
ΜΕΛΕΣΕ  ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                 

Σηα θηηξηαθά έξγα, ην αξρηθφ ζηάδην κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, είλαη ην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο. Αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. 

 

1ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 6 

Οη κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ ζηε πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνπλ ηηο  αθφινπζεο 

ηέζζεξηο  θάζεηο: 

 

Φάση 1η:   Προγραμματισμός και Προετοιμασία τοσ Έργοσ 

Αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν 3316/2005 θαη 

ζπληάζζεηαη είηε απφ ηελ Υπεξεζία είηε κέζσ ζχκβαζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ. 

Αλάινγα κε ην αληηθείκελν, ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ηδίσο: 

1.1. Τν Τεχρνο Τερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά : 

α. Τα πξνβιήκαηα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο έθηαζεο ηνπ έξγνπ. 

β. Η δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηπρφλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ έπ’ 

απηήο. 

γ. Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαζψο θαη ελδερφκελνη γεληθνί ή εηδηθνί 

πεξηνξηζκνί (νξηνζέηεζε νξίσλ δαζηθήο έθηαζεο, γξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, 

αξραηνινγηθή πεξηνρή, φξνη δφκεζεο, δνπιείεο θ.ιπ.) . 

δ. Η εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη ηε δφκεζε 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Γ.Ο.Κ., Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο, 

Καλνληζκνί Εηδηθψλ Κηηξηαθψλ έξγσλ θιπ). 

ε. Η εμαζθάιηζε ηνπ ρψξνπ απφ δεζκεχζεηο θαη επηξξνέο απφ 

πξνγξακκαηηδφκελα ή εθηεινχκελα έξγα ηξίησλ θνξέσλ. (π.ρ. Φνξείο Δεκνζίνπ, 

Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Οξγαληζκνί κεηαθνξψλ 

θιπ). 

ζη. Οη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

δ. Ο εληνπηζκφο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο θαηά ηε 

θαηαζθεπή. 

ε. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζπειάζεσλ ζην έξγν θαηά ηε θαηαζθεπή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ  

ζ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηπρφλ λέσλ απαηηνχκελσλ επεθηάζεσλ έξγσλ ππνδνκήο . 

η. Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο, γηα θάζε ζηάδην κειέηεο, ησλ απαξαίηεησλ γηα 

φια ηα παξαπάλσ, εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο  

ηα. Η ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη γεληθά ηεο επξχηεξεο 

έθηαζεο ηνπ έξγνπ, καδί κε ηπρφλ πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο. 

ηβ. Τπρφλ πξνζρέδηα ή πξνθαηαξηηθή κειέηε θηηξηαθνχ έξγνπ. 

ηγ. Τν θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. 

ηδ. Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ήδε νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηνχκελεο 

κειέηεο, αλαθέξεηαη ην είδνο θαη ε θαηεγνξία ηνπο, ην ζηάδην εθπφλεζήο ηνπο, 

καδί κε ηελ απφθαζε έγθξηζήο ηνπο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο αξκνδίσλ 

νξγάλσλ.  

 

Επίζεο, ζην ζηάδην απηφ, ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαθέινπ γηα ηελ ζχλαςε 

ζχκβαζεο πξνκειέηεο, κπνξεί λα ζπιιέγνληαη φζεο πιεξνθνξίεο θαη ηερληθά 

ζηνηρεία είλαη εθηθηφ (απφ άιια γεηηνληθά έξγα, απφ επηηφπνπ επηζθέςεηο, θ.ιπ.) 

θαη εληνπίδνπλ: 

Γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο έθηαζεο ηνπ έξγνπ. 

Γεσηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ηεο. 

1.2. Η ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. 



Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (έξγα κε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδφηεζε, θ.ιπ.) 

ελδείθλπηαη  ε εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ε νπνία ζα εληάζζεηαη ζηηο 

ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο  

1.3. Τν πξφγξακκα απαηηνπκέλσλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Πξνζδηνξίδνληαη νη θαη’ αξρήλ ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα 

απαηηεζνχλ, φηαλ δελ είλαη εθηθηφ λα εθπνλεζνχλ ή λα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ 

θχξην ηνπ έξγνπ. Τέηνηεο κειέηεο κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθά : 

- Η πςνκεηξηθή απνηχπσζε ηνπ νηθνπέδνπ. 

- Η γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ζχληαμε γεσινγηθήο έθζεζεο.  

- Γεσηερληθή έθζεζε, γεσηερληθέο έξεπλεο, αμηνιφγεζε – πξνηάζεηο. 

- Ελδερφκελα πξνζρέδηα πνπ δελ κπνξεί λα εθπνλεζνχλ απφ ηελ Υπεξεζία. 

- Τν πιήξεο Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα. 

- Η Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Επηπηψζεσλ (Π.Π.Ε.). 

- Ο έιεγρνο θαη ε επηθαηξνπνίεζε παιαηφηεξσλ κειεηψλ. 

Σχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία, θαη ηδηαίηεξα ην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα, 

πξνζδηνξίδνληαη θαη νη απαηηνχκελεο κειέηεο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ.  

Πέξαλ ησλ βαζηθψλ κειεηψλ (Αξρηηεθηνληθή, Σηαηηθή, Η/Μ Μειέηεο, έξγσλ 

ππνδνκήο θαη ηπρφλ θηεκαηνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ) πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη 

θαη φιεο νη εηδηθέο κειέηεο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ 

θηηξίνπ, ζε θάζε ζηάδην. 

Εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε παιαηφηεξσλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί, εθφζνλ έρνπλ ελδηακέζσο κεηαβιεζεί πξνδηαγξαθέο, πεξηνξηζκνί θαη 

νπνηνηδήπνηε φξνη, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζήο ηνπο ή 

ηξνπνπνίεζήο ηνπο ή, εθφζνλ έρνπλ θαηαζηεί αλεθάξκνζηεο, ε αλάγθε 

επαλεθπφλεζήο ηνπο. 

Ιδηαίηεξα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη φζεο ζπλαθείο ππεξεζίεο πξέπεη λα 

πξνζθεξζνχλ, ζε θάζε ζηάδην, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε έγθξηζε ησλ 

κειεηψλ κε εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 

3316/2005. 

1.4. Η απαηηνχκελε δαπάλε έξγνπ θαη κειεηψλ. 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αθνινπζεί εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ηφζν απφ 

αλάινγα έξγα κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, φζν θαη κεηά 

απφ πνζνηηθή ελδεηθηηθή εθηίκεζε. 

Πξνζδηνξίδνληαη νη  πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο κειεηψλ, κεηά απφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (εκβαδφλ θηηξίνπ γηα θάζε ρξήζε θαη εθηίκεζε ινηπψλ 

ζπλαθψλ έξγσλ). 
► Αθνινπζεί ε ζχληαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ γηα ηε Πξνθήξπμε ηεο 

κειέηεο, ε έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε Πξνθήξπμε, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3316/2005. 
► Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 6 θαη ε επηινγή 3 έσο 5 αλαδφρσλ. 
► Υπνγξάθεηαη ε ζχκβαζε κε ηνπο αλαδφρνπο, γηα ηελ εθπφλεζε πξνκειέηεο. 

 

Φάση 2η: Προμελέτη 

 

Ελεκέξσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρεδίσλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. Απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή επεξεαδφκελσλ 

γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ. 

Οη παξαπάλσ ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθή κειέηε θαη κπνξεί 

λα αλαηίζεληαη κε ηδηαίηεξε ζχκβαζε. 

► Εθηέιεζε γεσινγηθψλ, γεσηερληθψλ  θ.ιπ. εξεπλψλ, κε ηδηαίηεξε ζχκβαζε. 

2.2. Εληνιή εθπφλεζεο ησλ Πξνκειεηψλ ηνπ θηηξηαθνχ έξγνπ: 

2.2.α. Αξρηηεθηνληθή Πξνκειέηε 

 Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 



Έθζεζε πνπ πεξηέρεη ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, κε ηα 

ηνπνγξαθηθά, εδαθνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα κε φιεο ηηο ηπρφλ 

δεζκεχζεηο ηηο νπνίεο επηβάιιεη. 

Τελ εθπφλεζε πξνζρεδίσλ αξρηηεθηνληθήο ιχζεο. 

Τελ γεληθή Τερληθή Πεξηγξαθή θαη έθζεζε αηηηνιφγεζεο ηεο ιχζεο. 

Πξνζεγγηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Πξφπιαζκα απιψλ φγθσλ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Οη θιίκαθεο νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ζε 1:100 ή 1:200 ή 1:500 γηα ηα 

ηνπνγξαθηθά ζρέδηα, γηα δε ηα ινηπά ζε 1:100 ή 1:200. 

2.2.β. Σηαηηθή Πξνκειέηε,  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

2.2.γ. Πξνκειέηεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

2.3.   Σην ζηάδην απηφ ζα εθπνλνχληαη επίζεο θαη νη πξνκειέηεο ησλ 

ινηπψλ έξγσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη 

► Οη επηιεγέληεο αλάδνρνη ππνβάιινπλ ηηο παξαπάλσ πξνκειέηεο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 2.2.α., αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ν θάθεινο ηνπ έξγνπ θαη 

νη πξναλαθεξφκελεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο. 

Όιεο νη κειέηεο. ζηηο Τερληθέο Εθζέζεηο ηνπο εληνπίδνπλ ηα θνηλά πξνβιήκαηα, 

θαζψο θαη φζα πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλνπλ ηελ επίιπζή 

ηνπο. 
► Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνκειεηψλ.  

► Αθνινπζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο. 

► Μεηά απφ Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Τερληθνχ Σπκβνπιίνπ, εγθξίλνληαη νη 

Πξνκειέηεο ηνπ αλαδφρνπ θαη φιεο νη πξναλαθεξφκελεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο 

ηνπ αλαδφρνπ.  

► Υπνγξαθή ζχκβαζεο εθπφλεζεο Οξηζηηθψλ κειεηψλ. 

2.4. Γεσινγηθή αλαγλψξηζε 
► Έγθξηζε εθπφλεζεο Γεσινγηθήο Μειέηεο ή θαη πδξνγεσινγηθήο κειέηεο 

εθφζνλ απαηηείηαη. 

2.5. Πξφγξακκα Γεσηερληθψλ κειεηψλ θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εξεπλψλ 
► Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ θαη ηπρφλ 

πξφζζεησλ εξεπλψλ. 

Εθηέιεζε ηπρφλ πξφζζεησλ εξεπλψλ θαη αμηνιφγεζε γεσηερληθψλ εξεπλψλ.  

Πξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ Επηπηψζεσλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο). Η ζεηηθή γλσκνδφηεζε επί ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. 
► Μεηά ηελ ελεκέξσζε (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ην έξγν ηνπηθψλ θνξέσλ θαη Υπεξεζηψλ, εγθξίλεηαη ε Π.Π.Ε. 

(ζεηηθή γλσκνδφηεζε). 

2.8. Μειέηε νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο εθφζνλ απαηηείηαη. 
► Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ ηερληθψλ θ.ιπ. 

δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ. 
► Αθνινπζνχλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4. 

 

Φάση  3η:   Οριστική Μελέτη 

3.1. Εθπφλεζε Οξηζηηθψλ κειεηψλ. 

3.1.α. Αξρηηεθηνληθή Οξηζηηθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

3.1.β. Σηαηηθή Οξηζηηθή Μειέηε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

3.1.γ. Οξηζηηθέο Μειέηεο εγθαηαζηάζεσλ. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. 

3.2. Σην ζηάδην απηφ ζα εθπνλνχληαη θαη φιεο νη εηδηθέο νξηζηηθέο κειέηεο πνπ 

απαηηνχληαη,  

3.3. Εθφζνλ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο, ζα ζπληάζζνληαη Κηεκαηνιφγην θαη 

Πξάμεηο αλαινγηζκνχ. 

3.4. Μειέηεο Σ.Α.Υ. θαη Φ.Α.Υ. 

3.5. Οξηζηηθή Γεσινγηθή κειέηε (θαη Υδξνγεσινγηθή εθφζνλ απαηηείηαη) 



3.6. Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Επηπηψζεσλ θαη κειέηε πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο. 

► Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

► Ο αλάδνρνο ππνβάιιεη ηηο νξηζηηθέο κειέηεο. 

► Έγθξηζε ησλ κειεηψλ. 

► Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ ηερληθψλ θ.ιπ. 

δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ. 

3.7. Αθνινπζνχλ ελέξγεηεο απφθηεζεο ηνπ γεπέδνπ (απαιινηξηψζεηο). 

3.8. Σε νξηζκέλα ζχλζεηα έξγα γηα ηα νπνία κπνξεί λα θξίλεη ε Υπεξεζία φηη 

είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε θαη νξηζκέλσλ εθ ησλ κειεηψλ ηεο παξαγξ. 3.2. έσο 

3.6 αθνινπζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

 

Φάση 4η:    Μελέτη Ευαρμογής 

Εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ θαη πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο 

ην πξνο θαηαζθεπή αληηθείκελν, αλ έρεη απνθαζίζεη ζρεηηθά ν θχξηνο ηνπ έξγνπ. 

Παξαηεξήζεηο: 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα απιήο κνξθήο έξγα, κπνξεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ λα επηζπεχδεη 

ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο κεηά ηελ εθπφλεζε ησλ πξνκειεηψλ, κφλνλ εθφζνλ 

δηαζθαιίδεη ηελ κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Τα θηηξηαθά έξγα είλαη ελ γέλεη ζχλζεηα έξγα θαη επηδέρνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα επηιέγεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5, 

φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ. 

Γηα ηα έξγα κε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδφηεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ δηαδηθαζία κε πξνζαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο ζχκβαζεο. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ 3 έσο 5 αλαδφρσλ, ε ακνηβή 

πνπ ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πξνκειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ 

απφ ηνπο σο άλσ επηιεγέληεο, ζα αληηζηνηρεί ζην 30% ηεο αληίζηνηρεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνκειέηεο. 

 

2ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

άξζξνπ 6  

Σηελ πεξίπησζε απηή, πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε κφλνλ δχν ζηαδίσλ (πξνκειέηεο 

θαη νξηζηηθήο κειέηεο) θαη αθνινπζείηαη πιήξσο ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 3. 

 

3ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 6 

Σηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε κφλνλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

πξνθαηαξηηθήο κειέηεο (φπσο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ) ή ε 

αλάζεζε κφλνλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνκειέηεο (αθνχ ζηα θηηξηαθά έξγα, ην αξρηθφ 

ζηάδην κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, είλαη ην 

ζηάδην ηεο πξνκειέηεο). Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε αθνινπζνχληαη νη 

πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο θάζεο 2, ρσξίο ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο 

αλαδφρνπ εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ησλ κεηέπεηηα ζηαδίσλ. Οη πξνκειέηεο 

αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη, θαηαηάζζνληαη θαη θαηαβάιιεηαη ε νξηζζείζα 

απφ ηελ πξνθήξπμε ακνηβή (ζηνλ αλάδνρν κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

θαηαβάιιεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 50%). Επηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ ζηα πιαίζηα 

ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πεξηιεθζεί θαη ε ζχληαμε Π.Π.Ε. ή θαη Μειέηεο 

Οηθνλνκηθήο Σθνπηκφηεηαο απφ ηνλ αλάδνρν κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ηφηε 

ζα πξνβιέπεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ε πξνο ηνχην πξφζζεηε ακνηβή ηνπ. 

Η αλάζεζε ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο, κπνξεί λα γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7. 

 

4ε Πεξίπησζε 



Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 7 

Σηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη γηα ηελ αλάζεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ρσξίο 

αμηνιφγεζε πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, επηιέγεηαη ε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 7, θαη νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πξνζαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ρσξίο κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 


