦΕΚ 1047Β/29.03.2019 - άρθρο 240 ΠΔ 696/74) 

• Τεχνική Έκθεση που περιλαμβάνει εκτός των άλλων: 

o Το είδος των προβλεπόμενων εργασιών 

o Το είδος των προβλεπόμενων υλικών του φέροντος οργανισμού 

• Σχέδια μελέτης εφαρμογής που περιλαμβάνουν εκτός των άλλων: 

o Σχέδια οπλισμών και λεπτομερειών τους (για κατασκευές από οπλισμένο ή 

προεντεταμένο σκυρόδεμα 



o Σχέδια συνδέσεων μελών (σε περίπτωση μεταλλικών ή ξύλινων 

κατασκευών) 

o Σχέδιο θεμελίωσης 

o Σχέδιο κύριων οπλισμών και αναπτυγμάτων αυτών 

• Κατά την κατασκευή, πριν από την παράδοση του οπλισμού πρέπει να υποβληθούν 

στο ΕΔ και στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τα ακόλουθα στοιχεία: 

o Βεβαιωμένα πιστοποιητικά των προμηθευτών για την ποιότητα, τα 

δεδομένα παραγωγής και χώρα προέλευσης του χάλυβα, σύμφωνα με τις 

παρ. 2.4 και 4.2, 4.3, 4.4 του  του Κ.Τ.Χ. (Κανονισμού Τεχνολογίας Χάλυβα). 

Εάν δεν υπάρχουν τέτοια πιστοποιητικά, ο ΙΦΣ θα χρησιμοποιεί κάποιο 

εγκεκριμένο εργαστήριο προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές και 

χημικές αναλύσεις για να αποδείξει ότι πράγματι ο χάλυβας πληροί τους 

όρους αυτής της προδιαγραφής σύμφωνα με την παραγρ. 4.5 του Κ.Τ.Χ. 

o Πίνακα οπλισμού, σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση του οπλισμού.  

o Καταλόγους υλικών, εξοπλισμού και εξαρτημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

o Πιστοποιητικά συμμορφώσεως προς τις προδιαγραφές. 

o Αποθηκευτικούς χώρους για τα υλικά του Έργου. 

 

ε. Μελέτη Εφαρμογής Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 1047Β/29.03.2019 – άρθρο 249 ΠΔ 

696/74) 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

• Τεύχος υπολογισμών 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 

• Σχέδια 

o Σχέδια κατόψεων 

o Διαστασιολόγηση δικτύων 

o Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

στ. Φυτοτεχνική Μελέτη Εφαρμογής 

 

Τα ως άνω παραδοτέα των Μελετών απαιτείται να προσδιορίζουν επακριβώς τις τεχνικές λύσεις 

ανά ειδικότητα με στόχο την διασφάλιση των Προδιαγραφών ΕΔ και της κατασκευασιμότητας 

των προτάσεων της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

 

 



 


