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Α1.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την υπ’ αρ. 4307/1469/Α3/28-06-2019 απόφαση, εντάχθηκε η πράξη «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058) στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

στον άξονα προτεραιότητας 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες 

(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», συνολικού προϋπολογισμού 1.768.065,00 € με δικαιούχους τον 

Δήμο Ηρακλείου και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

40117221 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1.500.000,00 € 

5040480 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 268.065,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.768.065,00 € 

Τα Παραδοτέα της πράξης για τον Δικαιούχο Δήμο Ηρακλείου θα είναι τα εξής: 

− Π1. Εργασίες αναβάθμισης των οδών "Αβέρωφ (τμήμα) – Ζωγράφου – Χατζ. Γιάνναρη 
(τμήμα) – Σμύρνης – Ρούσου Χούρδου – Κοζύρη – Τσαγκαράκη – Γιαννιτσών (τμήμα)" 
(Εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων, ανακατασκευής πεζοδρομίων και γενικών 
διαμορφώσεων, διαμορφώσεις πλατωμάτων, πλακοστρώσεις και διαφοροποίηση 
οδοστρωμάτων (επιστρώσεις δαπέδων), φυτεύσεις – έργα πρασίνου, τοποθέτηση προμήθεια 
και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, αλλαγή και προμήθεια νέων φωτιστικών στύλων, 
τοποθέτηση κατάλληλης οδικής και ειδικής σήμανσης και κατακόρυφων πινάκων 
ανακοινώσεων) καθώς και την ανακαίνιση των οδών (που είναι ήδη διαμορφωμένοι 
πεζόδρομοι) Φ. Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και Γιαννιτσών όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
χάρτη. 

− Π2. Εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ) 

− Π3. Εργασίες αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης και κατασκευής συστήματος απορροής 
όμβριων υδάτων 

− Π4. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, ηλεκτρονικών θέσεων 
ασφάλισης ποδηλάτων, αδειών χρήσης και υποστήριξη λογισμικού διάρκειας 12 μηνών 

− Π5. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi 
για επισκέπτες) 

− Π6. Προμήθεια Διαδραστικού Συστήματος Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών της 
Πόλης του Ηρακλείου (info kiosk) 

− Π7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

− Π8. Προμήθεια & τοποθέτηση 3 ηλιακών έξυπνων παγκακιών 

− Π9. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία του Φακέλου Αίτησης 
Χρηματοδότησης, από εξωτερικό ανάδοχο 

− Π10. Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης 

− Π11. Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης από εξωτερικό 
ανάδοχο 

Τα Παραδοτέα της πράξης για τον Συνδικαιούχο Επιμελητήριο Ηρακλείου θα είναι τα εξής: 

− Π12. 'Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας που τυχόν απαιτηθούν για λογαριασμό των 
ωφελούμενων επιχειρήσεων. 

− Π13. Εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνσης επιγραφών και χρωματισμού όψεων 

− Π14. Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών και στοιχείων σήμανσης 

− Π15. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφιστάμενων 
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− Π16. Προμήθεια Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας και προώθησης της 
Περιοχής 

− Π17. Πρόσληψη Προσωπικού (2 άτομα) 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του παραδοτέου Π10. Παροχή υπηρεσιών για 

την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, για την αναβάθμιση και ανάπλαση των οδών "Αβέρωφ 

(τμήμα) – Ζωγράφου – Χατζ. Γιάνναρη (τμήμα) – Σμύρνης – Ρούσου Χούρδου – Κοζύρη – 

Τσαγκαράκη – Γιαννιτσών (τμήμα), καθώς και την ανακαίνιση των οδών (που είναι ήδη 

διαμορφωμένοι πεζόδρομοι) Φ. Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και Γιαννιτσών. 

Οι ως άνω οδοί αποτελούν την περιοχή που επιλέχθηκε να αναπτυχθεί το Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου και η οποία βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου 

(εντός των βενετσιάνικων τειχών παλιάς πόλης). Έχει έντονα εμπορικό χαρακτήρα και γειτνιάζει 

με αρκετά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας όπως κτίρια αλλά και δημόσιου χώρους.  

Συγκεκριμένα, η εμπορική περιοχή παρέμβασης οροθετείται δυτικά από την οδό Έβανς, βόρεια 

από την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη ανατολικά από την Ζωγράφου και νότια από την Αβέρωφ 

ενώ την περιοχή συμπληρώνουν οι οδοί Φ. Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και Γιαννιτσών όπως φαίνεται 

και από τον παρακάτω χάρτη. 
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Η περιοχή περιλαμβάνει ένα πυκνό δίκτυο στενών οδών που με τον τρόπο οργάνωσης του σε 

συνδυασμό με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή λειτουργία του, είναι απολύτως κατάλληλη για 

την υλοποίηση της δράσης του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου». 

Γίνεται σαφές ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ηρακλείου, θα 

πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου & του 

αστικού εξοπλισμού, κατά τρόπο που θα συμβάλλει στην αισθητική – μορφολογική ενοποίηση 

της περιοχής παρέμβασης σε συνδυασμό και με τις παρεμβάσεις στην αναβάθμιση των όψεων 

των επιχειρήσεων. 

Τα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι - μεταξύ άλλων - ο ισχυρός χαρακτήρας κεντρικότητας 

που διαθέτει, ο κτηριακός και αρχιτεκτονικός πλούτος, η γειτνίαση των εμπορικών 

καταστημάτων με μνημεία και ελεύθερους δημόσιους χώρους, η συνεκτικότητα, οι 

αναβαθμισμένες και σε σχετικά καλή κατάσταση υποδομές για πεζούς και ΑμεΑ (σε σχέση με 

άλλες περιοχές της πόλης), το αναπλασμένο σε πολλές περιπτώσεις αστικό περιβάλλον σε 

επίπεδο δρόμου και δημόσιου χώρου και η ικανοποιητική κάλυψη από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

και ταξί. 

Τα οικονομικά, ιστορικά - πολιτιστικά, κοινωνικά, πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου και της περιοχής παρέμβασης, προσδιορίζουν και τις 

βασικές αρχές για τις αναγκαίες επεμβάσεις αναβάθμισης και αισθητικής ενοποίησης του 

δημόσιου χώρου.  

Η εν λόγω μελέτη στοχεύει:  

− Στην ανάδειξη και πολεοδομική επανένταξη των κοινόχρηστων χώρων στην παραδοσιακή 

δομή της πόλης. 

− Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σαν μελλοντικά 

κέντρα της κοινωνικής ζωής του εμπορικού κέντρου και χώροι προσέλκυσης επισκεπτών. 

− Στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενοποίησης του «κατακερματισμένου» χώρου εμπορίου 

σε μια ενιαία εμπορική «διαδρομή». 

− Στην ανάδειξη και αισθητική ενοποίηση των επιχειρήσεων. 

 
Ηράκλειο, Ιούνιος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
 

 
 

 

Εύη Παπαδάκη 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

Γιώργος Ταβερναράκης 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 
 

 
 

Γιώργος Φουρναράκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος, MSc Π.Ε. Α' Βαθμό 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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Α2.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Α2.1.1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 

Η περιοχή στην οποία θα αναπτυχθεί το Open Mall Ηρακλείου ουσιαστικά αποτελεί διαχρονικά 

το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης με βασικές χρήσεις το εμπόριο και τις υπηρεσίες. 

Η περιοχή για την οποία προτείνεται η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αφορά στις οδούς 

Αβέρωφ (τμήμα) – Ζωγράφου – Χατζ. Γιάνναρη (τμήμα) – Σμύρνης – Ρούσου Χούρδου – 

Κοζύρη – Τσαγκαράκη – Γιαννιτσών (τμήμα), καθώς και την ανακαίνιση των οδών (που είναι 

ήδη διαμορφωμένοι πεζόδρομοι) Φ. Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και Γιαννιτσών. 

Η περιοχή βρίσκεται εντός του παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου (σχέδιο του ’36, “εντός 

τειχών”) και εντός του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου (Απόφαση 26882 Φ.Ε.Κ. 696/Δ/8-7-03) 

σε περιοχή με χρήσεις «Κεντρικές λειτουργίες πόλης». 

 

Η περιοχή διασώζει ελάχιστα δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της πόλης, δεδομένου 

ότι ουσιαστικά έχει ανοικοδομηθεί συνολικά μετά τον Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο διατηρώντας 

περίπου αναλλοίωτα την θέση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τόσο του πολυτεμαχισμένου 

κλήρου όσο και του μεσαιωνικού πολεοδομικού ιστού, ανανεώνοντας όμως το σύνολο σχεδόν 

της κτιριακής υποδομής. 

Χαρακτηρίζεται από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν καθορίσει την φυσιογνωμία της πόλης σε 

ότι αφορά στην κοινωνική της σύνθεση και τις πολεοδομικές της λειτουργίες. 

Σχεδόν στο σύνολο τους οι ισόγειοι χώροι καλύπτονται από εμπορικές δραστηριότητες ενώ στις 

πλατείες συγκεντρώνονται χώροι εστίασης και αναψυχής. Οι δημόσιες υπηρεσίες κατά κανόνα 

αναπτύσσονται σε ορόφους. 

Στην πλειοψηφία των κτιρίων οι όροφοι καταλαμβάνονται από γραφεία, ενώ η χρήση κατοικίας 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αποκλειστικά στους ορόφους και κυρίως στους στενούς 

δευτερεύοντες δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 
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Εντός και στα όρια της περιοχής παρέμβασης διατηρούνται σημαντικές για την λειτουργία της 

πόλης χρήσεις που έχουν χαρακτηρίσει διαχρονικά και που συνεχίζουν σήμερα να προσδιορίζουν 

αποφασιστικά την μορφή και τις λειτουργίες του ιστορικού κέντρου της πόλης και που 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

− Έδρα της Περιφέρειας Κρήτης  

Η Περιφέρεια Κρήτης που στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της πρώην Νομαρχίας Ηρακλείου, 

επί της Πλατείας Ελευθερίας και Δασκαλογιάννη, αποτελεί μια από τις υπηρεσίες που 

καθορίζουν αποφασιστικά την λειτουργία της περιοχής παρέμβασης. 

− Δικαστήρια 

Στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότημα στο βόρειο όριο της περιοχής παρέμβασης και η 

λειτουργία του καθορίζει σημαντικά  το σύνολο των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής. 
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− Εφετείο Κρήτης 

Μια σχετικά νέα υπηρεσία που λειτουργεί σε δημοτικό κτίριο με πρόσωπο επί της πλατείας 

Δασκαλογιάννη. 

− Υπηρεσία πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου 

Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το Εφετείο. 

− Ληξιαρχείο Δήμου Ηρακλείου 

Στο κτίριο της πολεοδομίας συστεγάζεται και το ληξιαρχείο του Δήμου Ηρακλείου. 

− Κεντρικό Ταχυδρομείο 

Επί της πλατείας Δασκαλογιάννη βρίσκεται το κτίριο που στο ισόγειο του στεγάζονται οι 

κεντρικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. 

− Εθνική Τράπεζα 

Στο κέντρο της περιοχής παρέμβασης λειτουργεί ένα από τα κεντρικά υποκαταστήματα της 

Εθνικής Τράπεζας 

− Θεραπευτικό – Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ» 

Το Ασκληπιείον Κρήτης στεγάζεται σε ένα εξαώροφο κτίριο επί της οδού Ζωγράφου 

Στην οδό Έβανς (μικρή) ήδη εκπονείται η ανάπλαση. Οι οδοί Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και 

Γιαννιτσών (το υπόλοιπο τμήμα) είναι ήδη διαμορφωμένοι πεζόδρομοι και θα γίνουν εργασίες 

ανακαίνισης. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια ενδεικτική φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης 

των υπό ανάπλαση οδών.  

Οδός Αβέρωφ (τμήμα) 

  

Οδός Ζωγράφου 
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Οδός Χατζ. Γιάνναρη (τμήμα) 

  

Οδός Σμύρνης 

  

Οδός Ρούσου Χούρδου 

  

 

 

Οδός Κοζύρη 
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Οδός Τσαγκαράκη 

  

Οδός Γιαννιτσών (τμήμα) 

  

Οδός Τσικριτζή 

  

Οδός Γιαννιτσών (υπόλοιπο τμήμα) 
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Οδός Θεοδοσάκη 

  

 

Α2.1.2. Προσβασιμότητα εμπορικής περιοχής παρέμβασης 

Η συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται ως μια από τις πλέον εύκολα προσβάσιμες περιοχές της πόλης. 

Παρουσιάζει μεγάλο βαθμό εξυπηρέτησης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που συγκλίνουν 

στο εμπορικό κέντρο της παλιάς πόλης.  

Στη διαμορφούμενη περιοχή παρέμβασης το δίκτυο διακρίνεται σε κύριο και τοπικό δίκτυο 

συλλεκτήριων οδών καθώς και σε τοπικό δίκτυο όπου η προτεραιότητα δίνεται στην κίνηση των 

πεζών.  

Υπάρχει σημαντικό ποσοστό δικύκλων των οποίων ο αριθμός αυξάνει σημαντικά κατά τη 

καλοκαιρινή περίοδο. 

Η κίνηση των πεζών στη περιοχή της παλιάς πόλης είναι πιο έντονη στη κεντρική περιοχή 

Δικαιοσύνης, Λιοντάρια, Δημοτική Αγορά, 1821, Πλατεία Κορνάρου, Αβέρωφ και Εβανς. Δια 

μέσου της παλιάς πόλης διατρέχουν γραμμές λεωφορείων από τα αστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου. 

Λόγω συγκέντρωσης των οικονομικών εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης στο 

κέντρο, οι υπάρχουσες αστικές συγκοινωνίες έχουν σχεδιαστεί ως επί το πλείστον ακτινικά, 

ώστε να εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες του κόσμου από τις περιαστικές περιοχές του 

Δήμου προς το κέντρο και αντίθετα. Οι γραμμές αυτές εξυπηρετούν τόσο τις νότιες περιοχές 

του Δήμου όσο και τις ανατολικές και δυτικές περιοχές εκτελώντας σημαντικό μεταφορικό έργο 

μέσα στα όρια του Δήμου Ηρακλείου.  

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος υλοποιεί συστηματικά παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους 

που βρίσκονται βόρεια της πόλης (οι χώροι αυτοί γειτνιάζουν με την περιοχή παρέμβασης του 

Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ηρακλείου), με τη δημιουργία χώρων αναψυχής και περιπάτου με 

πολιτιστικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον καθώς και αναπλάσεις περιοχών.  

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αυξήσει τις ανάγκες μετακίνησης προς τις περιοχές του κέντρου και 

για το λόγο αυτό ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, προχώρησε 

στη δημιουργία τριών νέων λεωφορειακών γραμμών (mini bus) οι οποίες καλύπτουν το έλλειμμα 

που εμφανίζεται στην εξυπηρέτηση των παραπάνω περιοχών με τη δρομολόγηση μεσαίου 

μεγέθους λεωφορείων κατά κυριότητα του ΚΤΕΛ Ηρακλείου και δύο (2) ηλεκτροκίνητων 

λεωφορείων μεσαίου (medi-) μεγέθους και μηδενικών ρύπων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα 

αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Ηρακλείου. 

✓ Η πρώτη γραμμή (κόκκινη) έχει αφετηρία και τέρμα το λιμάνι του Ηρακλείου και ακολουθεί 

την εξής διαδρομή: Λιμάνι – Πλατεία Ελευθερίας – Αβέρωφ - Πλ. Κορνάρου – Αγ. Μηνά – 

Γιαμαλάκη και Καζαντάκη – Σοφοκλή Βενιζέλου - Ενετικό Λιμάνι – Υπεραστικό ΚΤΕΛ – 

Νεάρχου – Διονυσίου 52 – Επιβατικός σταθμός Λιμένος – Λιμάνι. 
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✓ Η δεύτερη γραμμή (μπλέ) έχει αφετηρία και τέρμα το Παγκρήτιο Στάδιο και ακολουθεί την 

εξής διαδρομή: Παγκρήτιο Στάδιο – Καράβολας – Τάλως – Μητέρα – Αρχ. Μακαρίου – 

Καλοκαιρινού - Αγ. Μηνά - Πλ. Κορνάρου – Αβέρωφ – Αστόρια – Δικαιοσύνης – 

Καλοκαιρινού – Γιαμαλάκη - Μουσείο Φυσ. Ιστορίας – Μητέρα – Τάλως – Καράβολας - 

Παγκρήτιο Στάδιο. 

✓ Η τρίτη γραμμή (πράσινη) έχει αφετηρία και τέρμα μια πάροδο πλησίον της οδού 

Ερυθραίας και ακολουθεί της εξής διαδρομή: Ερυθραίας, Θανάση Σκορδαλού, Λ. Κνωσού, Λ. 

Δημοκρατίας (μέχρι Καλαμά), Καποδιστρίου, Χρυσοστόμου, Έβανς, Πλ. Κορνάρου, Κυρίλλου 

Λουκάρεως – Αγίου Μηνά, Λ. Καλοκαιρινού, Λ. Πλαστήρα, Έβανς, Πλ. Κύπρου, Λ. Κνωσού, 

και επιστροφή στην αφετηρία. 

Οι τρείς αυτές λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν τόσο τις τοπικές ανάγκες των περιοχών από 

τις οποίες διέρχονται, όσο και υπερτοπικές ανάγκες μετακινήσεων λόγω της διέλευσης τους από 

περιοχές εύκολα προσβάσιμες με άλλα μέσα μεταφοράς υποστηρίζοντας τις μετεπιβιβάσεις και 

τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων. 

Εκτός των άλλων, οι γραμμές αυτές εξυπηρετούν σε ένα αρκετά ικανό βαθμό την περιοχή 

παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ηρακλείου. Η μετεπιβίβαση (park and ride) είναι 

εφικτή κυρίως στις αφετηρίες και δευτερευόντως σε στεγασμένους χώρους στάθμευσης που 

βρίσκονται στις διαδρομές των λεωφορείων. Η μετεπιβίβαση είναι επίσης εφικτή μεταξύ των 

υπαρχουσών λεωφορειακών γραμμών και των νέων καθώς υπάρχει επικάλυψη στις 

περισσότερες στάσεις εντός τειχών. Επίσης επιτρέπεται η μετεπιβίβαση μεταξύ των δύο νέων 

γραμμών αφενός λόγω αρκετών κοινών στάσεων και αφετέρου λόγω του δωρεάν εισιτηρίου.  

Στην περιοχή παρέμβασης, επί της πλατείας Κορνάρου λειτουργεί πιάτσα ταξί.  

Η στάθμευση παρά το κράσπεδο των οδών σήμερα είναι εκτεταμένη και µε μεγάλο αριθμό 

παραβάσεων των αναρτημένων σε πινακίδες περιορισμών.  

Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή παρέμβασης θα επιτρέπεται η 

στάθμευση παρά το κράσπεδο και συγκεκριμένα επί της οδού Ζωγράφου θα διατεθούν περίπου 

10 συμβατικές θέσεις στάθμευσης, 2 θέσεις για ΑΜΕΑ και 1 θέση στάθμευσης ασθενοφόρου της 

κλινικής. Οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις ως άνω θέσεις στάθμευσης μέσω του 

προτεινόμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

Π7: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

Α2.1.3. Σχεδιασμός κατάλληλος για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ 

Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί αναγκαίο τη διαμόρφωση κατάλληλης και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές διαδρομής για ΑμεΑ, στην περιοχή παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

Ηρακλείου, έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη και αυτόνομη μετακίνηση τους μέσα στην περιοχή 

και να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Σημαντικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση του δομημένου περιβάλλοντος από 

εμποδιζόμενα άτομα και κατ' επέκταση από όλους είναι η ασφάλεια που παρέχεται τόσο από τον 

σχεδιασμό όσο και από τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής.  

Ο σχεδιασμός της πρότασης ανάπλασης για την περιοχή παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου Ηρακλείου, θα γίνει έχοντας υπόψη τις παρακάτω αρχές: 
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• Η κλίση σε σχέση με την απόσταση του διαμορφωμένου δαπέδου, η οποία αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την αυτόνομη διακίνηση των ατόμων με αναπηρίες και των εμποδιζόμενων 

ατόμων γενικότερα. 

• Η ολισθηρότητα του δαπέδου, σε συνάρτηση με την υφή του υλικού όσο και με το 

ανάγλυφο της επιφάνειάς του 

• Ο κατάλληλος σχεδιασμός των δαπέδων με αποφυγή των σημείων εκτροπής του αναπηρικού 

αμαξιδίου, αλλά και των άλλων βοηθημάτων (πατερίτσες, περπατίστρες κ.λπ.), ή της 

πρόσκρουσής τους σε εμπόδια. 

• Η αποφυγή αρμών διαμόρφωσης δαπέδου σε τέτοιο μέγεθος που να δημιουργεί κραδασμούς 

στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των εμποδιζόμενων γενικά 

ατόμων. 

• Η εξασφάλιση ικανού πλάτους πεζοδρομίου και ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών  

• Η τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών, ο οποίος ορίζεται εντός της λωρίδας ελεύθερης 

ζώνης όδευσης πεζών, διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδό της, που αποβλέπει 

στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.  

• Η κατάλληλη τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού, ο οποίος τοποθετείται εκτός της λωρίδας 

ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και αποβλέπει στην ασφάλεια, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση 

και υγιεινή όλων των χρηστών του. 

 

Α2.1.4. Περιγραφή προτεινόμενης παρέμβασης 

Βασική επιδίωξη του Δήμου Ηρακλείου σε ότι αφορά στην αισθητική αναβάθμιση - ανάπλαση και 

διαμόρφωση του δημόσιου – αστικού χώρου είναι να δημιουργηθούν οι όροι για μια “τάξη” 

τέτοια που αφενός μεν να αποκαθιστά τον δομημένο χώρο στην αρχική του λειτουργία, δηλαδή 

σαν μέσον ενός συστήματος επικοινωνίας τόσο στο επίπεδο της Ιστορίας της πόλης και της 

αισθητικής όσο και στο επίπεδο της λειτουργικής έκφρασης των αναγκών που καλείται να 

ικανοποιήσει σήμερα (της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών) και αφετέρου θα 

δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις καθημερινές ανάγκες ικανοποίησης των επισκεπτών 

– καταναλωτών των εμπορικών επιχειρήσεων. 

Για τους λόγους αυτούς η επιλογή των παρεμβάσεων ανάπλασης του δημόσιου κοινόχρηστου 

χώρου της περιοχής παρέμβασης, κινείται προς την κατεύθυνση μιας αισθητικής προσέγγισης με 

την οποία επιτυγχάνεται η συμβατότητα και αντιστοιχία με τις εμπορικές και πολεοδομικές- 

αστικές λειτουργίες του χώρου. 

Αναλυτικότερα τα βασικά στοιχεία που θα καθορίσουν τις βασικές σχεδιαστικές 

επιλογές είναι: 

− Συμβολή στην ανάδειξη κτισμάτων διαφορετικών χρονικών - ιστορικών στιγμών που 

συγκροτούν μια ενότητα με ιστορική συνέχεια και πολιτιστική συνάφεια όπως είναι το 

εμπορικό - ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. 

− Αποφυγή κάθε μορφής φολκλορισμού που υποβαθμίζει την δυναμική συγκρότησης και 

έκφρασης τόσο του παραδοσιακού αλλά και του σύγχρονου δομημένου χώρου. 

− Χρήση υλικών συμβατών με τις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες του χώρου. 

− Τρόπος χρήσης των υλικών τέτοιος, που να εκφράζει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή της 

επέμβασης ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση μέσα από την διάκρισή τους. 

− Οργανική σύνδεση και ενοποίηση (μορφολογικά και δομικά - κατασκευαστικά) των 
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επιμέρους επεμβάσεων και εξοπλισμού, ώστε να εκφράζεται με σαφήνεια η συνέχεια του 

ενός με το άλλο σε μια ενιαία αισθητική και λειτουργική αντίληψη της ενιαίας «διαδρομής» 

του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου” Ηρακλείου.  

Για την υλοποίηση της προτεινόμενης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της περιοχής 

παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ηρακλείου., απαιτούνται τόσο οι κατάλληλες 

εργασίες διαμόρφωσης όσο και η κατασκευή των επιπλέον απαραίτητων υποδομών, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που θα καθιστούν τον συνολικό κοινόχρηστο – δημόσιο χώρο 

ελκυστικό και λειτουργικό. Συγκεκριμένα, η μελέτη θα πρέπει να προβλέπει τις παρακάτω 

κατηγορίες εργασιών: 

1η Κατηγορία: Εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων, ανακατασκευής πεζοδρομίων και γενικών 

διαμορφώσεων. Για την λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του οδοστρώματος των οδών, 

προτείνεται η υπερύψωση του στη στάθμη των υφιστάμενων πεζοδρομίων για την βέλτιστη 

προσβασιμότητα και την περαιτέρω διευκόλυνση των ΑμεΑ. 

2η Κατηγορία: Διαμορφώσεις πλατωμάτων με στόχο να μετατραπούν σε κοινόχρηστους 

λειτουργικούς χώρους και επικάλυψη με πλακοστρώσεις και διαφοροποίηση οδοστρωμάτων 

(επιστρώσεις δαπέδων) 

Δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης για ειδικές ομάδες πληθυσμού. Γενικά η περιοχή 

παρέμβασης έχει μεγάλο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης που όμως απαιτεί ριζικές 

παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που προϋποθέτουν ανεύρεση ελεύθερων χώρων σε κομβικά σημεία 

περιμετρικά της περιοχής παρέμβασης. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα γίνει προσπάθεια για την εξεύρεση όσων των δυνατόν 

περισσότερων σημείων στάθμευσης κυρίως για ευαίσθητες ομάδες επισκεπτών και κυρίως για 

ΑΜΕΑ, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει σε βάρος της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. 

Τα σημεία αυτά θα διαμορφωθούν με παράπλευρες φυτεύσεις και διαμορφώσεις  ώστε να 

συμβάλλουν και στην αισθητική ανάδειξη του χώρου. 

3η κατηγορία: Φυτεύσεις – έργα πρασίνου 

4η κατηγορία: Δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών  και τοποθέτηση του αναγκαίου 

αστικού εξοπλισμού 

5η κατηγορία: Αναβάθμιση οδοφωτισμού, αλλαγή και προμήθεια νέων φωτιστικών στύλων στο 

πλαίσιο λειτουργικής αναβάθμισης βασικών υποδομών.  

6η κατηγορία: Τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης (τόσο οδικής όσο και ειδικής σήμανσης 

του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου” Ηρακλείου) καθώς και τοποθέτηση κατακόρυφων πινάκων 

ανακοινώσεων. Ενδεικτική σήμανση: 

 
Σήμανση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ηρακλείου, από μεταλλικά κάθετα στοιχεία ύψους περίπου 2,20μ, τα οποία 
τοποθετούνται στα πλατώματα της περιοχής και στις διασταυρώσεις των οδών. Η χρωματική επιλογή θα γίνει στο 
τελικό στάδιο της μελέτης 
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Ενδεικτική Φωτορεαλιστική απεικόνιση της προτεινόμενης παρέμβασης στη συμβολή των οδών Αβέρωφ – Σμύρνης 

 

 
Α2.1.5. Περιγραφή προτεινόμενων μελετών (αντικείμενο σύμβασης) 

Η μελέτη χωρίζεται σε 3 στάδια, (προμελέτη, οριστική, εφαρμογής) και συνολικά 3 τμηματικές 

παραδόσεις. Ο ανάδοχος καλείται να είναι σε συνεχή επαφή με την Υπηρεσία κατά την 

ολοκλήρωση όλων των σταδίων μελέτης. Όλες οι μελέτες θα παραδίδονται σε ψηφιακή - 

επεξεργάσιμη μορφή. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω παραδοτέες μελέτες: 

 

Α) Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης [κατ. 16 - Τοπογραφικές Μελέτες] 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο [στη 1η Φάση - Λειτουργικός Σχεδιασμός] και θα 

περιλαμβάνει: 

− Όρια της περιοχής παρέμβασης με συνεχή αρίθμηση και σε πίνακα τις απόλυτες 

συντεταγμένες τους (ΕΓΣΑ '87) 

− Ρυμοτομικές και Οικοδομικές γραμμές 

− Όρια πεζοδρομίων 

− Περιβάλλουσες οδοί και τις συμβάλλουσες σε αυτές 

− Υψόμετρα κορυφών οικοπέδου και πεζοδρομίων 

− Υπάρχουσα υψηλή βλάστηση με σήμανση των θέσης κορμών 

− Όλες τις κατασκευές που υφίστανται στην περιοχή 

− Θέσεις εισόδων και υψόμετρα ιδιοκτησιών 

− Εμβαδομέτρηση 
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− Αποτύπωση επηρεαζόμενων γειτονικών κατασκευών. 

− Εγκαταστάσεων ΟΚΩ εντός της περιοχής παρέμβασης 

− Τριγωνισμοί: Για την εξάρτηση των μετρήσεων στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 θα 

ιδρυθούν νέα τριγωνομετρικά σημεία, εξαρτημένα από τα τριγωνομετρικά σημεία της ΓΥΣ, 

και θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα από εγκεκριμένες μελέτες, όπου υπάρχουν. 

− Πολυγωνομετρίες: Θα ιδρυθεί κατάλληλο πολυγωνομετρικό δίκτυο, εξαρτημένο από τα 

τριγωνομετρικά σημεία, εντός των κατοικημένων περιοχών. 

− Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων: Θα γίνει αποτύπωση σε κλίμακα 

1:200 για τους κοινόχρηστους χώρους και τις οδούς σε δομημένες εκτάσεις όπως 

προβλέπεται στην προμέτρηση. 

Επισημαίνεται ότι η τοπογραφική αποτύπωση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες 

των υφιστάμενων κατασκευών. 

Η καταγραφή θα περιλαμβάνει σχεδιαστική - φωτογραφική αποτύπωση και τεχνική έκθεση. 

 

 

Β) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη [κατ. 7] 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια [Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής] και θα 

περιλαμβάνει τον ειδικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της περιοχής. σύμφωνα με τις παρακάτω 

κατευθύνσεις: 

1. Ανάλυση περιοχής 

Ο ανάδοχος καλείται να μελετήσει τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τις κατευθύνσεις της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόν 

τεύχος.  

Ο ανάδοχός θα πρέπει να καταγράψει σε πίνακα αλλά και σε διαγράμματα όλα τα ακίνητα που 

περιβάλλουν την περιοχή παρέμβασης με κατάταξη χρήσεων, όγκου, αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών ιδιοκτησίας, κίνησης δρόμων, τα φυσικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, τα σημεία ενδιαφέροντος, κλπ. Οι καταγραφές αυτές θα χρησιμοποιηθούν σαν 

δεδομένα για την μελετητική πρόταση. 

 

2. Σχεδιασμός πρότασης 

− Σχεδιασμό της περιοχής με πρωταρχική μέριμνα, την προσβασιμότητα, την εύκολη 

συντήρηση και την αισθητική και λειτουργική ενοποίηση της εν λόγω περιοχής με τις ήδη 

αναπλασμένες οδούς του κέντρου της πόλης (βλ. Δικαιοσύνης, Ίδης, κλπ).  

− Να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της περιοχής (θέσεις στάθμευσης, κλπ) 

− Η αρχιτεκτονική πρόταση θα προτείνει τον τύπο και το ύψος της βλάστησης και των 

φυτεύσιμων επιφανειών. Σε όσα σημεία υπάρχουν υφιστάμενα δέντρα, ο ανάδοχος καλείται 

να τα χρησιμοποιήσει και να τα εντάξει στην μελέτη του εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

− Ο αστικός εξοπλισμός δεν θα πρέπει να είναι ιδιοκατασκευή. Θα πρέπει να είναι παρόμοιος με 

αυτόν που έχει τοποθετηθεί στις ήδη αναπλασμένες οδούς. 

− Τα υλικά επίστρωσης και λοιπών κατασκευών πρέπει να είναι οικονομικά και να 

ελαχιστοποιούν τις ανάγκες συντήρησης. Θα πρέπει να είναι παρόμοια με αυτά που έχουν 

τοποθετηθεί στις ήδη αναπλασμένες οδούς. Εφόσον πρόκειται για υλικά τοπικής 

προέλευσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια τους.  

− Όπου υπάρχουν κάδοι θα πρέπει να προβλέπεται ο χώρος τοποθέτησης τους επί του 

οδοστρώματος τηρώντας τις απαραίτητες διαστάσεις για τα πεζοδρόμια κτλ.  
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Ο ανάδοχος καλείται να μελετήσει τη δυνατότητα χρήσης υπογειοποιημένων κάδων μετά 

από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου.  

− Ο σχεδιασμός των πεζοδρομίων θα γίνει σύμφωνα με τις προτεινόμενες προδιαγραφές του 

ΥΠ.ΕΧ.ΩΔΕ, τις τελευταίες εκδόσεις των Προτύπων ΕΝ και τους εν ισχύ κανονισμούς.  

− Στο στάδιο της προμελέτης ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τουλάχιστον δυο (2) 

προτάσεις προσχεδίων για την περιοχή παρέμβασης, διαφορετικής σχεδιαστικής 

προσέγγισης.  

− Η αρχιτεκτονική μελέτη θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δήμου, τις 

γνωμοδοτήσεις αρμοδίων φορέων και Υπηρεσιών. 

− Η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής μελέτης θα γίνει με βάσει τους κανόνες του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του μικροκλίματος. 

 

Γ) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκαταστάσεων [κατ. 9] 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια [Προμελέτη και Οριστική Μελέτη] και θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

− Μελέτη δικτύου φωτισμού και φωτοτεχνική μελέτη, επιλογή του φωτισμού και του τύπου 

φωτιστικού (με οικονομικά και αισθητικά κριτήρια), όλες τις απαραίτητες λοιπές Η&Μ 

εργασίες (ηλεκτρικών ισχυρών & ασθενών ρευμάτων, γειώσεων & αντικεραυνικής 

προστασίας κ.α.). Σημειώνεται ότι τα φωτιστικά που θα επιλεγούν θα πρέπει να 

συνδεθούν στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης φωτισμού της ευρύτερης 

περιοχής.  

− Σύνταξη φακέλου παρεμβάσεων - συντήρησης υλικών (Η/Μ) με σχετικές προδιαγραφές και 

χρονοδιάγραμμα  

Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από μετρητή (παροχή ΔΕΗ) που θα εγκατασταθεί μέσα σε πίλαρ. Για 

την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί: 

− Τα ισχύοντα ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ 05-07-02-00 όπως και κάθε άλλο 

ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ που είναι σε ισχύ και περιγράφει εργασίες που απαιτούνται: 

✓ Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59Β'/11.04.1995 

✓ Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

89 Α'/1912). 

✓ Οδηγίες ΔΕΔΔΗΕ 

✓ Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ. 

✓ Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 13201:2015 για την εκπόνηση των φωτοτεχνικών μελετών. Οι 

μελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν με τη χρήση ανεξάρτητου φωτοτεχνικού 

προγράμματος (DIALUX, RELUX κ.λ.π.) 

− Θα τηρηθούν κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα: 

✓ Οδηγία 2006/95/ΕΚ (Low Voltage Directive, LVD), Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic 

Compatibility, EMC), Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, 

ROHS), Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP). 

✓ ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών), ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για 

Φωτιστικά Δρόμων), ΕΝ 55015/ΕΝ61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ατρωσίας 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ΕΝ 61000-3 -Χ (Όρια Εκπομπών Αρμονικών 

Διακυμάνσεων), IEC/ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα), EN 

62493:2010 (Αξιολόγηση του εξοπλισμού φωτισμού, που σχετίζεται με την έκθεση του 

ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
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− Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασίας, που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια έργα. 

Προτείνεται: 

− ο γενικός φωτισμός να επιτυγχάνεται με τη χρήση φωτιστικών σε ιστούς τα οποία θα 

μπορούν να συνδεθούν στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης φωτισμού της ευρύτερης 

περιοχής. 

− να αποφεύγεται η χρήση χαμηλών φωτιστικών και ενδοδαπέδιων ώστε να μειώνεται ο 

κίνδυνος βανδαλισμών 

− Η χρήση φωτιστικών τελευταίας τεχνολογίας τύπου LED 

− Να διασφαλίζεται η ποιότητα των υλικών με σαφείς προδιαγραφές (IP, IK, κ.λ.π.) και 

απαιτώντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά (ISO, CE, ENEC κ.λ.π) από διαπιστευμένα 

εργαστήρια. 

− Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59'Β/11.4.1995 και οι 

τροποποιήσεις του Κ.Ε.Η.Ε που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, 

ήτοι:ΦΕΚ118Α/24.6.1965, ΦΕΚ293Β/11.5.1966, ΦΕΚ620Β/18.10.1966, ΦΕΚ63Β/25.10.1966, 

ΦΕΚ 1525Β/13.12.1973 & ΦΕΚ 118Α/1982, ΕΛΟΤ HD 387 

 

Δ) Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων [κατ. 25] 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια [Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής] και θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

Η φυτοτεχνική μελέτη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για τις μελέτες 

πρασίνου και τις κατευθύνσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ενδεικτικά, θα πρέπει: 

− να λάβει υπόψη της τους στόχους του έργου 

− να εναρμονίζεται με τις επιμέρους μελέτες 

− να εκτελείται σε συμφωνία με την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου Αρχές επιλογής 

φυτικού υλικού: 

− να καλύπτει τους αισθητικούς και λειτουργικούς κανόνες του έργου 

− να προσαρμόζεται σε κλίμακα με τις προτεινόμενες κατασκευές και τον διαθέσιμο χώρο 

διαμόρφωσης 

− να δημιουργεί ποικιλία αισθητικών εντυπώσεων κατά τη διάρκεια όλων των εποχών 

− να γίνει προσπάθεια προσαρμογής των υφιστάμενων δέντρων στον συνολικό σχεδιασμό 

− να προτείνει τον βέλτιστο συνδυασμό ειδών δένδρων και θάμνων για την βελτίωση του 

αισθητικού αποτελέσματος (διάρκεια ανθοφορίας, σχήμα κόμης, συνδυασμοί υψών) 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται: 

− Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) 

− Οι κανονισμοί διάθεσης λυμάτων, ακαθάρτων κλπ υδραυλικών εγκαταστάσεων 

− Οι κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και διαφόρων μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων κλπ 

− Ο ν.1650/86 

− Το ΝΔ - 86/96 «περί Δασικού Κώδικος» 

− Η υπ' αρ Γνωμ. - 380/81 του ΣτΕ 

− Το ΠΔ - 437/81 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» 

− Η Εγκ. - Δ17α/3/62/ΦΝ.312/93 «Αποδοχή και κοινοποίηση γνωμοδότησης, σχετικά με την 

κατασκευή Έργων Πρασίνου. (Έργα Πρασίνου). 
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− Τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης του γεωπονικού έργου. 

Για τις ανάγκες του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν: 

− Καταγραφή της υπάρχουσας βλάστησης 

− Μελέτη άρδευσης 

− Μελέτη διαχείρισης πρασίνου 

− Σχέδια φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 

− Σύνταξη φακέλου παρεμβάσεων - συντήρησης με σχετικές προδιαγραφές και 

χρονοδιάγραμμα 

 

Ε) Αδειοδοτήσεις Μελετών 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή των μελετών (στο στάδιο της οριστικής μελέτης) προς 

έγκριση τους ή γνωμοδότηση από άλλους φορείς ή όργανα (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, 

Αρχαιολογία, Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κτλ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων (τεχνική περιγραφή, 

τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά σχέδια κτλ.) που θα χρειαστούν για να κατατεθούν οι φάκελοι στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς. Η υποβολή των φακέλων θα πρέπει να γίνει εντός 5 

ημερών από την έγκριση των οριστικών παραδόσεων, και το πρωτόκολλο θα πρέπει να 

προωθείται στην Υπηρεσία. Επιπρόσθετα οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν από παρατηρήσεις 

των φορέων θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

 

ΣΤ) Τεύχη Δημοπράτησης 

Θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου  

 

Ζ) Τεύχη ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Θα συνταχθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ) του έργου. 

 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος, στη φάση της προμελέτης, θα πρέπει να συνεργαστεί με τη ΔΕΔΔΗΕ και την 

ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να συνταχθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες οι αντίστοιχες μελέτες υπογειοποίησης 

των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης και κατασκευής συστήματος απορροής 

όμβριων υδάτων, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού υποδομών, της περιοχής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

Ηρακλείου. 
Τέλος ο ανάδοχος, στη φάση της προμελέτης καλείται να ενημερωθεί για την υπό εκπόνηση 

κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης ώστε να λάβει γνώση τις νέες ρυθμίσεις.  
 

Ηράκλειο, Ιούνιος2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

 

 

 

Εύη Παπαδάκη 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

Γιώργος Ταβερναράκης 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

 
 

Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος, MSc Π.Ε. Α' Βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ  
ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ   

 

 
 
 
 

Μελέτη: «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση 
μελετών ωρίμανσης», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με 
κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058) 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 113.477,67 € (με ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 
5035058) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 

 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ Α3 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 
 
 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021 
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Α3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω επί μέρους μελετών, σύμφωνα με το Π.Δ. 

696/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στηρίζονται στις προδιαγραφές που ορίζει το 

ΦΕΚ1047/Β/29.03.2019 «Ελάχιστα Παραδοτέα Κτιριακών Έργων» σε ότι αφορά τις μελέτες 

«Διαμορφώσεων και Αναπλάσεων» 

Στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης μελέτης περιλαμβάνεται και η υποβολή των μελετών (στο 

στάδιο της οριστικής μελέτης) προς έγκριση τους ή γνωμοδότηση από άλλους φορείς ή όργανα 

(Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογία, Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κτλ) σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν από παρατηρήσεις των 

φορέων θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

Όλα τα παραδοτέα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (dwg και pdf) και δύο 

αντίγραφα για έλεγχο. Αφού εγκριθούν, θα υποβληθούν σε άλλα τρία αντίγραφα. 

 

 

Α3.1.1. Παραδοτέα Μελέτης 

 

Οι μελέτες οργανώνονται και ζητούνται να εκπονηθούν σε τρεις φάσεις: 

 

1η ΦΑΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (στάδιο Προμελέτης) 

Περιλαμβάνει: 

 

Α) Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης [κατ. 16] 

Το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης, θα παραδοθεί σε κλίμακα 1:200 και οφείλει 

να ακολουθεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες σε ισχύ προδιαγραφές και ως εκ τούτου να 

επικαιροποιείται, συμπληρώνεται ή τροποποιείται εφόσον έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις της 

υφιστάμενης κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση το τοπογραφικό οφείλει να αποτυπώνει κατ’ 

ελάχιστο: 

− Όρια περιοχής παρέμβασης με συνεχή αρίθμηση κορυφών και σε πίνακα τις απόλυτες 

συντεταγμένες τους (ΕΓΣΑ 87). 

− Ρυμοτομικές και Οικοδομικές γραμμές 

− Όρια πεζοδρομίων 

− Περιβάλλουσες της περιοχής οδούς και τις συμβάλλουσες σε αυτές. 

− Υψόμετρα δρόμων και πεζοδρομίων 

− Υπάρχουσα υψηλή βλάστηση με σήμανση της θέσης κορμών. 

− Όλες τις κατασκευές που υφίστανται στην περιοχή. 

− Όλα τα εμφανή δίκτυα ΟΚΩ μέσα και στα όρια της περιοχής παρέμβασης (περιλαμβάνονται 

τα φρεάτια) 

− Εμβαδομέτρηση της περιοχής 

− Θέσεις εισόδων των ιδιοκτησιών 

− Αποτύπωση επηρεαζόμενων γειτονικών κατασκευών 

Τα παραδοτέα της τοπογραφικής μελέτης είναι: 

− Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή της περιοχής και του 

σκοπού του τοπογραφικού, περιγραφή, μεθοδολογία ελέγχου και αποτελέσματα ελέγχου. 

− Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής παρέμβασης σε κλίμακα 1:200 
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Β) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη [κατ. 7] 

Στο στάδιο της προμελέτης ο ανάδοχος καλείται να υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) προτάσεις 

προσχεδίων διαφορετικής σχεδιαστικής προσέγγισης. Οι λύσεις θα υποβάλλονται εντός 

15 ημερών από την ολοκλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης. Η προμελέτη θα 

περιλαμβάνει: 

 

1. Αποτύπωση – Τεκμηρίωση  

Για τις μελέτες αναπλάσεων, απαιτείται τοπογραφική και ορθοφωτογραφική αποτύπωση της 

περιοχής (ρυμοτομία, οδοποιία, εγκαταστάσεις, περιβάλλουσες κατασκευές και κτίρια, χρήσεις, 

κλπ) και καταγραφή σε πίνακα αλλά και σε διαγράμματα όλων των ακινήτων που εμπεριέχονται 

στο αντικείμενο της μελέτης με κατάταξη χρήσεων, όγκου/δόμησης, αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών, ιδιοκτησίας κλπ. 

Τα παραδοτέα είναι: 

− Τεχνική Έκθεση 

− Σχέδια αποτύπωσης – διαγράμματα σε κλίμακα 1:200 

− Ορθοφωτογραφική Αποτύπωση 

2. Πρόταση επέμβασης / λειτουργικός σχεδιασμός  

Η προμελέτη αφορά στην πρόταση επέμβασης στην περιοχή μελέτης (δύο προτάσεις 

προσχεδίων διαφορετικής σχεδιαστικής προσέγγισης). 

Τα παραδοτέα είναι: 

− Τεχνική Έκθεση 

− Προσεγγιστικός προϋπολογισμός 

− Χρονικός προγραμματισμός 

− Σχέδιο γενικής διάταξης της διαμόρφωσης όπου θα εμφανίζονται όλα τα προτεινόμενα 

στοιχεία διαμόρφωσης και αστικού εξοπλισμού (μόνιμου και κινητού),  

− Σχέδια Φωτορεαλιστικής Τρισδιάστατης Απεικόνισης 

− Σχέδιο κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.  

− Σχέδιο προσβάσεων ΑμεΑ  

− Επί μέρους σχέδια δαπεδοστρώσεων και ειδικών διαμορφώσεων (ράμπες, κλίμακες, 

καθιστικά κλπ.) σε κλίμακα 1/50 με πρόταση για τα προτεινόμενα υλικά κατασκευής 

 

 

Γ) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκαταστάσεων [κατ. 9] 

Το στάδιο της Προμελέτης των Εγκαταστάσεων καλύπτει την ετοιμασία και υποβολή όλων 

εκείνων των στοιχείων τα οποία θα αποσαφηνίσουν τη βασική επίλυση της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων του έργου καθώς επίσης και την εκτιμώμενη δαπάνη αυτού. Για την έναρξη 

εκπόνησης Προμελέτης Εγκαταστάσεων απαιτείται το τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής και η 

αρχιτεκτονική προμελέτη (η λύση που θα έχει συμφωνηθεί με την υπηρεσία) ώστε να 

ενταχθούν οι εγκαταστάσεις με τις αναγκαίες μεταβολές στο έργο. 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την προμελέτη εγκαταστάσεων, ενδεικτικά, είναι 

οι εξής:  

− Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ. 696/74, άρθρο 247  

− Κανονισμοί εκπόνησης : 

✓ Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός  

✓ Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 

✓ Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  
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✓ Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

✓ Οι Κανονισμοί Ανελκυστήρων 

✓ Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας 

✓ Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 

✓ Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

✓ Οι Κανονισμοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων, κλπ. (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών 

αυτοκινήτων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλπ.) 

✓ Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 

✓ Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του 

Έργου απαιτεί  

Τα παραδοτέα της προμελέτης εγκαταστάσεων είναι:  

α) Τεύχος Στοιχείων Έρευνας Τοπικών Συνθηκών και Δεδομένων, το οποίο περιέχει τεχνική 

έκθεση, σχέδια αποτύπωσης όπου θα απεικονίζονται οι θέσεις συνδέσεων των δικτύων με 

υπόμνημα συμβολισμών, καθώς και τυχόν αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

(ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΗ κτλ.). Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει:  

− Προσδιορισμό δυνατότητας παροχών 

− Διερεύνηση συνδεσιμότητας δικτύων:  

− Καθορισμό κλιματολογικών συνθηκών του τόπου κατασκευής του έργου (θερμοκρασία, 

υγρασία, ένταση και ύψος βροχής, ανεμολόγιο, κλπ).  

β) Τεύχος Προγραμματικής Τεχνικής Έκθεσης που περιλαμβάνει: 

− Καθορισμό προδιαγραφών σχεδιασμού των διαφόρων εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία θα 

ληφθούν από τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν. 

− Καθορισμός εγκαταστάσεων όπου ο μελετητής καθορίζει τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται 

για την περιοχή μελέτης. Για κάθε εγκατάσταση που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνουν τα 

ακόλουθα:  

✓ Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών (απαιτήσεις, δίκτυα, εξοπλισμός)  

✓ Βασική δομή της εγκατάστασης που θα αποτυπώνεται και σε προκαταρκτικό διάγραμμα  

✓ Καθορισμός των απαιτούμενων χώρων για την χωροθέτηση των μηχανημάτων 

(προσεγγιστικός) 

− Εναλλακτικές λύσεις. Για τις εγκαταστάσεις από άποψη λειτουργίας, κόστους, επιπτώσεων 

στον σχεδιασμό κ.λπ. είναι αναγκαίο να διατυπωθούν εναλλακτικές λύσεις, να 

κοστολογηθούν, να αξιολογηθούν και με πλήρη τεκμηρίωση να προταθεί η πλέον κατάλληλη 

− Ομαδοποιημένοι πίνακες όπου θα αναφέρονται οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις της περιοχής. 

γ) Σχέδια Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

− Τοπογραφικό σχέδιο με τις θέσεις σύνδεσης με τα δίκτυα. 

− Σχέδια γενικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων που απαιτούνται (στην κλίμακα της 

αρχιτεκτονικής προμελέτης) με υπόμνημα συμβολισμών. 

δ) Σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης ανά είδος εγκατάστασης και συνολικά, 

που θα βασίζεται σε τιμές μονάδας αρμοδίως εγκεκριμένες ή προκύπτουν από συντελεστές 

παρομοίων έργων. 

 

Δ) Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων [κατ. 25] 

Τα παραδοτέα της Φυτοτεχνικής προμελέτης είναι:  

α) Τεχνική Έκθεση Προμελέτης (τεύχος) με τα εξής περιεχόμενα: 
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− Γενική περιγραφή του χώρου μελέτης 

✓ Θέση του έργου και σύντομη περιγραφή των προς μελέτη εργασιών  

✓ Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου 

✓ Περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών (κλίσεις, ανάγλυφο κλπ) 

✓ Περιγραφή των γεωλογικών και εδαφολογικών συνθηκών 

✓ Προσδιορισμός της φυτοκοινωνιολογικής ζώνης 

✓ Καταγραφή υφισταμένης βλάστησης 

✓ Οριοθέτηση των θέσεων στις οποίες απαιτείται διατήρηση, βελτίωση, ή απομάκρυνση 

της υφιστάμενης βλάστησης 

✓ Υδρολογικά στοιχεία (ποταμοί, ρέματα, ύπαρξη γεωτρήσεων ή πηγών λήψης νερού στη 

γύρω περιοχή κλπ.) 

✓ Περαιτέρω οικολογικές ή άλλου είδους πληροφορίες οι μπορεί να προκύψουν από την 

ανάλυση του χώρου 

✓ Περιορισμοί και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου, που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των προτάσεων και προτεινομένων λύσεων, εφόσον υπάρχουν 

− Φωτογραφική υποστήριξη 

− Στοιχεία παλιότερων μελετών κλπ που αφορούν το έργο ή την περιοχή.  

− Ο σκοπός της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 

− Γενικές προτάσεις και λύσεις, ανάλογα με το είδος του έργου, που μπορεί να περιλαμβάνουν:  

✓ Προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης φυτών.  

✓ Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, τοποθέτηση εδάφους ή κηπαίου χώματος, 

αφαίρεσης εδάφους, εργασίες κλπ.).  

✓ Διατήρησης ή απομάκρυνσης και μεταφύτευσης υφισταμένης βλάστησης.  

✓ Προστασία του εδάφους από την επιφανειακή διάβρωση 

✓ Αποστράγγιση χώρων πρασίνου 

✓ Εγκατάσταση φυτικού υλικού και είδους πρασίνου (υψηλό, μέτριο, χαμηλό, 

χλοοτάπητας) και διαμόρφωση των προτάσεων ανάλογα με το διαθέσιμο, για την 

άρδευση των φυτών, νερό.  

✓ Άρδευση χώρων πρασίνου, εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας νερού και της 

δυνατότητας κάλυψης των αναγκών άρδευσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

καθώς και προτάσεις μεθόδου άρδευσης  

− Εκτιμώμενα προβλήματα κατά την υλοποίηση  

β) Σχέδιο Αναγνώρισης – Αξιολόγησης της υπάρχουσας βλάστησης σε κατάλληλη κλίμακα. 

γ) Σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης για το σύνολο του έργου, που θα 

βασίζεται σε τιμές μονάδος αρμοδίως εγκεκριμένων ή σε στατιστικά στοιχεία κόστους 

παρομοίων έργων 

 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος, στη φάση της προμελέτης, θα πρέπει να συνεργαστεί με 

τη ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να συνταχθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες 

οι αντίστοιχες μελέτες υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και αναβάθμισης 

δικτύου ύδρευσης και κατασκευής συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, στο 

πλαίσιο εκσυγχρονισμού υποδομών, της περιοχής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

Ηρακλείου. 
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2η ΦΑΣΗ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Οριστική μελέτη) 

Το στάδιο της οριστικής μελέτης καλύπτει τη σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του Έργου των 

στοιχείων τα οποία θα του επιτρέψουν το σχηματισμό πλήρους εικόνας της λειτουργίας, δομής 

και μορφής του έργου ως και της προβλεπομένης δαπάνης εκτέλεσης του. Λαμβάνει υπόψη της 

και ενσωματώνει στο σχεδιασμό όλες τις απαιτούμενες μελέτες, ώστε ο σχεδιασμός να εμφανίζει 

την τελική μορφή του υπό μελέτη έργου.  

 

Α) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη [κατ. 7] 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών, ενδεικτικά, 

είναι οι εξής:  

− Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, άρθρο 230  

− Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα:  

✓ Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός 

✓ Κτιριοδομικός Κανονισμός 

✓ Κ.Εν.Α.Κ.  

✓ ΕΤΕΠ  

✓ Ευρωκώδικες 

✓ Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ 

Τα παραδοτέα της οριστικής μελέτης διαμορφώσεων - αναπλάσεων, είναι: 

α) Τα σχέδια διαμόρφωσης και διευθέτησης νέων και υφισταμένων δομών και συγκεκριμένα: 

− Τοπογραφικό διάγραμμα ένταξης των στοιχείων του έργου στο χώρο επέμβασης στο οποίο 

θα φαίνεται και η διάταξη της κυκλοφοριακής σύνδεσης με το υφιστάμενο ή προβλεπόμενο 

οδικό δίκτυο, σε κλίμακα 1:200 

− Σχέδιο γενικής διάταξης του χώρου επέμβασης με όλες τις προβλεπόμενες κατασκευές, τις 

προσπελάσεις, τη φύτευση και τις διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων με αποσαφηνισμένη 

τη χάραξη τους (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά). Επί του σχεδίου γενικής διάταξης θα 

φαίνεται και η μέριμνα σχεδιασμού προσβάσεων ΑΜΕΑ, ρύσεις ομβρίων, εγκαταστάσεις κλπ.  

− Διατομές καθ’ όλο το μήκος του έργου σε ίσες αποστάσεις. Η απόσταση των γραμμών 

τομών μεταξύ τους θα καθοριστεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επεμβάσεων. 

− Σχέδια οριζοντιογραφίας σε μικρότερες κλίμακες 1:50, 1:20 όπου θα φαίνονται επί μέρους 

διατάξεις και διαμορφώσεις, διαφοροποιήσεις υλικών, κατασκευές κλπ. 

− Όψεις των διαμορφώσεων συνολικές ή τμηματικές 

β) Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται εκτενώς το είδος των προβλεπομένων κατασκευών 

και το είδος των προτεινομένων υλικών.  

γ) Προμέτρηση και Προϋπολογισμός, με ομαδοποίηση εργασιών, σύμφωνα με τα σχέδια της 

οριστικής μελέτης.  

δ) Χρονικός Προγραμματισμός του έργου  

ε) Τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου 

 

Σημειώνεται, ότι εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της οριστικής μελέτης, ο ανάδοχος 

καλείται να πρωτοκολλήσει τις εγκεκριμένες προτάσεις στους λοιπούς αρμόδιους φορείς προς 

έγκριση. 
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Β) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκαταστάσεων [κατ. 9] 

Το στάδιο της οριστικής μελέτης καλύπτει τη σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του Έργου των 

στοιχείων τα οποία θα του επιτρέψουν το σχηματισμό πλήρους εικόνας των εγκαταστάσεων του 

έργου ως και της προβλεπομένης δαπάνης εκτέλεσης του. Λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει 

στο σχεδιασμό όλες τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης και υπολογίζει με ακρίβεια τα 

προκύπτοντα στοιχεία ώστε ο σχεδιασμός να εμφανίζει την τελική μορφή του υπό μελέτη 

έργου. 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την οριστική μελέτη των εγκαταστάσεων, 

ενδεικτικά, είναι οι εξής:  

− Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ. 696/74, άρθρο 247  

− Κανονισμοί εκπόνησης : 

✓ Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός  

✓ Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 

✓ Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  

✓ Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

✓ Οι Κανονισμοί Ανελκυστήρων 

✓ Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας 

✓ Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 

✓ Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

✓ Οι Κανονισμοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων, κλπ. (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών 

αυτοκινήτων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλπ.) 

✓ Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 

✓ Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του 

Έργου απαιτεί  

Τα παραδοτέα της οριστικής μελέτης Εγκαταστάσεων είναι: 

α) Τεύχος Υπολογισμών με την απαιτούμενη λεπτομέρεια ώστε όλα τα γεωμετρικά μεγέθη των 

στοιχείων κάθε εγκατάστασης να προσδιορίζονται μονοσήμαντα. 

β) Μελέτη δικτύου φωτισμού και φωτοτεχνική μελέτη, επιλογή του φωτισμού και του τύπου 

φωτιστικού (με οικονομικά και αισθητικά κριτήρια), όλες τις απαραίτητες λοιπές Η&Μ εργασίες 

(ηλεκτρικών ισχυρών & ασθενών ρευμάτων, γειώσεων & αντικεραυνικής προστασίας κ.α.). 

Σημειώνεται ότι τα φωτιστικά που θα επιλεγούν θα πρέπει να συνδεθούν στο 

υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης φωτισμού της ευρύτερης περιοχής.  

γ) Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής όπου προδιαγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά 

στοιχεία των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών των δικτύων.  

δ) Τεύχος για τις δοκιμές και την λειτουργική παραλαβή της κάθε εγκατάστασης.  

ε) Τεχνική Περιγραφή όπου περιγράφονται οι εγκαταστάσεις, σε αντιστοιχία με τα σχέδια. 

Παρουσιάζεται το είδος και ο τρόπος κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και 

πλήρη στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δικτύων και εξοπλισμού. Περιλαμβάνει επίσης 

ομαδοποιημένους πίνακες δικτύων και εγκαταστάσεων. Συνοπτικά θα περιλαμβάνει: 

− Την δομή της εγκατάστασης και τον τρόπο λειτουργίας της  

− Τα μηχανήματα και τις συσκευές που περιλαμβάνει  

− Τα δίκτυα  

− Τους χώρους που εγκαθίστανται τα μηχανήματα  

− Πίνακας σημείων ελέγχου του αυτοματισμού (αν απαιτούνται)  
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− Τα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των υλικών  

− Τα βασικά στοιχεία για την ρύθμιση της εγκατάστασης  

− Περιγραφή των βασικών δοκιμών που απαιτούνται 

στ) Σχέδια: 

− Σχέδια κάθε εγκατάστασης σε κλίμακα ίδια με την αρχιτεκτονική μελέτη . Σε κάθε σχέδιο 

παρουσιάζεται η πορεία, το υλικό και οι διαστάσεις των δικτύων τροφοδοσίας μέχρι την κάθε 

συσκευή, οι θέσεις, το μέγεθος και το είδος των τοποθετούμενων μηχανημάτων και 

συσκευών, με κάθε χρήσιμη λεπτομέρεια για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

Τα δίκτυα θα είναι πλήρως διαστασιολογημένα με μονοσήμαντα προσδιορισμένη τη θέση 

τους στον χώρο. Στις κατόψεις θα υπάρχουν επίσης παραπομπές στις κατάλληλες 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες.  

− Διαγράμματα δικτύων, όπου πρέπει να απεικονίζεται πλήρως η ανάπτυξη του δικτύου με 

κωδικοποιημένες τις συσκευές σε αντιστοιχία με τις κατόψεις και τους χώρους.  

− Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων με λεπτομέρειες συνδεσμολογίας.  

− Διαγράμματα αυτοματισμού (εφόσον απαιτούνται). 

− Όψεις / Τομές ηλεκτρικών πινάκων. 

− Σχέδια λεπτομερειών για κάθε εγκατάσταση σε κλίμακες 1:10 ή 1:20 ή 1:25 ή σε κατάλληλη 

κλίμακα, όπου απαιτείται, εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων με διαστάσεις και τρόπο 

κατασκευής και εγκατάστασης.  

− Επίσης, σχέδια ενσωματούμενων στο σκυρόδεμα εγκαταστάσεων.  

Οι λεπτομέρειες θα είναι τόσες ώστε να επιλύουν όλα τα κατασκευαστικά προβλήματα 

μονοσήμαντα. Όπου απαιτείται οι λεπτομέρειες θα είναι προϊόν συνεργασίας με τους λοιπούς 

μελετητές. Σχέδια ενσωματούμενων στοιχείων στο σκυρόδεμα στην ίδια κλίμακα με τις 

λεπτομέρειες. 

ζ). Προμέτρηση (συνοπτική και αναλυτική) και αντίστοιχο Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης ε, τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, τις βασικές τιμές υλικών και 

ημερομισθίων κλπ.  

η) Χρονικός προγραμματισμός των εργασιών του έργου. 

 

Γ) Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων [κατ. 25, Μελέτες 

φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου] 

 

Τα παραδοτέα της οριστικής φυτοτεχνικής μελέτης είναι:  

α) Τεχνική Έκθεση οριστικής μελέτης (τεύχος) με τα εξής περιεχόμενα: 

− Περιγραφή Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης. 

− Ζώνη βλάστησης - Φυτοκοινωνιολογικά Στοιχεία  

− Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά στοιχεία,  

− Στοιχεία Γεωμορφολογίας.  

− Εδαφολογικά στοιχεία.  

− Βλάστηση της ευρύτερης περιοχής του έργου, υπάρχοντα είδη και η κατάσταση τους.  

✓ Καταγραφή υφισταμένης βλάστησης κατά κατηγορία και είδος (δένδρα και θάμνοι)  

✓ Καθορισμός πρασίνου προς διατήρηση  

✓ Καθορισμός πρασίνου προς απομάκρυνση  

✓ Καθορισμός πρασίνου προς μεταφύτευση και περιγραφή εργασιών μεταφύτευσης.  
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− Κύριες επιδιώξεις της νέας διαμόρφωσης. 

− Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης για υπάρχον και νέο πράσινο, στον 

υπό διαμόρφωση χώρο. 

✓ Χωματουργικές και εδαφολογικές εργασίες πριν από την εγκατάσταση του πρασίνου 

(όπου απαιτούνται):  

i. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης  

ii. Διερεύνηση της καταλληλότητας του εδάφους για την εγκατάσταση πρασίνου (σε 

υφιστάμενα έργα) 

iii. Εκτίμηση της αναγκαιότητας προσθήκης ή αφαίρεσης εδάφους, προσδιορισμός 

ποιοτικών χαρακτηριστικών και υπολογισμός των ποσοτήτων προστιθέμενου ή 

αφαιρούμενου εδάφους  

iv. Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων εδαφικών υλικών κατά τον χρόνο 

σύνταξης της μελέτης  

v. Μέθοδοι βελτίωσης και καλλιέργειας των εδαφών  

✓ Έργα αποστράγγισης στους χώρους εγκατάστασης πρασίνου (όπου απαιτούνται)  

i. Επιλογή μεθόδου αποστράγγισης  

ii. Αναλυτική περιγραφή του δικτύου και διερεύνηση δυνατότητας σύνδεσης με τα 

υπάρχοντα δίκτυα ομβρίων, αφού προηγουμένως καθοριστούν από τον εργοδότη οι 

τελικοί αποδέκτες  

iii. Μέθοδος υπολογισμού της παροχής του δικτύου (σχετικές παραδοχές, τύποι και 

υπολογισμοί) και πιθανές μέγιστες πλημμυρικές παροχές του δικτύου  

iv. Προδιαγραφές υλικών αποστράγγισης  

v. Προδιαγραφές του εδαφικού υποστρώματος  

vi. Υπολογισμός εργασιών και ποσοτήτων υλικών των αποστράγγισης  

✓ Εγκατάσταση και άρδευση χλοοτάπητα (όπου απαιτείται)  

i. Επιλογή μίγματος σπόρων χλοοτάπητα  

ii. Επιλογή μεθόδου εγκατάστασης  

iii. Περιγραφή των εργασιών εγκατάστασης  

iv. Επιλογή της μεθόδου άρδευσης  

v. Περιγραφή της μεθόδου μεταφοράς του νερού και γενικής διάταξης του τριτεύοντος 

δικτύου άρδευσης. Η πηγή υδροδότησης του δικτύου, η παροχή και η διαθέσιμη πίεση 

του νερού, καθορίζονται από τον εργοδότη  

vi. Οριοθέτηση αρδευόμενων περιοχών και υπολογισμός των απαιτούμενων υδατικών 

αναγκών ανά περιοχή 

 vii. Έλεγχος της ποιότητας του νερού άρδευσης της τελικής πηγής υδροληψίας κατά τον 

χρόνο σύνταξης της μελέτης  

viii. Περιγραφή και πρόγραμμα εργασιών διαχείρισης  

ix. Υπολογισμός εργασιών και ποσότητες υλικών  

✓ Εγκατάσταση και άρδευση φυτών  

i. Επιλογή φυτικών ειδών και περιγραφή των ιδιοτήτων τους (μέγεθος, ανθεκτικότητα 

στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, εδαφικές απαιτήσεις κλπ.)  

ii. Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης στους χώρους φύτευσης  

iii. Πίνακας φυτικού υλικού και προδιαγραφές φυτών  
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iv. Περιγραφή της μεθόδου άρδευσης και γενικής διάταξης του δικτύου άρδευσης. Η 

πηγή υδροδότησης του δικτύου, η παροχή και η διαθέσιμη πίεση του νερού, 

καθορίζονται από τον εργοδότη  

v. Οριοθέτηση αρδευόμενων περιοχών και υπολογισμός των απαιτούμενων υδατικών 

αναγκών ανά περιοχή  

vi. Έλεγχος της ποιότητας του νερού άρδευσης της τελικής πηγής υδροληψίας κατά τον 

χρόνο σύνταξης της μελέτης  

vii. Περιγραφή και πρόγραμμα εργασιών διαχείρισης  

viii. Υπολογισμός εργασιών και ποσότητες υλικών. 

− Προμετρήσεις και Προϋπολογισμός  

✓ Προμετρήσεις  

i. Χωματουργικά  

ii. Αποστράγγιση 

iii. Φύτευση  

iv. Άρδευση  

v. Λοιπά  

✓ Προϋπολογισμός δαπάνης συνόλου έργων  

β) Σχέδια: 

− Διατηρούμενης Βλάστησης 

− Πρότασης Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης  

 

 

Δ) Σύνταξη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.) 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) αφορά το 

μελετώμενο έργο και τα περιεχόμενα καθορίζονται από τις οικίες οδηγίες και προδιαγραφές  

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν την μελέτη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., ενδεικτικά, 

είναι οι εξής: ΠΔ 305/1996, Ν.3850/2010.  

Τα παραδοτέα είναι τα εξής: 

− Το μητρώο του έργου (σχέδια και τεχνική περιγραφή) −  

− Οδηγίες και στοιχεία χρήσιμα σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας για μεταγενέστερες εργασίες 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ).  

Η μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ εκπονείται στη φάση της οριστικής μελέτης, αλλά επικαιροποιείται μετά την 

έγκριση της μελέτης εφαρμογής. Ειδικότερα: 

α) Το ΣΑΥ αποτελεί τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, και υποδεικνύει τα ειδικά 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη κινδύνων. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

− Γενικές Πληροφορίες για το έργο. 

− Περιγραφή του έργου 

− Χρονικό Προγραμματισμό της μελέτης 

− Χρονικό Προγραμματισμό της κατασκευής 

− Εκτίμηση κινδύνου 

− Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων 

− Ισχύουσα νομοθεσία για τη λήψη μέτρων προστασίας και την αντιμετώπιση του 

επαγγελματικού κινδύνου για κάθε εργασία ή ομάδες εργασιών που προγραμματίζονται για 

το έργο. 
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− Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας. 

β) Το ΦΑΥ αποτελεί το μητρώο του έργου και σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:  

− Τα Εγκεκριμένα Σχέδια 

− Η Εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή 

− Τα «ως κατασκευάστηκε» «as built» σχέδια (αποτελούν υποχρέωση του κατασκευαστή και 

συμπληρώνουν το ΦΑΥ) 

− Πρόγραμμα και Έντυπα Αναγκαίων Επιθεωρήσεων και Συντήρησης 

 

Ε) Αδειοδοτήσεις Μελετών 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή των μελετών (στο στάδιο της οριστικής μελέτης) προς 

έγκριση τους ή γνωμοδότηση από άλλους φορείς ή όργανα (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, 

Αρχαιολογία, Περιβαλλοντικές δανειοδοτήσεις κτλ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων (τεχνική περιγραφή, 

τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά σχέδια κτλ.) που θα χρειαστούν για να κατατεθούν οι φάκελοι στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς. Η υποβολή των φακέλων θα πρέπει να γίνει εντός 5 

ημερών από την έγκριση των οριστικών παραδόσεων, και το πρωτόκολλο θα πρέπει να 

προωθείται στην Υπηρεσία. Επιπρόσθετα οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν από παρατηρήσεις 

των φορέων θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

 

 

3η ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (μελέτη εφαρμογής) 

Το στάδιο της μελέτης εφαρμογής καλύπτει την σύνταξη και υποβολή στον Κύριο του Έργου 

όλων των στοιχείων τα οποία αποτελούν αναλυτική τεχνική πληροφόρηση ικανά για την 

κατασκευή του. Η μελέτη εφαρμογής λαμβάνει υπόψη της και ενσωματώνει σε αναλυτικό 

λεπτομερειακό σχεδιασμό όλα τα στοιχεία των απαιτούμενων μελετών, ώστε ο σχεδιασμός να 

εμφανίζει την τελική και πλήρη κατασκευαστική μορφή του αντικειμένου 

 

Α) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη [κατ. 7] 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικών, 

ενδεικτικά, είναι οι εξής:  

− Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, άρθρο 230  

− Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα:  

✓ Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός 

✓ Κτιριοδομικός Κανονισμός 

✓ Κ.Εν.Α.Κ.  

✓ ΕΤΕΠ  

✓ Ευρωκώδικες 

✓ Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ 

Η Μελέτη Εφαρμογής στις μελέτες διαμορφώσεων και αναπλάσεων περιλαμβάνει τα παραδοτέα: 

α. Γενικά σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων και γενικά κατασκευαστικά σχέδια.  

− Σχέδιο γενικής διάταξης ολόκληρου του αντικειμένου και τμηματικά σχέδια σε κατάλληλη 

κλίμακα.  

− Σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων, σε κλίμακες ανάλογες του αντικειμένου  

− Γενικά κατασκευαστικά σχέδια (τμηματικές κατόψεις, όψεις, τομές), σε κλίμακα 1:50, 1:20 

και 1:10 ανάλογα με την κλίμακα του έργου.  
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− Κατασκευαστικές κατακόρυφες τομές, σε κλίμακα 1:20 ή 1:10  

− Σχέδια διαμορφώσεων δαπέδων και δαπεδοστρώσεων (τμηματικά), σε κλίμακα 1:50, 1:20 

και 1:10 ανάλογα με την κλίμακα του έργου.  

β. Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια  

− Χαράξεις και κατασκευαστικά σχέδια ραμπών και κλιμάκων, σε κλίμακα 1:20.  

− Αναπτύγματα σε κλίμακα 1:20 και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών (π.χ. 

κιγκλιδώματα, στηθαία), 

− Πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια μόνιμου εξοπλισμού (π.χ. καθιστικά, πέργκολες)  

− Πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια τυχόν προκατασκευασμένων στοιχείων κλπ.  

γ. Οικοδομικές Λεπτομέρειες & Ειδικές Λεπτομέρειες  

− Λεπτομέρειες όλων των ειδικών κατασκευών. 

− Λεπτομέρειες όλων των διαμορφώσεων σε κατόψεις και τομές, σε κλίμακα 1:10 ή 1:1 κλπ.  

δ. Τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου μελέτης με χαρακτηριστικά τα γεωμετρικά στοιχεία 

των διαμορφώσεων, τις ειδικές κατασκευές, τις εγκαταστάσεις κλπ. 

ε. Προμέτρηση (συνοπτική και αναλυτική) και αντίστοιχο Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, τις βασικές τιμές υλικών και 

ημερομισθίων κλπ.  

στ. Χρονικός προγραμματισμός των εργασιών του έργου. 

 

Β) Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων [κατ. 25, Μελέτες 

φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου] 

Τα παραδοτέα της Φυτοτεχνικής Μελέτης Εφαρμογής περιλαμβάνουν:  

A. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης με τα εξής περιεχόμενα:  

Α.1. Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις  

− Γενικές αρχές Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης. 

− Αναλυτική περιγραφή απομάκρυνσης (κοπές, εκριζώσεις, μεταφυτεύσεις κλπ) υπαρχόντων 

φυτών και κατάλληλοι χειρισμοί διαμόρφωσης των υπαρχόντων δέντρων και θάμνων  

− Αναλυτικές Παρεμβάσεις Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης στον υπό διαμόρφωση χώρο. 

Α.2.Τεχνική περιγραφή και Προδιαγραφές υλικών και εργασιών Φύτευσης  

− Προεργασίες φυτοτεχνικών διαμορφώσεων.  

− Προετοιμασία εδάφους - Προσθήκη χώματος.  

− Τεχνικές προδιαγραφές φυτών, υλικών.  

− Τεχνική περιγραφή εργασιών.  

− Επισημάνσεις – Προτάσεις για τη Συντήρηση του Έργου - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 

Συντήρησης.  

Α.3. Τεχνική περιγραφή και Προδιαγραφές υλικών και εργασιών Τριτεύοντος Δικτύου Άρδευσης  

− Υπολογισμοί και παραδοχές σχεδίασης Τριτεύοντος Δικτύου Άρδευσης.  

− Τεχνικές προδιαγραφές υλικών.  

− Τεχνική περιγραφή εργασιών.  

Α.4. Προμετρήσεις και Προϋπολογισμός  

− Προμετρήσεις  

✓ Χωματουργικά  

✓ Αποστράγγιση  
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✓ Φύτευση  

✓ Άρδευση  

✓ Διαχείρισης  

✓ Λοιπά  Προϋπολογισμός δαπάνης συνόλου έργων  

Β. Προμετρήσεις Φυτικού Υλικού και Άρδευσης  

Γ. Σχέδια:  

− Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης στο υπόβαθρο της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης εφαρμογής 

(σχεδιάζονται όλες οι κατηγορίες φύτευσης, δένδρα, θάμνοι, πόες, κ.α. και 

διαφοροποιούνται όλα τα νέα είδη και τα υπάρχοντα φυτά που θα παραμείνουν, με 

κατάλληλο σχεδιασμό).  

− Άρδευσης Τριτεύοντος Δικτύου στο υπόβαθρο της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης εφαρμογής 

− Λεπτομερειών και τεχνικών λεπτομερειών. 
 
 

Γ) Τεύχη Δημοπράτησης 

Προδιαγραφές εκπόνησης: ΠΔ 696/74, άρθρο 251 όπως ισχύει σήμερα.  

Για τη δημοπράτηση του έργου απαιτούνται τα παρακάτω τεύχη που αποτελούν και τα 

παραδοτέα:  

1. Τεχνική Περιγραφή: περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τον σαφή καθορισμό του 

αντικειμένου του δημοπρατούμενου έργου από τεχνικής και περιβαλλοντικής άποψης και σε 

συνδυασμό με τις τεχνικές μελέτες παρέχει πλήρη εικόνα του έργου.  

2. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στο σύνολο των προβλεπόμενων για την 

κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου: περιλαμβάνει αναφορά των σχετικών με την 

κατασκευή του έργου, εγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, προδιαγραφών και οδηγιών, 

καθώς και αναλυτική περιγραφή των επιπλέον ειδικών προδιαγραφών-απαιτήσεων για εργασίες, 

υλικά κλπ που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

3. Αναλυτικό Τιμολόγιο (ανάλυση τιμών)  

4. Τιμολόγιο Μελέτης: περιλαμβάνει τα άρθρα του εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου, 

καθώς και τα απαιτούμενα νέα άρθρα για συγκεκριμένες εργασίες που δεν καλύπτονται από 

αυτά.  

5. Προϋπολογισμός Μελέτης: περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, όπως ακριβώς 

περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα των εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων ή σε περίπτωση 

που συγκεκριμένες εργασίες δεν καλύπτονται από αυτά, με λεπτομερή περιγραφή και 

τιμολόγηση.  

6. Τιμολόγιο Προσφοράς: είναι ταυτόσημο με το Τιμολόγιο Μελέτης, χωρίς τιμές μονάδας  

7. Προϋπολογισμός Προσφοράς: είναι ταυτόσημος με τον Προϋπολογισμό Μελέτης, χωρίς τιμές 

μονάδας και ποσό δαπανών  

8. Συγγραφή Υποχρεώσεων: περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους για την εκτέλεση 

του δημοπρατούμενου έργου και αφορούν σε θέματα οικονομικά, κατασκευαστικά, χρονικού 

προγραμματισμού/προθεσμίες-ρήτρες, υποχρεώσεις αναδόχου –Κυρίου του Έργου κα.  

9. Διακήρυξη η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη και περιλαμβάνει 

το σύνολο των πληροφοριών για το δημοπρατούμενο έργο, τη διαδικασία του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 
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Α3.1.2. Προθεσμία ολοκλήρωσης αντικειμένου σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα 

 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 110 ημέρες. 
 
Οι τμηματικές προθεσμίες, των υπό ανάθεση επί μέρους φάσεων (όπως αυτά αναλύονται στο 
παρόν τεύχος), ορίζονται ως ακολούθως : 

1. 1η Φάση: Λειτουργικός Σχεδιασμός του Έργου (Προμελέτη): Καθαρός χρόνος 45 ημέρες/ 
Συνολικός χρόνος 60 ημέρες 

2. 2η Φάση: Γεωμετρικός Σχεδιασμός του Έργου (Οριστική Μελέτη): Καθαρός χρόνος 40 
ημέρες / Συνολικός χρόνος 60 ημέρες 

3. 3η Φάση: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου (Μελέτη Εφαρμογής): Καθαρός χρόνος 
25 ημέρες/ Συνολικός χρόνος 30 ημέρες 

 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε 150 
ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και περιγράφεται στο παρακάτω 
Χρονοδιάγραμμα. 
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Ηράκλειο, Ιούνιος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

 
 

 

 

Εύη Παπαδάκη 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

Γιώργος Ταβερναράκης 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 

 
 

 
Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος, MSc Π.Ε. Α' Βαθμό 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ  
ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ   

 

 
 

Μελέτη: «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση 
μελετών ωρίμανσης», στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 
5035058) 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 116.535,54 € (με ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 
(ΟΠΣ 5035058) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» 

 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ Α4 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
 
 
 
 
 
 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης υπολογίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως 

εγκρίθηκε με την ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ Β΄ 2519/20-07-2017). 

 

Για τους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) 

για το έτος 2021 τκ=1,199 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 89943/2-4-2021 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

• Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης είναι Ε = 5.230,00 τ.μ. 

 

Η προεκτίμηση των αμοιβών πραγματοποιείται ανά κατηγορία μελέτης, όπως αυτές 

καθορίστηκαν στο Τεύχος Προγράμματος Εκπόνησης Απαιτούμενων Μελετών. Συγκεκριμένα 

είναι: 

 

1. Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16) - Τοπογραφική αποτύπωση 

2. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία 07) και τεύχη δημοπράτησης 

3. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (κατηγορία 09) και τεύχη δημοπράτησης 

4. Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων (κατηγορία 25) και τεύχη 

δημοπράτησης 

5. Μελέτη Σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ 
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1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  
 (κατ. 16) 

 

Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί         

1.1 
  

Τριγωνομετρικό σημείο  
IV τάξης 

τεμ 2 800 € 1.600,00 € 

1.2 

  

Χρήση τριγωνομετρικού 
σημείου για εξάρτηση 
πολυγωνομετρικού δικτύου 

τεμ 3 65 € 195,00 € 

2 ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες         

2.1 
  

Εντός κατοικημένων 
περιοχών 

τεμ 15 65 € 975,00 € 

2.2 
  

Μόνιμη Σήμανση τεμ 5 25 € 125,00 € 

3 ΤΟΠ.6 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων 
(κλ. 1:200) 

        

3.1 

  

Κατηγορία κάλυψης Ι. 
(πυκνοδομημένη, πάνω 
από 200 σημεία) 

στρ 6 160 € 960,00 € 

4 ΤΟΠ.8 
Κτηματογραφήσεις  
(κλ. 1:200) 

        

4.1 

  

Κατηγορία κάλυψης Ι. 
(πυκνοδομημένη, πάνω 
από 200 σημεία) 

στρ 6 160 € 960,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.815,00 € 

 

Όλες οι παραπάνω οριζόμενες τιμές μονάδος αναπροσαρμόζονται με βάση τον επίσημο δείκτη 

τιμών καταναλωτή (τκ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΓΕΝ.3 του παρόντος 

κανονισμού. Όπου τκ = 1,199 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 89943/2-4-2021 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α = (τκ) * Σ(Φ) [€] 

Συντελεστής (τκ) Σ(Φ) [€] Α 

1,199 4.815,00 € 5.773,19 € 
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2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (κατ. 
07) 

 

2.1. Πρόκειται να εκπονηθεί ειδική αρχιτεκτονική μελέτη (07) για την περιοχή παρέμβασης, 

συνολικού εμβαδού 5.230,00 τ.μ. Η αμοιβή της μελέτης υπολογίζεται, σύμφωνα με τον τύπο 

βάσει του άρθρου ΟΙΚ. 1.1, παράγραφος 1: 

 

Α = 





















•

•••
+

3

3,178

100)(






 • 1,06 • Ε • (ΤΑο) • ΣΒν • ΣΑ • τκ =  

Όπου 

• Ε = 5.230,00 τ.μ. 

Βάσει του Πίνακα Ια του ΟΙΚ.1 προσδιορίζεται η κατηγορία μελέτης V, καθώς πρόκειται για 

διαμορφώσεις τοπίου και ελεύθερων χώρων, και ισχύουν τα παρακάτω: 

ΤΑο = 9,75 

ΣΒν = 0,10 

ΣΑ = 1 

κ = 2,90 

μ = 63,00 

τκ = 1,199 (89943/2-4-2021 Εγκύκλιο) 

 

2.2. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται - σύμφωνα με το 

ΓΕΝ.7- 8% επί της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 

2.3. H κατανομή, κατά στάδιο, της αμοιβής της παραπάνω μελέτης, γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου ΟΙΚ.5Α και συγκεκριμένα: 

 

Στάδιο μελέτης  Αρχιτεκτονική Μελέτη 

Προμελέτη 35% 

Οριστική μελέτη 25% 

Μελέτη εφαρμογής 
(χωρίς τεύχη δημοπράτησης) 

40% 

 

Οι αμοιβές κάθε μελέτης, σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 07) 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

σε τ.μ. 
τκ ΤΑο ΣΒν ΣΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

κ μ 
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 

ΣΤΑΔΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

1 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧ. 

ΜΕΛΕΤΗ  
5.230,00 1,227 9,75 0,10 1 V 2,90 63,00 100,00% 49.352,56 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 49.352,56 € 

3 
ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
8%*ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1) 3.948,20 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (κατ. 07) 53.300,76 € 
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3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ H/M ΜΕΛΕΤΗΣ (κατ. 09) 

 

3.1. Πρόκειται να εκπονηθούν Η/Μ μελέτες εγκαταστάσεων οδικών έργων πλην σηράγγων 

(οδοί, κόμβοι, γέφυρες οχημάτων και πεζών και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης), σύμφωνα με το 

άρθρο ΟΔΟ. 9. Η αμοιβή της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων συναρτάται με τον 

τύπο του οδικού έργου, όπου στην προκειμένη περίπτωση για τον υπολογισμό της αμοιβής 

κατατάσσεται ως: ΤΥΠΟΣ 4: Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δρόμοι για αμαξίδια. 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων, πλην των 

σηράγγων, προσδιορίζεται σε €/εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

 

Α = Τ1 x M1 x τκ 

όπου: 

Α: Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης σε €/εγκατάσταση. 

Τ1: Η τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης (€/ ανά φυσική μονάδα) κάθε επί 

 μέρους εγκατάστασης, που λαμβάνεται από τον πίνακα 9.1. 

M1: Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες (χλμ., στρ., τεμ.) 

τκ: Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού. 

 

Τ1: 2.000 €/ανά φυσ. μονάδα (πίνακας 9.1.) 

M1: 5,2 στρ. (περιοχή μελέτης)  

τκ: 1,199 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 89943/2-4-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. 

 

3.2. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται - σύμφωνα με το 

ΓΕΝ.7- 8% επί της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 

3.3 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια: 

α. Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (Α) για κάθε εγκατάσταση οδικών έργων (πλην 

σηράγγων) που καθορίζεται στο παρόν άρθρο κατανέμεται κατά στάδια ως εξής: 

αα ) Προμελέτη: ποσοστό 60% 

αβ) Οριστική μελέτη ποσοστό 40% 

 

Οι αμοιβές κάθε μελέτης, σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 09) 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τ1 Μ1 σε στρ. τκ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 
ΣΤΑΔΙΑ 

ΑΜΟΙΒΗ 

1 
ΗΜ Μελέτη  

Εγκαταστάσεων 
2.000,00 5,20 1,199 100,00% 12.469,60 € 

  Α = Τ1 x M1 x τκ 12.469,60 € 

2 
ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
8%*ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1) 997,57 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (κατ. 09) 13.467,17 € 

 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ        43 

4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κατ. 25) 

 

4.1. Πρόκειται να εκπονηθεί Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και 

Έργων Πρασίνου (κατ. 25), σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.4 - Αμοιβή μηχανικών ή άλλων 

επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 

του κανονισμού υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας 

ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω η αμοιβή προσδιορίστηκε ως εξής: 

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

300*τκ / ανά ημέρα = 300*1,227 = 368,10 € / ανά ημέρα 

όπου τκ = 1,199 για το έτος 2021 (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 89943/2-4-2021 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)  

 

Οι απαιτούμενες ανθρωποημέρες προεκτιμώνται σε 15 

 

4.2. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται - σύμφωνα με το 

ΓΕΝ.7- 8% επί της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 

4.3. H κατανομή, κατά στάδιο, της αμοιβής της παραπάνω μελέτης, γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου ΟΙΚ.5Α και συγκεκριμένα: 

 

Στάδιο μελέτης  Μελέτη Πρασίνου 

Προμελέτη 35% 

Οριστική μελέτη 25% 

Μελέτη εφαρμογής 
(χωρίς τεύχη δημοπράτησης) 

40% 

 

Οι αμοιβές κάθε μελέτης, σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κατ. 25) 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 

Συντελεστής για επιστήμονα 
εμπειρίας μέχρι 10 έτη 

τκ 
Ημέρες 

Απασχόλησης 
ΑΜΟΙΒΗ 

1 
ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΓΕΝ.4 300 1,199 15 5.395,50 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 1 5.395,50 € 

2 
ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
8%*ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1) 431,64 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (κατ. 25):) 5.827,14 € 
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5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ – ΦΑΥ 

 

Οι μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ που υπολογίζονται βάσει του ΓΕΝ.6 από τον τύπο: 

Α= ΣΑi*β*τκ 

Όπου: 

ΣΑi = το σύνολο των προεκτιμούμενων αμοιβών για όλες τις κατηγορίες μελετών (δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα τεύχη δημοπράτησης) 

 

β= συντελεστής επί τοις εκατό που προκύπτει από τον τύπο: 

 

 

 

 

 

 

Όπου: 

 

κ = 0,40 

μ = 8,00 

τκ = 1,199 (89943/2-4-2021 Εγκύκλιο) 

και ΣΑi 

 

α/α Κατηγορία Μελέτης 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή για 

υπολογισμό ΣΑΥ-ΦΑΥ* (ΣΑi) 

1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 07) 49.352,56 € 

2 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατ. 09) 12.469,60 € 

3 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 25) 5.395,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 67.217,66 € 

* Αμοιβή χωρίς τα τεύχη δημοπράτησης 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει: 

 

α/α Είδος Μελέτης 
Σύνολο 

προεκτιμώμενων 
αμοιβών 

Συντελεστής 
αμοιβής επί τοις 

εκατό (%) 

Συντελεστής 
άρθρου ΓΕΝ.3 

Προεκτιμώμενη 
Αμοιβή Μελέτης 

1 
Σύνταξη μελέτης 

ΣΑΥ-ΦΑΥ 
ΣΑi β (%) τκ Α 

    67.217,66 € 1,50% 1,199 1.209,35 € 
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6. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

 

α/α Κατηγορία Μελέτης Αμοιβή 
Τάξη 

Πτυχίου 
Μελετητής 

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 16) 5.773,19 € Α’ τάξη 
1 μελετητής  

4ετούς εμπειρίας. 

2 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 07)  53.300,76 € Γ’ τάξη 
1 μελετητής  

12ετούς εμπειρίας. 

3 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (κατ. 09) 13.467,17 € Α’ τάξη 
1 μελετητής  

4ετούς εμπειρίας. 

4 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 25) 5.827,14 € Α’ τάξη 
1 μελετητής  

4ετούς εμπειρίας. 

 

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

α/α Είδος Εργασιών Δαπάνη [€] 

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 16) 5.773,19 € 

2 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 07) με τεύχη δημοπράτησης 53.300,76 € 

3 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (κατ. 09) με τεύχη δημοπράτησης 13.467,17 € 

4 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 25) με τεύχη δημοπράτησης 5.827,14 € 

5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.209,35 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 1 79.577,61 € 

  Απρόβλεπτα 15% 11.936,64 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 2 91.514,25 € 

  ΦΠΑ 24% 21.963,42 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 113.477,67 € 

 
Ηράκλειο, Ιούνιος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
 

 

 

 

Εύη Παπαδάκη 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

Γιώργος Ταβερναράκης 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 
 

 
 

Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος, MSc Π.Ε. Α' Βαθμό 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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