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1.Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ ουφλίου.  

Προϊςτάμενη Αρχή: Οικονομικι Επιτροπι του ουφλίου. 

Διευθ/ςα Τπηρεςία: Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ουφλίου.  

2. Παραλαβι τευχϊν του διαγωνιςμοφ: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ ςε πλιρθ θλεκτρονικι μορφι από ςτθν ιςτοςελίδα του Δήμου 

ουφλίου: www.soyfli.gr. Σο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ κα παραλαμβάνεται δωρεάν 

από τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Δήμου ουφλίου, κατόπιν ςυνεννόθςθσ.  

3. Σόποσ διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ: Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Δήμου ουφλίου, Βασ. 

Γεωργίου Β’ 180 ΣΚ 68400, Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ορίηεται θ 05-11-2020 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10.00 

π.μ. Σα ζντυπα των προςφορϊν κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

4. Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2554350131, φαξ επικοινωνίασ 2554350113, αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ για επικοινωνία κα Μαρία ιδερά  

5. Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ: Σίτλοσ μελζτθσ: «Επικαιροποίηςη μελζτησ αποχζτευςησ 

ομβρίων,  αντιπλημμυρικών ζργων για την προςταςία τησ πόλησ του ουφλίου» 

Προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 58.170,90 € (χωρίσ Φ.Π.Α.). Η μελζτθ ςυντίκεται από τισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 18.527,70 € για τοπογραφικι μελζτθ κατθγορίασ (16) 26.034,71 € για 

υδραυλικι μελζτθ κατθγορίασ (13) 3.374,18 € για Η/Μ μελζτθ κατθγορίασ (09) 2.352,71 € 

για τεφχθ δθμοπράτθςθσ και 294,09 € για .Α.Τ. Φ.Α.Τ.  

6. Σόποσ αντικειμζνου μελζτθσ: κωδικόσ NUTS: EL511, Δήμοσ ουφλίου. : 

7. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:  

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.23 14:08:12
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΥΗ0Ω15-9ΘΤ



Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. 

Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 

ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ μελετϊν και να 

διακζτουν το εξισ ςτελεχιακό δυναμικό  

 Για την κατηγορία μελζτησ 16 «Σοπογραφικζσ μελζτεσ»., ζνα τουλάχιςτον 

μελετθτι τετραετοφσ εμπειρίασ. (ποςοφ τουλάχιςτον 49.080,00 € - πτυχίο Α τάξθσ) 

 Για την κατηγορία μελζτησ 13 «Τδραυλικζσ μελζτεσ»., ζνα τουλάχιςτον μελετθτι 

οκταετοφσ εμπειρίασ. (ποςοφ τουλάχιςτον 122.700,00 € - πτυχίο Β τάξθσ) 

 Για την κατηγορία μελζτησ 09 «Η/Μ μελζτεσ»., ζνα τουλάχιςτον μελετθτι 

τετραετοφσ  εμπειρίασ. (ποςοφ τουλάχιςτον 14.724,00 € - πτυχίο Α τάξθσ) 

Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Παραρτιματοσ XI του 

Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

8. Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι 

(6) μινεσ από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ.  

9. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ. 

10. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά» βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ  

11. Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Διμο ουφλίου (Κ.Α. 61.7413.004)  

12. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, ιτοι τθν 

Οικονομικι Επιτροπι του Διμο ουφλίου.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΗ0Ω15-9ΘΤ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10225/23-10-2020 
 

Διακιρυξθ  

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  

για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν 

με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

 άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  





 

  - 2 - 

 

  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗ: 
 
 

“Επικαιροποίθςθ μελζτθσ 
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ρικϊν ζργων για τθν προςταςία τθσ 
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Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Ρ Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Τ  Ε Κ Π Ο Ν Η  Η   Μ Ε Λ Ε Σ Η   

 

 

O ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

διακθρφςςει 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό  

με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: 

“Επικαιροποίθςθ μελζτθσ αποχζτευςθσ ομβρίων, αντιπλθμμυρικϊν ζργων  

για τθν προςταςία τθσ πόλθσ του ουφλίου” 

 

Εκτιμϊμενθσ αξίασ 58.170,90 € (πλζον Φ.Π.Α. 24 %) 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: 

α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 

 

καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

εκπόνθςθσ τθσ ωσ άνω μελζτθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ  

1. 1 Ανακζτουςα αρχι:  ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Οδόσ : ΒΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Β’ 180 

Ταχ.Κωδ. : 68400 

Τθλ. : 2554350100 

Telefax : 2554350113 

E-mail: : sidera@0890.syzefxis.gov.gr 

Ρλθροφορίεσ: : ΜΑΡΙΑ ΙΔΕΡΑ 

 

1.2 Κφριοσ του Ζργου : ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

1.3 Εργοδότθσ:  ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΙ Δ.. ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

1.5 Διευκφνουςα Υπθρεςία : ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο : ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Π.Ε. ΕΒΡΟΤ 

1.7 Η Υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό είναι θ τεχνικι υπθρεςία του Διμου ουφλίου, ςτθν οποία 

κα κατατεκοφν οι προςφορζσ: 

Οδόσ : : ΒΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Β’ 180 

Ταχ.Κωδ. : : 68400 

Τθλ. : : 2554350100 

Telefax : : 2554350113 

E-mail : : sidera@0890.syzefxis.gov.gr 

 

1.8 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι 

εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι 

ςτον ανάδοχο. 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ 

φορζα καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ 

προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον 

νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ 

2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, 

για τον παρόντα διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα:  

α) θ παροφςα διακιρυξθ, 

β) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),  
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γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 

δ) το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτοφμενων μελετϊν  και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου. 

ε) το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του, 

ςτ) το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν, 

η) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

ανακζτουςα αρχι  επί όλων των ανωτζρω, 

2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ από τισ 23/10/20201  ςτθν ιςτοςελίδα www.soufli.gr 

Η παραλαβι του εντφπου τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα γίνεται από τα γραφεία τθσ Σεχνικισ 

Τπθρεςίασ Διμου ουφλίου, κατόπιν ςυνεννόθςθσ. 

2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί  εγκαίρωσ,, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν λιξθ τθσ 

προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν και για τθν Ραροφςα  ζωσ τθν 30/10/2020.   

Άρκρο 3: Τποβολι φακζλου προςφοράσ 

3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν  υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14, 

o είτε (α) με κατάκεςι  τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Βας. Γεωργίου Β’ 180 ουφλί  

o είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Βας. Γεωργίου Β’ 180 
ουφλί 

o είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο  τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Βας. Γεωργίου Β’ 
180 ουφλί.  

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 

γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει 

τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 14 

τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 

προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 

παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 

ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά 

του ………  

για τθ μελζτθ: « Επικαιροποίθςθ μελζτθσ αποχζτευςθσ ομβρίων, αντιπλθμμυρικϊν ζργων  

για τθν προςταςία τθσ πόλθσ του ουφλίου » 

                                                           

1
  Συμπλθρϊνεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα, θ οποία πρζπει να ταυτίηεται με τθ 

δθμοςίευςθ αυτισ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο 120 ν. 4412/2016). Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν υπάρχει πρόβλεψθ για δαπάνθ 

αναπαραγωγισ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ και διαγράφονται τα λοιπά εδάφια (πλθν του πρϊτου εδαφίου) τθσ 

παρ. 2.2 τθσ διακιρυξθσ. 
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με ανακζτουςα αρχι τον Διμο ουφλίου. 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 05/11/2020 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 

οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 

(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 20.1 του παρόντοσ, 
β)  ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 20.2 του παρόντοσ. Εάν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον 
κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ, και  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 

καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του παρόντοσ. 

Οι  ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 

άρκρου 3.2 του παρόντοσ. 

3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 

θμερομθνία  υποβολισ  του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ. 

3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
3.6  Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 
α) από τον ίδιο το μελετθτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),  
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ,  προςδιορίηεται θ ζκταςθ 

και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ , ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 

αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, 

εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 

φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ διακιρυξθσ+ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.  

Άρκρο 4 : Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν/ ζγκριςθ πρακτικοφ  

4.1 Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ, 

προβαίνει ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ 

τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14  τθσ παροφςθσ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, 

αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 

προςελκόντων ενδιαφερομζνων  οικονομικϊν φορζων. 

 Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με 

προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά . 
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Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3.1 του παρόντοσ 

(θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε 

ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι 

περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να 

τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 

4.2 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα ι μετά τθ λιξθ τθσ 

παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 

φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τουσ φακζλουσ των 

Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ 

ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά 

προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του ο εξουςιοδοτθμζνοσ 

εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα 

αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

4.3 Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, με τθν εφαρμογι των κριτθρίων 

ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν και τθ ςχετικι λεκτικι 

αιτιολογία και υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ 

εφόςον οι επί μζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από τα αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια 

όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ, αλλιϊσ απορρίπτονται και ο  προςφζρων αποκλείεται τθσ 

περαιτζρω διαδικαςίασ. 

Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν 

βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν, γνωςτοποιεί εγγράφωσ, και με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςε όλουσ 

τουσ προςφζροντεσ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για τθν 

αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ.  

H διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ   τθσ   

επιτροπισ  (άρκρο 117, παρ 4). Η διαδικαςία αυτι γνωςτοποιείται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ από τον 

Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ πριν από το άνοιγμα των προςφορϊν.  

Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των 

προςφορϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ. Σχετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ του 

Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςων ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν 

θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.  

4.4 Το ςχετικό πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των 

τεχνικϊν προςφορϊν, εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ, θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ 

παροφςασ. Σε όλουσ τουσ προςφζροντεσ θ ανακζτουςα αρχι παρζχει πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτισ υποβλθκείςεσ τεχνικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων. 

4.5 Οι Φάκελοι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των προςφερόντων που αποκλείςκθκαν (για οποιονδιποτε 

λόγο) κατά τα ανωτζρω και παραμζνουν ςφραγιςμζνοι, φυλάςςονται με μζριμνα τθσ Επιτροπισ, ζωσ ότου 

παρζλκει θ ςχετικι προκεςμία ι ενδεχομζνωσ οι αποκλειςκζντεσ  δθλϊςουν εγγράφωσ ότι παραιτοφνται 

του δικαιϊματοσ υποβολισ ενςτάςεων.  

4.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καλεί 

εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςφμφωνα με το ανωτζρω 

Ρρακτικό, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςε αυτοφσ προ 
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πζντε (5) θμερϊν, για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν, εφόςον δεν ζχει γίνει ςτθν 

αρχικι ςυνεδρίαςθ. Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ 

προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό Ρρακτικό. Η υποβλθκείςα 

οικονομικι προςφορά, κατά κατθγορία μελζτθσ, απορρίπτεται, εφόςον οι ποςότθτεσ του φυςικοφ 

αντικειμζνου τθσ προςφοράσ δεν αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο τθσ μελζτθσ, όπωσ προκφπτει από τα 

ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ κε' τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016. 

4.7 Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςτάκμιςθ τθσ βακμολογίασ 

τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ, θ Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ  προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ςφμφωνα με το 

άρκρο 21.1 του παρόντοσ και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ για τθν ανάκεςθ, ςε 

ςχετικό Ρρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να το εγκρίνει.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ ανακζτουςα αρχι 

κοινοποιεί τθν ωσ άνω απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που υπζβαλαν αποδεκτι προςφορά και 

παρζχει πρόςβαςθ ςε αυτοφσ ςτισ υποβλθκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων.  

4.8 Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία  
(ιςοδφναμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21.4 τθσ παροφςασ.  

4.9 Κατά των αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ του παρόντοσ άρκρου χωρεί ζνςταςθ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 6. 

Άρκρο 5:  Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου/  Κατακφρωςθ/  
Πρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 

5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, 

ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 

θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι και παραδίδεται εν ςυνεχεία ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ. 

5.2 Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου α’ του παρόντοσ άρκρου, 
αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο 
ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα, από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο 
χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

 
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των 
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
5.3  
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι: 
i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι 
ανακριβι ι 
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 17, 18, 19 και 22 τθσ παροφςασ, απορρίπτεται θ 
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ - τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 
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5.4 Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ότι πλθροφν και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο 
προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν 
αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για 
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν. 
5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από 
τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 
18 και ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται. 
5.6  Η διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 
υπό 5.2 ανωτζρω .  
Η Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηει το φάκελο ςτθν Οικονομικι επιτροπι  για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για 
τθν απόρριψθ του προςωρινοφ αναδόχου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.6 του 
παρόντοσ άρκρου, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

5.7 Η ανακζτουςα αρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει 

αποκλειςτεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 

τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Άρκρο 6: Ενςτάςεισ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 

τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ 

υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 

του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 

θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ 

Συμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 

376 παράγραφοσ 11, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι 

αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν .  

Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 

όργανο.   

Η προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ άςκθςι 

τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 

τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 

ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  
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Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί 

καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι 

νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Άρκρο 7: υμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνων και τθσ τεχνικισ και τθσ 
οικονομικισ τουσ προςφοράσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 
επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ 
να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.  

Άρκρο 8: φναψθ ςφμβαςθσ 

8.1 Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 

τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ 

8.2 Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. Με τθν ίδια 

επιςτολι καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, 

προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Η εν λόγω κοινοποίθςθ 

επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του 

άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

8.3 Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, αποκλείεται, και 

ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ παροφςασ για τον ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 9:  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ/ ειρά ιςχφοσ 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 182 

του ν. 4412/2016. 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  

ωσ κατωτζρω: 

1. Το Συμφωνθτικό. 

2. Η παροφςα Διακιρυξθ.   

3. Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

5. Το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του. 

6. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτοφμενων μελετϊν  και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου.  

7. Το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν 
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Άρκρο 10 : Γλϊςςα Διαδικαςίασ  

10.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ 

ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

10.2  Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

10.3 Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά 

τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 

ςυνταχκεί το ζγγραφο. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που 

ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  

10.4    Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

10.5 Η επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Άρκρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

Για τθ διαδικαςία ςφναψθσ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν: 

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίωσ τα άρκρα 118 και 119 αυτοφ. 

2. Ο ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ  που ζχουν εκδοκεί 

προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν 

ερμθνεία του, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39, 40 και 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42). 

4. Ο ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 

εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα». 

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» . 

7. Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ 
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».  

9. Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν»  (Α’ 185). 
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10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68).  

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.   

14. Ο ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248). 

15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”. 

16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

17. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”. 

18. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν  κλπ  

Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Εργων , ωσ και Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν     

και  Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν” (Α' 301), όπωσ 

ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Βϋ (Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθ προεκτίμθςθ 

αμοιβϊν μελετϊν που δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν. 

19. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από 

17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και οικοδομισ 

αυτϊν’’, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το ν. 3919/2011 (Αϋ32). 

20. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

21. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ 

Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016», 

22. Η Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν 

τθν απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων». 

23. Η με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 

κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι 

δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι 

προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 

του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

24. Η με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαςθ Υπ. Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ, τιρθςθ και 

λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜθΜΕΔ) τθσ παρ. 

8(θ) του άρκρου 221 του ν.4412/2016» 

25. Η με αρικ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν 

«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
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26. Η με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Συγκρότθςθ και 

οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν 

μζτρων οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΥΟΔΔ 279), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

27. Η με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Τεχνικϊν 

Συμβοφλων - Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που 

υπογράφεται με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε 

άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β 4203). 

28. Η Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-

9ΟΒ) με κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)». 

29. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ 

προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 

οριηόμενα ςτα  ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα 

κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.  

30. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Άρκρο 12:  Εκτιμϊμενθ αξία – Χρθματοδότθςθ – Προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ 

12.1 Η  εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 58.170,90 € (χωρίσ ΦΡΑ) και  περιλαμβάνει τισ  

προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ των παρακάτω επιμζρουσ κατθγοριϊν μελετϊν:  

1. 18.527,70 € για μελζτθ κατθγορίασ  16 

2. 26.034,71 € για μελζτθ κατθγορίασ 13 

3. 3.374,18 € για μελζτθ κατθγορίασ  09 

4. 294,09 € για εκπόνθςθ ΑΤ – ΦΑΤ 

5. 2.352,71 € για ςφνταξθ Σευχϊν δθμοπράτθςθσ 

Και 7.587,51 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 

Η μελζτθ ζχει ενταχκεί  ςτο «Ρρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από τον Κ.Α. 

61.7413.004 του προχπολογιςμοφ του Διμου Σουφλίου των ετϊν 2020 & 2021. Η ςφμβαςθ υπόκειται ςτισ 

νόμιμεσ κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, 

κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

 Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο γιατί πρόκειται για 

τεχνικό ζργο με ενιαία υπόςταςθ που πρζπει να μελετθκεί ςυνολικά από τον ανάδοχο οικονομικό φορζα. 

Ωσ ςυντονιςτισ / υπεφκυνοσ ορίηεται ο ανάδοχοσ τθσ υδραυλικισ μελζτθσ (κατθγορία 13).  

12.2 Οι μονάδεσ φυςικοφ αντικειμζνου, τα ποςοτικά ςτοιχεία από το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και οι 

τιμζσ μονάδοσ που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ υπολογιςμοφσ των άνω προεκτιμϊμενων αμοιβϊν, 

αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν.  

Οι  οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ, να 

μελετιςουν τα τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά περιλαμβάνει τθ  ςυνολικι 

αμοιβι τουσ για το ςφνολο του προσ μελζτθ αντικειμζνου, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο Φάκελο  

δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Τεκμαίρεται ςχετικά ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε υπόψθ, κατά τθ μελζτθ του Φακζλου 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, τθν πικανότθτα να μθν αντιςτοιχοφν οι ποςότθτεσ μονάδων φυςικοφ αντικειμζνου, 

που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, ςτισ τελικζσ ποςότθτεσ που κα απαιτθκοφν για 

τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και διαμόρφωςε ανάλογα τθν οικονομικι του προςφορά. Εφόςον προκφψουν 

διαφορζσ, εφαρμόηεται το άρκρο 186 του ν. 4412/2016. 

12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου  

ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) / μινεσ από 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

 Στο ςυμφωνθτικό ορίηονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ, ωσ ακολοφκωσ: 

1Ο Ραραδοτζο «Σοπογραφικι μελζτθ» 2 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (κακαρόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ 2 μινεσ)   

2Ο Ραραδοτζο «Τδραυλικι μελζτθ» 5 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (κακαρόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ 5 μινεσ) 

3Ο Ραραδοτζο «Η/Μ μελζτθ» 5 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (κακαρόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ 2 μινεσ) 

4Ο Ραραδοτζο «Σ.Α.Τ. – Φ.Α.Τ. – Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ »6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ (κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ 1 μινασ) 

Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ. 
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Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του  ςυμφωνθτικοφ, 

μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.  

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Όροι υποβολισ προςφορϊν 

13.1 Η τεχνικι προςφορά κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ 

παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομικι προςφορά κα 

ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το 

άρκρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 . 

13.2 Eναλλακτικζσ προςφορζσ  δεν γίνονται δεκτζσ  

13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.4 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.  

13.5 Οι προςφορζσ ιςχφουν για 6 μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του 

επομζνου άρκρου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά 

από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ.. 

Άρκρο 14 : Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν - 
αποςφράγιςθσ 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 05/11/2020 , 

θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00π.μ..  

Ωσ θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 05/11/2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 

10:00π.μ..  

Ρροςφορζσ που  υποβάλλονται εκπρόκεςμα  απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5 του 

παρόντοσ. 

Άρκρο 15 : Εγγυιςεισ  

15.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο Ανάδοχοσ, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: α) εκδίδεται  από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 

κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ  και β) πρζπει να περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 

οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ),  

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
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παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε  περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 

ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 

οποίο απευκφνεται,  

και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ 

χωρίσ ΦΡΑ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου 

ζναντι του αναδόχου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του 

αναδόχου. Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ 

τθσ εγγυιςεωσ. 

15.2 Εγγφθςθ προκαταβολισ  

 Δεν προβλζπεται  εγγφθςθ προκαταβολισ 

15.3 Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν 

αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19. 

Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 και που είναι εγκατεςτθμζνα 

ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

17.2     Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

17.3   Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 

και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω 

ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η ζνωςθ των φυςικϊν 

ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.  

Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ  

18.1  Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα 

από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω 

περιπτϊςεων: 

18.1.1  Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 

54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
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τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215 ). 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τουσ 

διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν 

λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

18.1.2 α) Ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία   

ι/και  

β) θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 

τουσ.  

18.1.2Α Η ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

18.1.3. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 

φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ τθσ περ. β' παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν 
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από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ 

παράγραφοσ 18.1.2.  

18.1.4 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, 

 (β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 

ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο 

οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 

ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

(δ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(ε) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω 

τθν ακεραιότθτά του. 

18.1.5 Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων 

του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.   

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

παραγράφου 18.1.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 18.1.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 

θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

18.1.6 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 18.1.1, 

18.1.2A και 18.1.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 

επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα 

ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 

τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 

γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, 

με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 

δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 

ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

18.1.7 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

18.1.8 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 

4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 19 .  Κριτιρια επιλογισ 

19.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτθν κατθγορία/ κατθγορίεσ μελετϊν του 

άρκρου 12.1 τθσ παροφςασ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

19. 2. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

 

19.3. Σεχνικι  και Επαγγελματικι Ικανότθτα 

 

Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ 

μελετϊν, κατά το άρκρο 39 του Ν.3316/05 (που διατθρείται ςε ιςχφ ςφμφωνα με το άρκρο 377 του 

ν.4412/2016), ωσ εξισ::  

Για τθν κατθγορία μελζτθσ 16 «Σοπογραφικζσ μελζτεσ»., ζνα ςτζλεχοσ. τουλάχιςτον .τετραετοφσ 

εμπειρίασ 

Για τθν κατθγορία μελζτθσ 13 «Τδραυλικζσ μελζτεσ»., ζνα ςτζλεχοσ. τουλάχιςτον .οκταετοφσ εμπειρίασ 

Για τθν κατθγορία μελζτθσ 09 «Η/Μ μελζτεσ»., ζνα ςτζλεχοσ. τουλάχιςτον .τετραετοφσ  εμπειρίασ 

 

Επιπλζον : 

 Ο υπεφκυνοσ τθσ Τδραυλικισ μελζτθσ κα πρζπει να ζχει εκπονιςει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, τθν τελευταία τετραετία (χρονικό όριο από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ για τον διαγωνιςμό και τθν παραλαβι τθσ μελζτθσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι που αποδεικνφει τθν ηθτοφμενθ εμπειρία του μελετθτι) υδραυλικι 
μελζτθ ι επικαιροποίθςθ υδραυλικισ μελζτθσ ςυλλεκτιριου αγωγοφ (ι τμιματοσ αυτοφ) 
εςωτερικοφ δικτφου ομβρίων ι αποχζτευςθσ οικιςμοφ με πλθκυςμό 3.840 κατοίκων και 
άνω (απογραφι 2011 Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ). Η απόδειξθ εμπειρίασ του μελετθτι 
γίνεται με τθν προςκόμιςθ τθσ απόφαςθ παραλαβισ από τθν προϊςταμζνθ αρχι τθσ 
ηθτοφμενθσ μελζτθσ. 

 Το ζργο που προκφπτει από τθν ανωτζρω μελζτθ που αποδεικνφει τθ ηθτοφμενθ εμπειρία 
κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ζχει ενταχκεί ςε Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
Χρθματοδότθςθσ Προτάςεων ι ςε Ειδικό Πρόγραμμα Χοριγθςθσ Επενδυτικϊν Δανείων 
Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (OTA) Αϋ και Βϋ βακμοφ, Δ.Ε.Τ.Α. και υνδζςμων 
O.T.A. 

 Απαιτείται επί τόπου αυτοψία του υπευκφνου τθσ Τδραυλικισ Μελζτθσ ςε 
προκακοριςμζνθ ςυνάντθςθ με τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου ουφλίου φςτερα από 
επικοινωνία  το αργότερο μζχρι και 4 θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ ϊςτε ο ενδιαφερόμενοσ να λάβει γνϊςθ 
των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ. Η βεβαίωςθ που κα χορθγθκεί κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκεί ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ επί ποινι αποκλειςμοφ.  

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/kya13022-24042018-%CE%921377ProgrFilodimosI.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/kya13022-24042018-%CE%921377ProgrFilodimosI.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/kya13022-24042018-%CE%921377ProgrFilodimosI.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

Άρκρο 20: Περιεχόμενο  φακζλων προςφοράσ 

 20.1 Η προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ:  

(α)  υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» 
(γ) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

 

20.2 Ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα 

ακόλουκα: 

 - α) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

20.3 Ο υποφάκελοσ “Τεχνικι Ρροςφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του 

οικονομικοφ φορζα, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

21.2 τθσ παροφςασ: 

α) Τεχνικι Ζκκεςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ςτθριηόμενθ ςτα υπάρχοντα ςτοιχεία του Φακζλου 

Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, με επιςιμανςθ των προβλθμάτων και ειςιγθςθ του τρόπου επίλυςισ τουσ. Στθν 

Τεχνικι Ζκκεςθ δεν πρζπει να περιλαμβάνονται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων. 

β) Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ, που περιλαμβάνει περιγραφι του γενικοφ προγράμματοσ εκπόνθςθσ τθσ 

μελζτθσ, δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, τθν αλλθλουχία των ςταδίων ι φάςεων τθσ 

κφριασ και των υποςτθρικτικϊν μελετϊν (όταν πρόκειται για ςφνκετθ μελζτθ) τθν αλλθλοτροφοδότθςθ 

των μελετϊν με δεδομζνα, τον κακοριςμό ςθμείων ελζγχου και απαιτοφμενων ενεργειϊν και διαδικαςιϊν 

για τθν παραγωγι τθσ μελζτθσ.  

γ) χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων τθσ περίπτωςθσ   

βϋ, λαμβανομζνου υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου, όπωσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

δ) οργανόγραμμα και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν του ςυντονιςτι και τθσ 

ομάδασ μελζτθσ, όπου παρουςιάηεται θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ μελζτθσ ςε αντίςτοιχεσ ευκφνεσ με αυτζσ που 

αναλαμβάνει ςτθν ομάδα μελζτθσ και το βακμό επιτυχίασ τθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των 

περιπτϊςεων βϋ και γϋ,   

ε) ςτοιχεία για τθ ςυγκρότθςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ, από τα οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα ομαλισ 

ςυνεργαςίασ για τθν απρόςκοπτθ και ποιοτικά αποδεκτι εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.  

Η Τεχνικι Ζκκεςθ, θ Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων αυτϊν), 

κακϊσ και τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα ανωτζρω δ) και ε) ςθμεία (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 

παραρτθμάτων και εξαιρουμζνων των υπεφκυνων δθλϊςεων ςυνεργαςίασ και των τυχόν πιςτοποιθτικϊν 

με τα οποία αποδεικνφεται προθγοφμενθ ςυνεργαςία μεταξφ μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ) 

δεν πρζπει να υπερβαίνουν ζνα εφλογο μζγεκοσ 40 ςελίδων  κειμζνου μεγζκουσ Α4 μζςθσ 

γραμματοςειράσ, εκτόσ του προαναφερκζντοσ οργανογράμματοσ. 

Πταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και ςτοιχείων υπερβαίνει το εφλογο μζγεκοσ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (θ οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ), το 

υπερβάλλον υλικό δε κα λαμβάνεται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ.  

Για τα αναφερόμενα ςτοιχεία των μελϊν τθσ ομάδασ μελζτθσ, θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει 

περαιτζρω πλθροφορίεσ. 

20.4 Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το οποίο 

αναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και τθν 

ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Η οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επιμζρουσ κατθγορία μελζτθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

υποβάλλουν ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςτο οποίο αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι ανά 

κατθγορία μελζτθσ και τθ ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Η οικονομικι προςφορά 

ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ 

παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016. Ρεριλαμβάνει, εκτόσ από τισ αμοιβζσ για τθν εκπόνθςθ 

των μελετϊν, τισ αμοιβζσ για τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ, κακϊσ επίςθσ και των εργαςιϊν /μελετϊν, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ (κετικό ι αρνθτικό) επί τθσ 

προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ 

όρουσ του  άρκρου 7 του παρόντοσ.  

20.5 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ που με τθν τεχνικι ι οικονομικι προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε 

και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 

Άρκρο 21 : Κριτιριο ανάκεςθσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφοράσ 

21.1 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ 

τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.  

 

Κριτιριο 1ο Τεχνικισ προςφοράσ 

Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ όπωσ 

προκφπτει από τθν Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ παρ. 20.2 με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί 

ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. 

Συγκεκριμζνα βακμολογοφνται : 

 θ πλθρότθτα τθσ εκτίμθςθσ των αντικειμζνων τθσ μελζτθσ 

 θ πλθρότθτα και ορκότθτα του ςχολιαςμοφ τουσ και ιδιαίτερα τθσ επιςιμανςθσ τυχόν 

προβλθμάτων 

 θ αποτελεςματικότθτα των προτάςεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για τθν αντιμετϊπιςθ των 

τυχόν προβλθμάτων 

Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων. 

Το κριτιριο 1 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 

Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 30 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 1 ορίηεται ςε ς1= 60%.  

 

Κριτιριο 2ο Τεχνικισ προςφοράσ 

Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ όπωσ προκφπτει από 

τθν Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ και το Χρονοδιάγραμμα τθσ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμζνα : 

 Ο βακμόσ κάλυψθσ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ από δραςτθριότθτεσ 

που παρουςιάηει ο οικονομικόσ φορζασ. 
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 Ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν ζντεχνθ εκπόνθςθ 

τθσ μελζτθσ. 

 Η τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ. 

 Τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τα οποία διαςφαλίηεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τουσ 

αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ για να εκτελζςει τθν ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό επίπεδο. 

Το κριτιριο 2 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 

Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 30 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 2 ορίηεται ςε ς2 = 30%.  

 

Κριτιριο 3ο Τεχνικισ προςφοράσ 

Αξιολογείται και αποτελεςματικότθτα του οικονομικοφ φορζα όπωσ προκφπτει από το Οργανόγραμμα, τθν 

Ζκκεςθ Τεκμθρίωςθσ Κακθκόντων και Κατανομισ Εργαςιϊν του ςυντονιςτι και τθσ ομάδασ μελζτθσ τθσ 

παρ. 20.2 και ςυγκεκριμζνα: 

 

 Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ δομισ του οργανογράμματοσ, για τθν 

εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. 

 Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ και ιδιαίτερα του ςυντονιςτι, ςε 

ςχζςθ με τα προβλεπόμενα γι αυτοφσ κακικοντα. 

 

Το κριτιριο 3 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 

Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 30  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 3 ορίηεται ςε ς3 = 10%. 

 

21.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ 

ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με 

τον τφπο: 

 

Β ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν  

και ιςχφει ς1+ς2+ς3+..ςν = 1   

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΠ = 90%. 

O ςυντελεςτισ τεχνικισ προςφοράσ λαμβάνεται αυξθμζνοσ λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ μελζτθσ για 

τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ πόλθσ του ουφλίου.  

Η τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων του άρκρου 21.1 

απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

21.3. Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι τθσ κάκε 

οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ εξισ: 

ΒΟΡι = 100 x  (1-ΟΡι/ΡΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 
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ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε  UΟΠ=10%  

Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ 

κρίκθκαν  αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 21.2 τθσ παροφςασ. .  

21.4 Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ  

H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:  

U =  Β ΣΠ * 90% +  Β ΟΠ * 10% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο 

αρικμό ςτο U. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα 

τουσ γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ.     

Άρκρο 22:  Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 

πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 

φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ 
παροφςασ. 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά από τα κατωτζρω αναφερόμενα, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται  ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 

18.1.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 

οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριςτά 

από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο ΤΕΥΔ τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ 
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υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του 

παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 (α και β) τθσ παροφςασ, κακϊσ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςασ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι 

τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν 

θμερομθνία ζκδοςθσ ενόσ μθνόσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει 

επίςθσ να φζρουν θμερομθνία ενόσ μθνόσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ 

πρόςκλθςθσ. 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 και 19 τθσ 

παροφςασ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 18 

και τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 19.1 πρζπει να 

ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ για τθν κατθγορία/ κατθγορίεσ του άρκρου 12.1 τθσ 

παροφςασ, ςτθν/ςτισ οποία/ οποίεσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ςυμμετζχει. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ 

οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του 

άρκρου 19.2 και 19.3, αντίςτοιχα, αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο ΤΕΥΔ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 

Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 22.1 ωσ 22.3 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί 

να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ . 

Αποδεκτζσ γίνονται: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 

τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου 

τθσ υπογραφισ τουσ. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.1 

ειδοποίθςθσ  από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ: 

22.1 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18: 

22.1.1  Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ 

μζλουσ  ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 

αυτζσ οι απαιτιςεισ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Η υποχρζωςθ 

προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα που ορίηονται ςτα τζςςερα τελευταία 

εδάφια του άρκρου 18.1.1  του παρόντοσ. 

 22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ: 

β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ του οικείου 

κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 





 

  - 26 - 

 

  

 

 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. 

Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν βεβαίωςθ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ι άλλου τυχόν 

αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ όπου είναι αςφαλιςμζνοι για τθν κάλυψθ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςισ 

τουσ. 

Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν  υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 

εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν αποτελοφν 

απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  των 

φυςικϊν προςϊπων- μελετθτϊν που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί 

προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ 

ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν 

ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, 

το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ και Εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν υποβάλλουν αποδεικτικό τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ 

καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ,  υποβάλλουν ςχετικό 

αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. 

β3) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

22.1.2Α Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2Α τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.   

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 

διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ 

του πιςτοποιθτικοφ. 

22.1.3 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.4 του παρόντοσ: 

Για τθν περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 

φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η.,  ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα δεν 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Ειδικά θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, 

αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.  

Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’, και δ’’ ’, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ, ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 

οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.  
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Για τθν περίπτωςθ ε’, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα μελετθτζσ - 

φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου (όταν αυτό 

ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε 

πεικαρχικι ποινι. Τα Γραφεία / Εταιρείεσ Μελετϊν, κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα-μελετθτζσ, 

ανεξάρτθτα από τθν χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω 

πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει 

πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του, διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει 

πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω.   

Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis)  του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ 

προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται. 

22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.8 τθσ παροφςασ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

22.2. Δικαιολογθτικά πλιρωςθσ κριτθρίων επιλογισ: 

22.2.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ : 

(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Ρτυχίο Μελετθτι ι 
Γραφείων Μελετϊν  για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:  

1 ςτθν κατθγορία μελζτθσ 16 Σοπογραφικζσ μελζτεσ , πτυχία τάξεων Α’. ι άνω (ποςοφ 

τουλάχιςτον 49.080,00 €) 

2 ςτθν κατθγορία μελζτθσ 13 Τδραυλικζσ Μελζτεσ πτυχία τάξεων Β’. ι άνω (ποςοφ τουλάχιςτον 

122.700,00 €) 

3 ςτθν κατθγορία μελζτθσ 09 Η/Μ Μελζτεσ, πτυχία τάξεων Α’. ι άνω (ποςοφ τουλάχιςτον 

14.724,00 €) 

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 

Αϋ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
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τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 

τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ. 

Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν 

φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

22.2.2  Η τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  αποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ:  

Εκ των οικονομικϊν φορζων, οι μεν προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα αποδεικνφουν 

τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα με το Ρτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων Μελετϊν. 

Οι αλλοδαποί αποδεικνφουν τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα με αποδεδειγμζνθ εγγραφι ςε 

Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ IX Γ τθσ οδθγίασ 2004/18 ΕΚ ι ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα των χωρϊν τουσ, και με 

τθν γενικι εμπειρία αντίςτοιχθ αυτισ που απορρζει από τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο Μελετθτϊν – 

Εταιρειϊν / Γραφείων Μελετϊν, δθλαδι ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ 

μελετϊν, κατά το άρκρο 39 του Ν.3316/05 (που διατθρείται ςε ιςχφ ςφμφωνα με το άρκρο 377 του 

ν.4412/2016), ωσ εξισ: 

Για τθν κατθγορία μελζτθσ 16, βιογραφικά ςθμειϊματα με τα οποία αποδεικνφονται τα όςα αναφζρονται 

ςτο άρκρο 19.3  

Για τθν κατθγορία μελζτθσ 13, βιογραφικά ςθμειϊματα με τα οποία αποδεικνφονται τα όςα αναφζρονται 

ςτο άρκρο 19.3  

Για τθν κατθγορία μελζτθσ 09, βιογραφικά ςθμειϊματα με τα οποία αποδεικνφονται τα όςα αναφζρονται 

ςτο άρκρο 19.3  

22.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 

να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

22.3.  Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 

Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ  ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

22.3 Δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ προςωρινοφ αναδόχου: 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ 
εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν 
φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
 
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε : 
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα 
τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι 
και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν 
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προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, 
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ 
λφςθσ τθσ εταιρείασ.  
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο επικυρωμζνου, 
από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει 
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό. 

Άρκρο 23 - Διάφορα: 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με α/α 240 και με αρ.πρωτ. 2020/6603 10-08-2020 
για τθν ανάλθψθ δαπάνθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2020 και 2021.  
 
 

 

ουφλί, 23/10/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ' αρικμ. πρωτ. 154/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 





 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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Πποϋπολογιζμόρ : 58.170,90 € + Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάκελορ ύμβαζηρ 

(Άπθπο 277 ν. 4412/2016) 

 

 

 

 

 

 

 



1 Σεθκεξίσζε θνπηκφηεηαο. ............................................................................................... 3 

2 Αληηθείκελν κειέηεο. .......................................................................................................... 3 

3 Σεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ. ............................................................................................. 5 

3.1 Πεξηνρή κειέηεο – Πιεζπζκηαθά Γεδνκέλα. ............................................................. 5 

3.2 Πεξηγξαθή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνζηξάγγηζεο. ...................................................... 5 

3.3 . Γηαζέζηκα ζηνηρεηά-πθηζηάκελεο κειέηεο ................................................................. 6 

4 Πξφγξακκα απαηηνχκελσλ κειεηψλ. ................................................................................. 7 

4.1 Σνπνγξαθηθή Μειέηε. ................................................................................................ 7 

4.2 Τδξαπιηθή Μειέηε. .................................................................................................... 7 

4.3 Μειέηε Η/Μ αληιηνζηαζίνπ ........................................................................................ 7 

4.4 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. .................................................................... 8 

4.5 Υξνλνδηάγξακκα. ...................................................................................................... 8 

5 Σεχρνο πξνεθηνηκψκελσλ ακνηβψλ. ............................................................................... 10 

5.1 Πξνεθηίκεζε ακνηβήο Σνπνγξαθηθήο Μειέηεο. ....................................................... 10 

5.2 Πξνεθηίκεζε ακνηβήο Τδξαπιηθήο Μειέηεο. ........................................................... 11 

5.3 Πξνεθηίκεζε ακνηβήο κειέηεο Η/Μ αληιηνζηαζίνπ. ................................................. 11 

5.4 Πξνεθηίκεζε ακνηβήο ζχληαμεο .Α.Τ. –Φ.Α.Τ. ...................................................... 12 

5.5 Πξνεθηίκεζε ακνηβήο ζχληαμεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ......................................... 12 

 

 



Έπγο ““Δπηθαηξ. κει. απνρ. φκβξησλ,  αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ”  ζελ.3 

1 Σεκμηπίωζη κοπιμόηηηαρ. 

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ νκβξίσλ 

πδάησλ γηα ηελ πφιε ηνπ νπθιίνπ 

Σν εζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο φκβξησλ ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί 

απνζπαζκαηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Γελ παξνπζηάδεη ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα 

φζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη δελ ππάξρεη αιιεινπρία κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ 

ηερληθψλ έξγσλ (θπξίσο κηθξνί πιαθνζθεπείο θαη ζσιελσηνί νρεηνί). Σαπηφρξνλα ππάξρνπλ 

κηζγάγγεηεο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε δεκνηηθέο νδνχο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε θαηαζθεπή ππφγεηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ απνξξνήο φκβξησλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ε δηφδεπζε ησλ πδάησλ ζην 

ηειηθφ απνδέθηε (απνζηξαγγηζηηθνί ηάθξνη ηνπ θάκπνπ ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ) γίλεηαη απφ 

ηέζζεξα (4) ζεκέηα 

Σα πξνηεηλφκελα έξγα απνηεινχλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηψλεη εληφο απηήο, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζηαζία 

ηνπ έκςπρνπ θαη άςπρνπ δπλακηθνχ είλαη απφιπηα απαξαίηεηε 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ δίθηπν νκβξίσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά 

θαη ζε θαηαζηάζεηο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπ πνηακνχ Έβξνπ πνπ γεηηληάδεη κε ηελ πφιε ηνπ 

νπθιίνπ. Καηά ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα απηά ππάξρεη θαηάθιπζε κε χδαηα κεγάισλ εθηάζεσλ 

αλαηνιηθά ηνπ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηεο αλχςσζεο ησλ 

πδάησλ ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο θαη θαη’ επέθηαζε εληφο ησλ αγσγψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

πξνηείλεηαη θαη ε κειέηε ελφο αληιηνζηαζίνπ πνπ ζα απνκαθξχλεη ηα χδαηα απφ ηνλ απνδέθηε ψζηε 

λα είλαη νκαιή ε απαγσγή ησλ πδάησλ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. ηε παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε 

απαγσγή ησλ πδάησλ γίλεηαη κε κηθξέο θνξεηέο θπγνθεληξηθέο αληιίεο 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θξίλεηαη αλαγθαίνο ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ 

φκβξησλ κε πδξαπιηθή δηαζηαζηνιφγεζε φισλ ησλ αγσγψλ απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη ν έιεγρνο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (δηθηχνπ) ζηα δχν νπζηαζηηθά ζελάξηα, κε πιεκκχξα ηνπ πνηακνχ Έβξνπ θαη  

ρσξίο απηή. 

Σν φιν εγρείξεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη αξθεηά δχζθνιν κειεηεηηθά θαζψο νη δξφκνη 

ηεο πφιεο είλαη ζηελνί πιαθφζηξσηνη θαη ππάξρνπλ αξθεηά δίθηπα ΟΚΩ (δίθηπν χδξεπζεο , 

απνρέηεπζεο, δίθηπν νπηηθήο ίλαο)  

2 Ανηικείμενο μελέηηρ. 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε νξηζηηθήο πδξαπιηθήο κειέηεο θαη ε ζπληαμε 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζκεςή δικηύος αποσέηεςζηρ 
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ομβπίων και ανηιπλημμςπικών έπγων για ηην πποζηαζία ηηρ πόληρ ηος οςθλίος». Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ απαηηείηαη : 

 

 χληαμε ηνπνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο 

(πξνηεηλφκελε θιίκαθα 1:500). 

 Καηαζθεπή πδξαπιηθνχ κνληέινπ, εθηίκεζε απνξξνψλ ιεθαλψλ απνξξνήο θαη  

δηαζηαζηνιφγεζε εζσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. 

 Πξνζδηνξηζκφο & ζρεδηαζκφο πξνηεηλφκελσλ απνρεηεπηηθψλ - αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

 Μειέηε Η/Μ αληιηνζηαζίνπ απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο. 

 Πξνκέηξεζε & πξνυπνινγηζκφο έξγσλ. 

 χληαμε Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο &..Α.Τ Φ.Α.Τ. κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο 

λνκνζεζίαο. 
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3 Σεύσορ ηεσνικών δεδομένων. 

3.1 Πεπιοσή μελέηηρ – Πληθςζμιακά Γεδομένα. 

Σν νπθιί βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Έβξνπ θαη απνηειεί ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ. Δθηείλεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Ηιία, ελφο απφ ηα ηειεπηαία 

πςψκαηα ηεο νξνζεηξάο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο. Σν πςφκεηξν ηεο πφιεο νπθιίνπ θπκαίλεηαη 

απφ +15,0 έσο +174,0 κ. 

Σν θέληξν ηεο πφιεο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ απφ ηνλ πνηακφ Έβξν. Σν νπθιί είλαη 

θπξίσο γλσζηφ γηα ηε βηνκεραλία ηνπ κεηαμηνχ πνπ αλαπηχρζεθε εθεί απφ ηα κέζα ηνπ 19
ν
αηψλα.  

Η εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ νπθιίνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

 

Απνγξαθή Πιεζπζκφο Οηθηζκνχ 

2011 3.837 

2001 5.135 

1991 5.102 

1981 5.587 

1971 6,214 

 

3.2 Πεπιγπαθή εζωηεπικού δικηύος αποζηπάγγιζηρ. 

Σν δίθηπν απνρέηεπζεο φκβξησλ ηνπ νπθιίνπ, απνηειείηαη απφ ζσιελσηνχο θαη νξζνγσληθνχο 

νρεηνχο ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηεο πφιεο θπξίσο, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απνζπαζκαηηθά ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Η δηαζηαζηνιφγεζε ηνπο δελ πξνέθπςε απφ ππνινγηζκνχο απνξξνψλ 

ησλ ιεθαλψλ πνπ απνζηξαγγίδνπλ θαη γεληθά δελ παξνπζηάδνπλ ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Η θαηαζθεπή ηνπο πξνέθπςε, αξθεηέο θνξέο, απφ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο δεκνηηθψλ νδψλ ζε 

ζέζεηο πθηζηακέλσλ κηζγαγγεηψλ θαη φρη πάληνηε ζε φιν ην κήθνο επέκβαζεο κε απνηέιεζκα ηελ κηθηή 

απνξξνή ησλ πδάησλ, απφ επηθαλεηαθή ζε ππφγεηα θαη θάπνηεο θνξέο ην αληίζηξνθν ιφγσ έληνλεο 

θιίζεο. Σα λεξά ησλ απνξξνψλ ζπγθεληξψλνληαη απφ κηα πεξηθεξεηαθή ηάθξν, πνπ νδεχεη παξάιιεια 

κε ηελ Δ.Ο. ηεο παξάθακςεο ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ, θαη ηα νδεγεί ζε ζέζε φπνπ πθίζηαην 
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απνζηξαγγηζηηθφ αληιηνζηάζην, γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο έμσ απφ ην αληηπιεκκπξηθφ αλάρσκα, ζηελ θχξηα 

απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θάκπν ηνπ νπθιίνπ θαη απνηειεί 

ηελ επξεία δψλε πιεκκπξψλ ηνπ πνηακνχ Έβξνπ.  

Η αλαθαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ νκβξίσλ ζε πεξηπηψζεηο πιεκκπξψλ ηνπ πνηακνχ Έβξνπ φπσο θαη ε 

αλαθαηαζθεπή, ιεηηνπξγηθψλ ζπξνθξαγκάησλ, γηα ηελ παξεκπφδηζε ησλ εηζξνψλ εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ. 

3.3 . Γιαθέζιμα ζηοισειά-ςθιζηάμενερ μελέηερ  

Έρεη ζπληαρζεί ζην παξειζφλ ζπλδπαζηηθή κειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ & νκβξίσλ απφ ηελ 

εηαηξεία ΜΔΣΔΜ ΔΠΔ ηνλ Ινχλην ηνπ 1990 (ζπληάμαο κεραληθφο Νηθφιανο Μσυζηαδεο). Σν αληίζηνηρν 

πξνηεηλφκελν έξγν ηεο κειέηεο απνρέηεπζεο έρεη θαηαζθεπαζζεί ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 
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4 Ππόγπαμμα απαιηούμενων μελεηών. 

4.1 Σοπογπαθική Μελέηη. 

Γηα ηελ ηνπνγξαθηθή κειέηε απαηηνχληαη : 

 

 Σξηγσληζκνί. 

 Πνιπγσλνκεηξίεο. 

 Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ ζε θιίκαθα 1 : 500. 

 χληαμε ζρεδίσλ κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο. 

 

4.2 Τδπαςλική Μελέηη. (κύπια μελέηη – ζςνηονιζηήρ μελεηηηήρ) 

 Καηαζθεπή πδξαπιηθνχ κνληέινπ, εθηίκεζε απνξξνψλ θαη δηαζηαζηνιφγεζε εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ νκβξίσλ. 

 

ρέδηα κειέηεο. 

 Γεληθή νξηδνληηνγξαθία δηθηχνπ νκβξίσλ. 

 Οξηδνληηνγξαθία εζσηεξηθνχ δηθηχνπ νκβξίσλ. 

 Μεθνηνκέο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ νκβξίσλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο & ζρεδηαζκφο πξνηεηλφκελσλ απνρεηεπηηθψλ - αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

 

Σεχρε κειέηεο. 

 Σερληθή έθζεζε. 

 Σεχρνο πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ. 

 Αλαιπηηθή πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο. 

 

4.3 Μελέηη Η/Μ ανηλιοζηαζίος 

ρέδηα κειέηεο. 

 Κάηνςε – ηνκέο αληιηνζηαζίνπ – ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ - νπιηζκψλ. 

 Θάιακνο αλαξξφθεζεο - ζράξεο – δνθνί έκθξαμεο – ινηπά βνεζεηηθά ζρέδηα. 

 ρέδηα αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 
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Σεχρε κειέηεο. 

 Σερληθή έθζεζε. 

 Σεχρνο πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ. 

 Σεχρνο Ηιεθηξηθψλ-Απηνκαηηζκψλ-Σειεπηθνηλσληψλ. 

 Σεχρνο ινηπψλ Κχξησλ θαη Βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Αλαιπηηθή πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο. 

 

Θα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα λα εμαζθαιηζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο νη 

απαηηνχκελεο γλσκνδνηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο 

ππεξεζίεο : 

 Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ν.Δβξνπ. 

 Γ/λζε Γαζψλ Ν. Έβξνπ. 

 Γαζαξρείν νπθιίνπ. 

 Γ/λζε πδάησλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μ & Θ. 

 Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μ & Θ. 

4.4 Σεύση Γημοππάηηζηρ, .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. 

Θα γίλεη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο & θάθεινο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016 θαη ηηο ινηπέο εθαξκνζηέεο εγθπθιίνπο.  

4.5 Υπονοδιάγπαμμα. 

Σν εθηηκψκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ ελδηάκεζσλ εγθξίζεσλ νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο. 

1
Ο
 Παξαδνηέν «Σοπογπαθική μελέηη» 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (θαζαξφο 

ρξφλνο νινθιήξσζεο 2 κήλεο)   

2
Ο
 Παξαδνηέν «Τδπαςλική μελέηη» 5 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (θαζαξφο 

ρξφλνο νινθιήξσζεο 5 κήλεο) 

3
Ο
 Παξαδνηέν «Η/Μ μελέηη» 5 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (θαζαξφο ρξφλνο 

νινθιήξσζεο 2 κήλεο) 

4
Ο
 Παξαδνηέν «.Α.Τ. – Φ.Α.Τ. – Σεύση Γημοππάηηζηρ »6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο (θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο 1 κήλαο) 
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ΜΗΝΔ ΑΠΌ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 

α/α             1   2 3 4 5 6 

Α. ΜΔΛΔΣΗ 
                        

1. Σνπνγξαθηθή κειέηε.                          

2. Τδξαπιηθή Μειέηε.                         

3. Η/Μ Μειέηε.                         

4. χληαμε Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο                          
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5 Σεύσορ πποεκηοιμώμενων αμοιβών. 

 

5.1 Πποεκηίμηζη αμοιβήρ Σοπογπαθικήρ Μελέηηρ. 

Α/Α ΑΡΘΡΟ Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΣΟΠ.2 Σπιγωνιζμοί (ηεκ)  (αλα ηεκ)  €  € 

    

Αλαγλψξηζε 
ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ  
IV ηάμεο 

3 800.00 2.400,00 €  

              

2 ΣΟΠ.3 Πολςγωνομεηπιερ (ζηξ) (αλα ζηξ)  €   

    
Δληφο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρψλ. 

42 65.00 2.730,00 € 

               

3 
ΣΟΠ.6 

Δπίγειερ αποηςπώζειρ 
δομημένων εκηάζεων 

(ζηξ) (αλα ζηξ)  € 
  

    

(Ι Ππθλνδνκεκέλε, πάλσ 
απφ 200 ζεκεία)γηα θιίκαθα 
1 : 500 

99.7 100.00 9.970,00 € 

 

        χλνιν Τπνέξγνπ : 15.100,00 € 

        πλη. Σθ 1.227 18.527.70 € 
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5.2 Πποεκηίμηζη αμοιβήρ Τδπαςλικήρ Μελέηηρ. 

Α/Α ΑΡΘΡΟ Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
ΤΓΡ.4.1 

Μελέηη εζωηεπικού 
δικηύος ομβπίων (εθη)    € € 

  

  

Μειέηε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 
φκβξησλ 

Α=7000·x F
2/3

 x Tθ  

ΣΚ : 1,227 

42,2187 104.138,88 € 

  

  
Ακνηβή νξηζηηθήο κειέηεο 
50% 

 52.069,42 €   

     

    

  

ΓΔΝ.8  
 Ποζοζηό 
επικαιποποίηζηρ 
μελέηηρ  

50% 26.034,71 € 26.034,71 € 

 

      

  

  

    

χλνιν Τπνέξγνπ : 26.034,71 € 

 

5.3 Πποεκηίμηζη αμοιβήρ μελέηηρ Η/Μ ανηλιοζηαζίος. 

Α/Α ΑΡΘΡΟ Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΤΓΡ.20Α Μειέηε H/M αληιηνζηαζίνπ απνζηξάγγηζεο      € € 

    

Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 
αληιηνζηαζίνπ απνζηξάγγηζεο  

 Α={α + ( Q x H )
0,84

} x ι x Σθ x 0,75 

1   3.374.18 € 

 

     Q=100 m
3
/hr         

     Hman=30 κ., α=2833,33 , ι=1,00          

     Tθ = 1,227         

        χλνιν Τπνέξγνπ : 3.374.18€ 

 

  



 Έπγο “Δπηθαηξ. κει. απνρ. φκβξησλ,  αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ”  ζελ.12 

5.4 Πποεκηίμηζη αμοιβήρ ζύνηαξηρ .Α.Τ. –Φ.Α.Τ. 

 

Η κειέηε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ηνπ 

έξγνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ θπξίσο έξγνπ αλά θαηεγνξία κειέηεο κε βάζε ηα νξηδφκελα 

ζην ΠΓ-305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα. 

Η ακνηβή Α (Άξζξν - ΓΔΝ.6) γηα ηε ζχληαμε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. νξηδεηαη απφ ηνλ ηχπν Α= Ατ*β*ηθ 

 

Ατ : Σν ζχλνιν ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ησλ πξνο εθπφλεζε κειεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν 

θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ 47.936,59 € 

 

πληειεζηήο ακνηβήο β(%) : 

3

175

i




 



 




, φπνπ θ:0,40 θαη κ: 8,00 , ηθ 1:227 

Πξνθχπηεη φηη β(%) = 0,51% 

 

Α= 47.936,59 € x 0,51% x 1.227 = 294,09 € 

 

5.5 Πποεκηίμηζη αμοιβήρ ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ 

 

Η πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 8% ηεο 

ζπλνιηθήο πξνεθηίκσκελεο ακνηβήο ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ γηα ηηο νπνίεο ζπλάζζνληαη ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

Η παξαπάλσ ακνηβή επηκεξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ηεχρε κε ηα αθφινπζα πνζνζηά: 

 

Γηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 10% 

Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 30% 

Γηα ηελ αλάιπζε ηηκψλ 25% 

Γηα ην ηηκνιφγην κειέηεο 13% 

Γηα ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο 1% 

Γηα ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 10% 

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο 5% 

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο 1% 



 Έπγο “Δπηθαηξ. κει. απνρ. φκβξησλ,  αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ”  ζελ.13 

Γηα ηε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 5% 

= 0,08 X =26.034,71 €= 2.082,78 € (ΤΓΡ) 

= 0,08 X =3.374,18 €= 269,93 € (Η/Μ) 

 

α/α Καηηγοπία Μελέηηρ 

Αμοιβή ανά καηηγοπία μελέηηρ 

Αμοιβή ανά καηηγοπία 

μελέηηρ 

Αμοιβή 

Μελέηηρ 

Αμοιβή 

.Α.Τ. 

Φ.Α.Τ. 

Αμοιβή 

Σεςσών 

1. Σνπνγξαθηθή 16 18.527,70 €   18.527,70 € 

2. Τδξαπιηθή 13 26.034,71 € 294,09 € 2.082,78 € 28.411,58 € 

3. Η/Μ  09 3.374,18 €  269,93 € 3.644,11 € 

ύνολο αμοιβών μελεηών : 47.936,59 € 294,09 € 2.352,71 € 50.583,39 €  

Αππόβλεπηα 15%    7.587,51 € 

Γενικό ζύνολο:    58.170,90 € 

 

ΟΤΦΛΙ, 13/07/2020 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η   μησανικόρ 
Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ  

 Σ.Τ. Γήμος οςθλίος 

  

Mαπία ιδεπά  Αθανάζιορ Γοςπίδηρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ - Απσαιολόγορ 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηην απιθμό 154/2020 απόθαζη ηηρ οικονομικήρ επιηποπήρ 
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Τεφχοσ 

Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

“Επικαιροποίθςθ μελζτθσ 

αποχζτευςθσ ομβρίων, αντιπλθμμυ-

ρικϊν ζργων για τθν προςταςία τθσ 

πόλθσ του Σουφλίου” 

ΧΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Άρκρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Θ παροφςα Ε..Τ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Σα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία 

ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ "Σεχνικϊν Δεδομζνων".  

1.2 Οριςμοί, Συντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

Ανακζτουςα αρχι  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Εργοδότθσ είναι ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Ανάδοχοσ:  Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον 

εργοδότθ με δθμόςια ςφμβαςθ θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κατά το άρκρο 2 του Ν.4412/2016. 

Προϊςταμζνθ Αρχι (Π.Α.):  … ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΚΑΙ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία (Δ.Τ.): ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

υμβατικι Αμοιβι : Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 

Δθμόςια ςφμβαςθ μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Θ 

ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν κατά το άρκρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016. 

Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ: Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει ο ανακζτων 

φορζασ με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, όπωσ : 

Α. Θ Διακιρυξθ 

Β. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων 

Γ. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων 

1.3   Σειρά ιςχφοσ Συμβατικϊν Τευχϊν 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 

1. Σο υμφωνθτικό 

2. Θ Διακιρυξθ 

3. Θ Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου 

5. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων 

6. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων με το πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

ςκοπιμότθτασ του ζργου. 

7. Σο τεφχοσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν με τουσ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ τθσ προεκτιμθκείςασ 

αμοιβισ  
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Άρκρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόποσ και χρόνοσ 

Σόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου εφόςον τοφτο 

απαιτείται.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των αρμοδίων οργάνων του εργοδότθ 

(Προϊςτ/νθσ Αρχισ, Διευκ/ςασ Τπ/ςίασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει 

γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που 

πρόκειται να καταςκευαςτεί το μελετοφμενο ζργο και  εν γζνει να παρζχει τθν υποςτιριξθ που κρίνει 

χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον 

ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε 20 θμζρεσ. το ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ το νόμιμο κατά τισ οικείεσ διατάξεισ 

όργανο και από πλευράσ του αναδόχου ο οριςκείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ εκπρόςωπόσ του. 

υμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ ζναρξθ 

τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. τθ διακιρυξθ ορίηεται ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ 

μελζτθσ.  

το τεφχοσ «Σεχνικϊν Δεδομζνων» παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των επί μζρουσ 

μελετϊν, από το οποίο προκφπτει ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του ςυνόλου του μελετθτικοφ ζργου 

και ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ που περιλαμβάνει τισ κακυςτεριςεισ για τισ οποίεσ δεν ευκφνεται ο 

ανάδοχοσ. ε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά τθν ζγκριςι του κα 

αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο. το νζο χρονοδιάγραμμα κα αναγράφονται οι κακαροφ χρόνοι 

ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ, τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε 

μελετθτικισ δράςθσ και οι χρόνοι των απαιτοφμενων εγκρίςεων και ενεργειϊν τθσ Τπθρεςίασ, ζτςι 

ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. 

Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, 

δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016.  

2.2   Εκπρόςωποι του αναδόχου 

Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 

κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (παρ. 6 και 7 του άρκρου 96 του 

Ν.4412/2016), ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των υμβατικϊν Σευχϊν.  

Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ δφναται να ορίςει και αναπλθρωτι 

εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου 

γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι 

απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου 

ςφμπραξθσ ό κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ 

του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Τ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων 

γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό 

εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ 

των μεταβολϊν. 
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Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ  ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτό του. ε 

περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ, ωσ ζδρα του αναδόχου κεωρείται θ ζδρα του εκπροςϊπου του.  

Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ και αποδζχεται το διοριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ ι υποβάλλεται με ιδιαίτερο ζγγραφο. Αντίκλθτοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο 

εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. τον αντίκλθτο 

γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιιςεισ των εγγράφων τθσ υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ 

μπορεί να αντικαταςτιςει τον αντίκλθτό του, μζχρι όμωσ τθν υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ με τθν 

οποία αντικακίςταται, οι κοινοποιιςεισ νομίμωσ γίνονται ςτον αντίκλθτο. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία 

δικαιοφται να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του αντικλιτου, αν ο τελευταίοσ δεν 

παραλαμβάνει τα ζγγραφα που απευκφνονται προσ τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυμμορφωκεί αμζςωσ ςτθν απαίτθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

2.3  Επίβλεψθ τθσ Σφμβαςθσ  

Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των επιβλεπόντων ορίηονται 

κατά το άρκρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4  Υποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά 

ςτο τεφχοσ “Σεχνικϊν Δεδομζνων”. 

Άρκρο 3 ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι 

και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε 

κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ 

τθσ ομάδασ. Θ Δ.Τ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με  

αντίςτοιχο ςτζλεχοσ που διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε 

ςπουδαίο λόγο. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, 

επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ (παρ. 3 του άρκρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ 

και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ό διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα XIV του Προςαρτιματοσ Β' του ν.4412/2016. 

  

Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβι του αναδόχου 

υμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Θ αμοιβι αυτι 

μπορεί να τροποποιθκεί ςτισ περιπτϊςεισ που  

α) αυξάνεται το φυςικό αντικείμενο, με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ  

β) εγκρικοφν αρμοδίωσ αποηθμιϊςεισ,  



 

8 

 

γ) δοκεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με ανακεϊρθςθ τθσ αμοιβισ του εφόςον 

ςυντρζχουν οι λόγοι και προχποκζςεισ του Νόμου κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 132, (για το 

Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου. 

4.2  Τα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, ςε κατθγορίεσ μελετϊν και ςτάδια 

(εάν εφαρμόηεται), όπωσ προκφπτουν από τθν οικονομικι του προςφορά. 

Ο ανάδοχοσ αμείβεται τμθματικά, επί τθ βάςει τθσ γενομζνθσ με τθν οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου ανάλυςθσ τθσ αμοιβισ του και κατανζμεται ςε προκαταβολι και πλθρωμζσ μετά τθν 

υποβολι, τθν ζγκριςθ και παραλαβι τθσ μελζτθσ. Ειδικότερα ρυκμίηεται από το άρκρο 187 του 

Ν.4412/2016:  

α) Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τθν εντολι ζναρξθσ κάκε επόμενου ςταδίου 

χορθγείται ςτον ανάδοχο ζντοκθ προκαταβολι που ανζρχεται ςε ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό 

(15%) τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ του ςταδίου, ζναντι ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, που εκδίδεται 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016.  

β) Μετά τθν παρζλευςθ του μιςοφ ςυμβατικοφ χρόνου εκπόνθςθσ κάκε ςταδίου και εφόςον ζχει κατά 

τθν κρίςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ εκπονθκεί εργαςία ποςοςτοφ μεγαλφτερου του πενιντα τοισ 

εκατό (50%) του υπόψθ ςταδίου, καταβάλλεται ζναντι ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ επιπλζον 

ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ αμοιβισ που αντιςτοιχεί ςτο υπόψθ ςτάδιο.  

γ) Μετά τθν υποβολι κάκε ςταδίου ανά κατθγορία μελζτθσ, κατόπιν ςυνοπτικοφ ζλεγχου τθσ 

πλθρότθτασ και επάρκειασ αυτισ, επιςτρζφονται οι εγγυιςεισ των προθγοφμενων εδαφίων και 

καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ αμοιβισ του ςταδίου.  

δ) Εφόςον θ μελζτθ δεν ζχει εγκρικεί μετά τθν παρζλευςθ διμινου από τθν υποβολι τθσ, 

καταβάλλεται κατόπιν ςυνοπτικοφ ζλεγχου επάρκειασ αυτισ επιπλζον ποςοςτό δζκα τοισ εκατό 

(10%).  

ε) Μετά τθν ζγκριςθ και προςωρινι παραλαβι κάκε ενδιάμεςου ςταδίου ανά κατθγορία μελζτθσ 

καταβάλλεται επιπλζον ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ αμοιβισ του ςταδίου.  

ςτ) Μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ ςταδίου τθσ μελζτθσ καταβάλλεται επιπλζον ποςοςτό δεκαπζντε 

τοισ εκατό (15%) τθσ αμοιβισ του τελικοφ ςταδίου ό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ αμοιβισ του τελικϊν 

ςταδίου με κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ για το επιπλζον πζντε τοισ εκατό (5%).  

η) Μετά τθν τελικι παραλαβι τθσ μελζτθσ καταβάλλεται το υπόλοιπο τθσ αμοιβισ πζντε τοισ εκατό 

(5%) ι επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ. 

Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Πλθρωμισ, που 

ςυντάςςονται, ελζγχονται και εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5-9 του άρκρου 187 του 

Ν.4412/2016.   

Ειδικότερα αναγράφονται: 

i. Σο είδοσ των εργαςιϊν. 

ii. Οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν. 

iii. Πίνακασ αμοιβισ με τα αιτοφμενα προσ πλθρωμι ποςά για τισ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν, τθ 

μζγιςτθ ςυνολικι αμοιβι και το άκροιςμα των προθγουμζνων αμοιβϊν. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ 

ςυνυποβάλλεται ο εν ιςχφ πίνακασ επιμεριςμοφ τθσ αμοιβισ ςτα μζλθ τθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ 

αναδόχου κοινοπραξίασ τθν αμοιβι ειςπράττει ο εκπρόςωπόσ τθσ και τθν επιμερίηει ςτα μζλθ τθσ με 

ευκφνθ του. 

iv. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και τθσ 1θσ τμθματικισ πλθρωμισ, που ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι του λογαριαςμοφ. 
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Σο πλθρωτζο ποςό 

v. Ο αναλογϊν Φ.Π.Α. 

Αν οι λογαριαςμοί περιζχουν αςάφειεσ ό ςφάλματα, ςε βακμό που θ διόρκωςθ τουσ να κακίςταται 

ανζφικτθ, επιςτρζφονται ςτον ανάδοχο για επαναςφνταξθ μζςα ςτθν προκεςμία ζγκριςθσ τουσ. Αν οι 

αςάφειεσ και τα ςφάλματα αφοροφν διακριτά κονδφλια των λογαριαςμϊν, εκκρίνονται κατά το μθ 

αμφιςβθτοφμενο μζροσ και κατά το υπόλοιπο επιςτρζφονται για επαναςφνταξθ. Θ μθνιαία προσ 

ζγκριςθ προκεςμία αρχίηει από τθν υποβολι του επαναςυνταγμζνου λογαριαςμοφ.  

Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του:  

I. Απόδειξθ ι Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν  

II.  Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ.  

III. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ιτισ 

αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΕΦΚΑ, 

ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν 

τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ.  

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν κρατιςεων (0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΤ με το 

χαρτόςθμό του και ΟΓΑ χαρτοςιμου, φόροι κλπ), αν αυτζσ δεν παρακρατοφνται από τον εργοδότθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 

δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Αν θ πλθρωμι λογαριαςμοφ κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του ενόσ μθνόσ, 

μετά τθ ρθτι ζγκριςθ, του οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ που υπολογίηεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. Η' του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ 

είναι θ προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Σο 

τιμολόγιο μπορεί να προςκομίηεται μεταγενεςτζρωσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ του λογαριαςμοφ. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται ακόμα να διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν καταβολι τθσ 

αμοιβισ του, φςτερα από κοινοποίθςθ ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ περί διακοπισ των εργαςιϊν, προσ 

τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. τθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται ιςόχρονθ παράταςθ. Τπαιτιότθτα του 

αναδόχου για τθ μθ πλθρωμι λογαριαςμοφ υπάρχει μόνο ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία 

αποδεδειγμζνα κλικθκε εγγράφωσ από τθν αρμόδια υπθρεςία του κυρίου του ζργου και αδράνθςε ι 

παρζλειψε να προςκομίςει τα αναγκαία δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του.  

Θ κατάςχεςθ ςτα χζρια τρίτου τθσ αμοιβισ του αναδόχου, πριν από τθν παραλαβι του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ, δεν επιτρζπεται. 

Διευκρινίηεται ότι :  

I. Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 

πλθρωμζσ ςτα Σαμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Τγειονομικισ Περίκαλψθσ και υντάξεων, Επαγγελματικϊν, 

Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ. 

II. Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται 

επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι  κάκε Λογαριαςμοφ. 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 

Λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά.  

    Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, 

ειδικά και γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ 

των εργαςιϊν. Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν παροφςα. Δεν 

αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι ςφμβαςθ προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ. 
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Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα 

απομζνοντα ςτάδια μελζτθσ ι και κατά τθν εκπόνθςθ ςταδίου μελζτθσ, κατά το άρκρο 192 παρ. 2 του 

Ν. 4412/2016. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. 

τθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 

193 και 194 του Ν. 4412/16.  

Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό αντικείμενο, εφόςον α) το κρίνει αναγκαίο και 

β) ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/16. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ 

κα γίνει με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 186 του Ν. 4412/16.  

Θ αφξθςθ του ςυμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτζρω με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ, ςυνεπάγεται 

τθν καταβολι πρόςκετθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ς.ς. (άρκρο 72 παρ. 1.β 

του Ν. 4412/16).  

Γενικά, τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ μπορεί να επζλκει κατά τα αναφερόμενα 

ςτα άρκρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016. 

Σα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από 

τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Άρκρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται 

κατά το άρκρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ίςθ προσ το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από 

τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, κατά το άρκρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ 

αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται 

ςχετικι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 

κατά το άρκρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016. 

Για τθν εκταμίευςθ προκαταβολισ ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ 

(πζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ) για ποςό ίςο με τθ διαφορά του ποςοφ τθσ προκαταβολισ και 

του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

5.2  Γενικοί Προι Εγγυιςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ 

τθν πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Εργοδότθ 

κατά του αναδόχου  που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. 

Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ 

μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με 

ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι.  

Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ 

του Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 
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Άρκρο 6 ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ 

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται εισ βάροσ 

του και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/2016. 

Άρκρο 7  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1  Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο 

τεφχοσ “Σεχνικϊν Δεδομζνων”, που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και 

επαγγελματικι κρίςθ. 

Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τουσ 

κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του 

αντικειμζνου τθσ. Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ 

παροχισ του παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν 

κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ, αν τοφτο 

ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. Αν τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν 

αρτιότθτα ι τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ανάδοχοσ μπορεί να το 

διαπιςτϊςει, ειδοποιεί εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον εργοδότθ. Με τθ λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που 

ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει 

τζτοια ςφγκρουςθ. 

7.2 Ελαττϊματα και ελλείψεισ τθσ μελζτθσ 

Ελαττϊματα ό ελλείψεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ τθσ, αλλά και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ και μζχρι τθν παραγραφι των αξιϊςεων του 

εργοδότθ, αποκακιςτϊνται από τον ανάδοχο με δίκεσ του δαπάνεσ. Αν διαπιςτωκοφν ελαττϊματα ό 

ελλείψεισ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ καταςκευισ του ζργου, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία καλεί τον ανάδοχο 

τθσ μελζτθσ να διορκϊςει τα ελαττϊματα ό να ςυμπλθρϊςει τισ ελλείψεισ και εφόςον αυτόσ δεν 

ςυμμορφωκεί εκδίδει και κοινοποιεί ςτον ανάδοχο πρόςκλθςθ ςτθν οποία: α) γίνεται μνεία ότι 

κινείται θ διαδικαςία εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου, β) περιγράφονται τα ελαττϊματα και οι 

ελλείψεισ τθσ μελζτθσ ι τθσ υπθρεςίασ, γ) χορθγείται εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςθ, δ) 

επιςθμαίνεται ότι θ πρόςκλθςθ μπορεί να προςβλθκεί με ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ 

και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία. Θ ζνςταςθ του αναδόχου δεν αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ 

ςυμμόρφωςισ του ςτθν πρόςκλθςθ. Αν αποδειχκεί ότι ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται, θ δαπάνθ 

αποκατάςταςθσ των ελλείψεων ι ελαττωμάτων βαρφνει τον κφριο του ζργου.  

Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να αποκαταςτιςει το ελάττωμα ι τθν ζλλειψθ μζςα ςτθν ταχκείςα 

προκεςμία, το ελάττωμα ό θ ζλλειψθ αποκακίςταται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό 

του, με απευκείασ ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε μελετθτι που ζχει τα νόμιμα προςόντα.   

7.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να αναλαμβϊνει τισ νόμιμεσ ευθύνεσ του, απαλλϊςςοντασ αντύςτοιχα 
τον εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του και να τον προφυλϊςςει από παντοειδεύσ ζημιϋσ, εξ αιτύασ 
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ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκύπτει ςοβαρό παρϊλειψη ό 
εςκεμμϋνη ενϋργεια του εργοδότη. 

7.4  Εκχϊρθςθ  Δικαιωμάτων ι Υποχρεϊςεων 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων και 
των υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων που 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 195  του Ν.4412/2016.  

7.5   Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και οι 

προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα 

περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 

τουσ. 

7.6   Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ 

προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, 

κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν 

κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ φμβαςθσ. 

Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 
υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη / 
διαχεύριςό τουσ. 

7.7  Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε 

Θλεκτρονικό Τπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του 

εργοδότθ με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει: 

 τον τφπο του Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε, 

 τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του ιδιοκτιτθ 

του, και 

 ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, του τρόπου 

ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με 

άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα προγράμματα. 

7.8  Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 

Σα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για 

τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να κζςει ςτθ 

διάκεςθ του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί.  

 Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο εργοδότησ το 
δικαύωμα να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ περιοριςμούσ για θϋματα 
που ςχετύζονται με το Τεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ Σύμβαςησ. 

7.9  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ 

κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:  
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 τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (ΔΟΤ) και υποβολισ των 

αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α., κλπ., 

 τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 

 τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του 

για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

Προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων 

του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

 

7.10  Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του 

 Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ 

του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ 

κλπ), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

7.11  Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον 

εργοδότθ. 

7.12  Αλλθλογραφία με τον Εργοδότθ 

Σα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 

αποςτζλλονται κατ’ αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο 

ταχυδρομείο ι με courier και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Άρκρο 8 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΔΟΤΗ 

8.1   Ραροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

αναφζρονται ςτον Φάκελο Δθμόςιασ φμβαςθσ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ 

παραδϊςει. 

8.2   Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του 

άρκρου 187 του Ν.4412/2016  και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 τθσ 

παροφςασ .Τ. 

Άρκρο 9   ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ 

και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα 

ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά τισ 

διατάξεισ των άρκρων 183-195 του Ν.4412/2016 και τθν παροφςα (άρκρο 12). 

9.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν Ρροςφορά του   Αναδόχου 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που  υπάρξουν αντικρουόμενεσ 

διατάξεισ ι όροι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε 

φορά, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.  



 

14 

 

Λάκθ ι παραλείψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 

υποχρζωςθ του Ανακζτοντα Φορζα να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ 

τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

9.3  Ανωτζρα βία 

 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 

ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, 

κακζνα  εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 

εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Σο παραπάνω 

δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν 

ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθ ςφμβαςθ. 

Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 

δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 

υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 

γεγονότων ι περιςτατικϊν.  

9.4  Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ δεν 

δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 

κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ 

αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

Άρκρο 10    ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ιό τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Π.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του 

Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία 

ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά και πιο ςυγκεκριμζνα αν ο ανάδοχοσ : 

α) Τπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

β) Κακυςτερεί υπαίτια τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τθσ 

αντίςτοιχθσ τμθματικισ προκεςμίασ.  

γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι ελλείψεισ. Για να κθρυχτεί ο 

ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ εφαρμογι 

των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν. 4412/16, για τθν αποκατάςταςθ των 

ελαττωμάτων ό ελλείψεων τθσ μελζτθσ και να μθν ζχει αςκθκεί ζνςταςθ ι θ αςκθκείςα να ζχει 

απορριφτεί. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφτεί θ ζνςταςθ από 

τθν αρμόδια προσ τοφτο Προϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

ζνςταςθ αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτό να οριςτικοποιθκεί και ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ εκδίδεται, μετά 

από γνϊμθ του αρμόδιου Σεχνικοφ ςυμβουλίου, από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι μζςα ςε δφο (2) μινεσ 
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από τθν κατάκεςθ τθσ. Θ αποδοχι ό απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, μεταξφ δε των λόγων 

αποδοχισ μπορεί να περιλαμβάνεται και θ καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ ι τθσ ποιότθτασ των 

εκτελοφμενων εργαςιϊν, ϊςτε να πικανολογείται βάςιμα θ ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.  

Θ Προϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, ενϊ 

κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

7 του άρκρου 183. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Διευκφνουςα Τπθρεςία διαπιςτϊνει τισ 

εργαςίεσ που εκπόνθςε ο ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτι μετά τθν 

πάροδο των δφο (2) μθνϊν, δικαιοφται παράταςθ με ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ με το διάςτθμα τθσ 

διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ δεν αποτελεί λόγο για τθ διάλυςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ μετά τθν θμζρα τθσ κατά τα άνω υποχρεωτικισ διακοπισ 

των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον ανάδοχο αποφάςεωσ πιςτοποιείται για πλθρωμι.  

Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο και μζχρι να κακαριςκεί ο τρόποσ εκπόνθςθσ των 

εργαςιϊν που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ 

ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επεμβαίνει προσ αποτροπι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν 

εκτελϊντασ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ζκπτωτου αναδόχου.  

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ ζκπτωςθσ, ο ανάδοχοσ διακόπτει κάκε 

εργαςία και δεν δικαιοφται αμοιβι για το εκπονθμζνο ςτάδιο. Κατ' εξαίρεςθ μπορεί ο εργοδότθσ, αν 

κρίνει ότι οριςμζνα ςτοιχεία του μελετθτικοφ ζργου του υπό εκπόνθςθ ςταδίου είναι χριςιμα, να 

ηθτιςει να παραδοκοφν ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία, ςυνταςςομζνου 

ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ. Θ αμοιβι του αναδόχου για τισ εργαςίεσ του θμιτελοφσ ςταδίου 

κανονίηεται με Πρωτόκολλο Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν.  

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ 

θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ τμθματικϊν 

προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για υπζρβαςθ τθσ 

ςυνολικισ προκεςμίασ, εφόςον υφίςταται τζτοια περίπτωςθ. 

Θ απόφαςθ με τθν οποία οριςτικοποιικθκε θ ζκπτωςθ κοινοποιείται από τθν υπθρεςία που τθν 

εξζδωςε ςτθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ υπθρεςία και ςτθν υπθρεςία τιρθςθσ του 

Μθτρϊου Μελετθτϊν ό Εταιρειϊν Μελετϊν, για τθν επιβολι των παρεπόμενων κυρϊςεων, μαηί με 

ςφντομο ιςτορικό και μνεία των λόγων που οδιγθςαν ςτθν ζκπτωςθ. Αν ο ζκπτωτοσ ανάδοχοσ είναι 

κοινοπραξία ι ςφμπραξθ μελετθτϊν ι εταιρειϊν μελετϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία προςδιορίηει 

τουσ υπεφκυνουσ για τθν ζκπτωςθ μελετθτζσ ι εταιρείεσ τθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ.  

10.2    Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι παροχισ 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να διαλφςει τθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 

3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 

10.3 Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ  

Σύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 193 του ν.4412/2016.  

10.4  Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Σύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 194 του ν.4412/2016.  
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10.5  Υποκατάςταςθ του αναδόχου  

Σύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 195 του ν.4412/20162. 

10.6  Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

μία δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 

133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016. 

10.7  Ζγκριςθ μελζτθσ – Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Εφόςον ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για επί μζρουσ κατθγορίεσ μελετϊν δεν ορίηεται ιδιαίτερθ 

διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ, με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ μελζτθσ, που εκδίδεται από το 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιςτοποιείται θ τιρθςθ όλων των προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και 

τεχνικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν κατά το χρόνο ςφνταξθσ αυτισ και βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και 

ποςοτικι τθσ επάρκεια και θ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ εν γζνει υποχρεϊςεισ 

του. 

Θ οριςτικι παραλαβι των μελετϊν πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, μετά τθν 

ζγκριςθ του τελευταίου, κατά τθ ςφμβαςθ, ςταδίου τθσ μελζτθσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

χετικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 189 του Ν.4412/2016.  

Άρκρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ  

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα 

ςτο άρκρο 198 του Ν.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν 

εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.  

Άρκρο 12    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1  Νομοκεςία  

Θ φμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν 

διακιρυξθ και το Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων. 

12.2  Γλϊςςα επικοινωνίασ 

Θ φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων 

ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά 

τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, 

αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε 

αλλοδαπι γλϊςςα. 
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