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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο
1.1 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: Ο χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Αλάπηπμεο Τκεηηνχ (.Π.Α.Τ.) κε ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
Γηεχζπλζε

: Κππξίσλ Ζξψσλ 79 & Πξαμηηέινπο 51 Ζιηνχπνιε

Σαρ.Κσδ.

: 16341

Σει.

: 210 – 9945594

Fax

: 210 – 9922481

E-mail

: info@spay.gr

Πιεξνθνξίεο

: Κπξγηφπνπινο Γεκήηξεο

1.2 Αλαζέηνπζα αξρή: Ο χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Αλάπηπμεο Τκεηηνχ (.Π.Α.Τ.)
1.3 Δξγνδφηεο: Ο χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Αλάπηπμεο Τκεηηνχ (.Π.Α.Τ.)
1.4 Πξντζηάκελε Αξρή: Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε, φπσο εηδηθφηεξα
νη αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία
1.5 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία:
1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην:
1.7 Κσδηθφο CPV: 71353100-8 (Τπεξεζίεο πδξνγξαθηθήο απνηχπσζεο)
1.8 Κσδηθφο NUTS θχξηνπ ηφπνπ παξάδνζεο ηεο κειέηεο: EL303
1.9 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο
ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο
ή ζηνλ αλάδνρν.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηαξγεζνχλ,
ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή
εθηέιεζεο
ηεο
κειέηεο,
ππνρξενχληαη
λα
δειψζνπλ
άκεζα
θαη
εγγξάθσο
ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα
νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα
θαη ππνρξεψζεηο ηνπο.
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ
2.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
β) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν.4412/2016,
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
δ) ην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ,
ε) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
ζη) ην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ,
δ) ηα ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο
η) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ,
2.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ
γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΝΓΔΜΟΤ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΜΖΣΣΟΤ (.Π.Α.Τ.), ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.spay.gr
2.3 Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ επηθνηλσλίαο, info@spay.gr , ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΜΖΣΣΟΤ (.Π.Α.Τ.), ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.spay.gr ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
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Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
3.1 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο,
είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ,
είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ζηελ δηεχζπλζε ηνπ .Π.Α.Τ. σο νξίδεηαη ζην 1.1 ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη
δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια
έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
3.2 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
ΠΡΟ: ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

«ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπ …………………………….
ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΑ «ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ»,
ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΜΖΣΣΟΤ -.Π.Α.Τ., (17/8/2018).
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία
αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή
έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail).
3.3 Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 20.1 ηνπ παξφληνο,
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 20.2 ηνπ παξφληνο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα
θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.3 ηνπ
παξφληνο.
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ
3.2 ηνπ παξφληνο.
3.4 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξφληνο.
3.5 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ
ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη
ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
3.6 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν:
α) απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη
γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε
έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
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4.1 Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ
ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά
ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο
ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε
ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3.1 ηνπ παξφληνο (ε ψξα
θαη εκέξα άθημεο αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν θαη πάλσ ζηνλ θάθειν θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη
παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
4.2 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα θαη ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο
παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο, απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο
θαθέινπο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη,
θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν
εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία
ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη
αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη
κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
4.3 ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, γλσζηνπνηεί
κε έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πξν εχινγεο πξνζεζκίαο θαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ζε φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο, ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο.
Οη ππφινηπνη θάθεινη πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ. Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ
θξηηεξίσλ αλάζεζεο, δηεμάγεηαη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Σν πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ηε βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζρεηηθή ιεθηηθή
αηηηνινγία θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο εθφζνλ
νη επί κέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο είλαη πάλσ απφ ηα αληίζηνηρα ειάρηζηα φξηα φπσο
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, αιιηψο απνξξίπηνληαη θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ηεο
πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο.
ρεηηθψο εθδίδεηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη
εγγξάθσο, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθψο ή κε θαμ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο.
4.4 Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, εγθξίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, ε
νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο.
Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε
δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4.3 ηεο παξνχζαο γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη λέν Πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη εθ λένπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο
έγθξηζε.
4.5 Οη Φάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο
Δπηηξνπήο, έσο φηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ εγγξάθσο
φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
4.6 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαιεί
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ
Πξαθηηθφ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζε απηνχο πξν
πέληε (5) εκεξψλ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ. Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο
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ζπλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην
πεξηερφκελφ ηνπο ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. Ζ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη εθφζνλ νη
πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνχλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππνπεξηπη. (εε) ηεο πεξηπη. (θε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016.
Ύζηεξα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληα, ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.1 ηεο
παξνχζαο θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηελ αλάζεζε, ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. Σν
πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία ην εγθξίλεη.
Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δχλαηαη ε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί ζε κία εκέξα, κε
θαηαγξαθή ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζην ίδην πξαθηηθφ. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία ην
εγθξίλεη.
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο
απφθαζεο έγθξηζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 5: Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή
ζχκβαζεο
5.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
5.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε
(15) επηπιένλ εκέξεο.
5.3 Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζνχλ ηα αθφινπζα:
i) φηη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηεο Αξρήο ηνπ
άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) φηη δελ ππνβιήζεθαλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) φηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηεο παξνχζαο,
ηφηε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
5.4 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, νη
νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο (νςηγελείο
κεηαβνιέο), νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ
22 ηεο παξνχζαο.
5.5 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
5.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα
ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξ.5.5
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
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5.7 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
5.8 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί
απνδείμεη. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 6: Δλζηάζεηο
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην
ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΓΜΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη
εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί
λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε έλζηαζεο
θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%)
επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ φξγαλν. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ έλζηαζε θαηά ηε δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεί ην αξκφδην
Σερληθφ πκβνχιην.
Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ λ.4412/2016.
Άξζξν 8: χλαςε ζχκβαζεο
8.1 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
8.2 Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ
22 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ
άξζξνπ 17 θαη ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
8.3 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
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Άξζξν 9: εηξά ηζρχνο εγγξάθσλ
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε αθφινπζε:
9.1. Σν πκθσλεηηθφ,
9.2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο,
9.3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,
9.4. Η Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,
9.5. Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.),
9.6. Σν Σεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
9.7. Σν ηεχρνο ηεο πξνεθηίκεζεο ακνηβήο.
Άξζξν 10: Γιψζζα Γηαδηθαζίαο
10.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε
άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
10.2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α' 188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
10.3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
10.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
10.5 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία
δηεξκελέσλ.
Άξζξν 11: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ
θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο:
11.1. Ο Ν.4412/2016 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ” (Α' 147) θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί
πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ
εξκελεία ηνπ.
11.2. Σα άξζξα 2Α, 11 παξ. 2, 39 θαη 40 ηνπ Ν.3316/2005 “Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ” (Α' 42), φπσο ηζρχνπλ.
11.3. Ο Ν.4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα».
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11.4. Ο Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ.
11.5. Ο Ν.4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11.6. Ο Ν.4014/2011(Α΄ 209) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο».
11.7. Ο Ν.4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11.8. (Μέρξη ηηο 31/03/2017) Ο Ν.3886/2010 (Α‟173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο
Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)».
11.9. Σν Π.Γ.138/2009 «Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Μειεηψλ» (Α‟ 185).
11.10. Ο N.3548/2007 “Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α‟ 68), φπσο ηζρχεη.
11.11. Ο Ν.4270/2014 (Α‟143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
11.12. Ο Ν.3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
11.13. Σν Π.Γ.80/2016 (Α 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»
11.14. Ο Ν.3310/2005 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (Α‟30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην Ν.3414/2005 (Α‟279), γηα ηελ δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ
Δ..Ρ, ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ.αξηζκ.20977/2007
(Β‟1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟ θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ ππ. αξηζκ..1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β‟1590) «Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο».
11.15. Ο Ν.4314/2014 (Α‟265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.06.2012) ζην
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005 (Α‟297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν λ.36142007
(Α‟267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2016» θαη ν λ.3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» θαη ην θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηψλ
θαλνληζηηθφ πιαίζην21
11.16. Σν άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε».
11.17. Ο Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)» (Α‟ 248) φπσο
ηζρχεη.
11.18. Σν Π.Γ.28/2015 (Α‟34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία»
11.19. Ο Ν.2690/1999 (Α‟45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
11.20. Ο Ν.2121/1993 (Α‟25) «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα»
11.21. Σν Π.Γ.696/1974 “Πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηα ζχληαμηλ κειεηψλ, επίβιεςηλ, παξαιαβήλ
θιπ πγθνηλσληαθψλ, Τδξαπιηθψλ θαη Κηηξηαθψλ Έξγσλ, σο θαη Σνπνγξαθηθψλ,
Κηεκαηνγξαθηθψλ θαη Υαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ”
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(Α' 301), φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β΄ (Πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε
πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ.
11.22. Σν Ν.Γ.2726/1953 „‟πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ
17.7/16.8.1923 Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο
απηψλ‟‟, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν.3919/2011 (Α΄32).
11.23. Ζ Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. Τ.ΜΔ.ΓΗ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3919/2011 πνπ
αθνξνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ».
11.24. Ζ κε αξ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/04-11-2011 Απφθαζε Τπ. Γ.Μ.Ζ.Γ. «Γηελέξγεηα ηεο
δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε
δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ» (Β‟ 2540), πνπ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ.4024/2011 (Α‟ 226).
11.25. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πιελ απηψλ πνπ ήδε
πξναλαθέξζεθαλ), θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα
ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο
απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη
ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη,
κφλνλ εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.
11.26. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ.
11.27. Σν Π.Γ.7/2013 (ΦΔΚ Α‟ 26/31-014-2013) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη
ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 3316/2005 «Αλάζεζε θαη
εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο (Α‟42) αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ»

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Άξζξν 12: Δθηηκψκελε αμία – Υξεκαηνδφηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο
12.1 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 27.457,49€ (κε Φ.Π.Α.) θαη αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
Πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (πδξαπιηθέο κειέηεο):
15.621,90€
Πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (πεξηβαιινληηθέο κειέηεο):
3.633,00€
Σύλνιν Πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο :
19.254,90€
Απξφβιεπηα (15%) :
2.888,24€
Άζξνηζκα :
22.1473,14€
24% Φ.Π.Α. :
5.314,35€
Σύλνιν Ακνηβήο Μειέηεο :
27.457,49€
Ζ κειέηε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ .Π.Α.Τ. θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν.4013/2011.
12.2 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη νη
ηηκέο κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ άλσ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ,
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ε δε νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο γηα ην
ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο.
Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηελ
πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο

10

18PROC003492369 2018-07-27
ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη
δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν
186 ηνπ λ. 4412/2016.
12.3 Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν
ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
13.1 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
13.2 Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά.
13.3 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο.
13.4 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ.
Άξζξν 14: Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ .Π.Α.Τ. ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηελ
Παξαζθεπή 17/08/2018.
Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 09:00π.κ. θαη ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο πξνζθνξψλ
ε 09:30π.κ θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία
ηεο απνζθξάγηζεο.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηελ Τπεξεζία
Πξσηνθφιινπ ηνπ .Π.Α.Τ. κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα ή λα
θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε ζην
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ κε θεθαιαία γξάκκαηα ΠΡΟ: ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
«ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπ ……………………………. ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΤΠΖΡΔΗΑ «ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΓΑΣΗΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ», ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΜΖΣΣΟΤ -.Π.Α.Τ., (17/8/2018), φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα θαη ζηελ παξ.3.2 ηεο παξνχζαο.

Πξνθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ.
Άξζξν 15: Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο
15.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
χκθσλα κε ην άξζξν 72, παξ. 1.α, ηνπ λ.4412/2016, δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηε ζπκκεηνρή
ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ.
15.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ο Αλάδνρνο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:
α) εθδίδεηαη είηε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ, είηε απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή παξέρεηαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη
β) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ:
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β1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β2) ηνλ εθδφηε,
β3) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ),
β4) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
β5) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
β6) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο, αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα
θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
β7) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
β8) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
β9) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
β10) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ πξνζαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο.
Δάλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδνζεί απφ κε ειιεληθή Σξάπεδα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ θπξίνπ
ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ.
15.3 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
Άξζξν 16: Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε
Γηαχγεηα. θαη ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο δέθα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ

νξηζζείζα εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ζ δαπάλε ηεο ππνρξεσηηθήο δεκνζίεπζεο ηεο
πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζε εθεκεξίδα ζα βαξχλεη ηνλ/ηνπο αλάδνρν/νπο ζηνλ/ζηνπο νπνίν/νπο ζα
θαηαθπξσζεί ε δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ζε
πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ.
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ Ν.1069/1980 θαη ηνπ
Ν.3463/2006.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ
άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο.
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Άξζξν 17: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
17.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ηεο θαηεγνξίαο 13 (πδξαπιηθέο κειέηεο) θαη ηεο θαηεγνξίαο 27
(πεξηβαιινληηθέο κειέηεο) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
17.2 Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
17.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ.2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη
ηεο παξ.1 (ζεκ.γ-δ) ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ έλσζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ.
Άξζξν 18: Λφγνη απνθιεηζκνχ
18.1 Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ
ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ
πεξηπηψζεσλ:
18.1.1 Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εοΟθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48),
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄
166),
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ).
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ πξνζθέξνληνο εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ πξνζθέξνληνο ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο. ηηο
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
18.1.2 Όηαλ :
α) ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο.
18.1.3 ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο :
α) Ο πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 θαη αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα
X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016,
β) Ο πξνζθέξσλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,
γ) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) Μία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
ε) Μία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ
πξνζθεξφλησλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά,
κέζα,
ζη) Ο πξνζθέξσλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
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απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
δ) Ο πξνζθέξσλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ.4412/2016
ε) Ο πξνζθέξσλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
ζ) Ο πξνζθέξσλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
18.1.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη πξνζθέξνληα, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
παξαγξάθσλ 18.1.1, 18.1.2 θαη 18.1.3 ηεο παξνχζαο.
18.1.5 Πξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
18.1.1 θαη 18.1.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ.
Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Πξνζθέξσλ πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο – κέινο ζην
νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.
18.1.6 Ζ απφθαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ.8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
λ.4412/2016.
18.1.7 Πξνζθέξσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ
λ.4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 19: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
19.1 Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηπρίν Μειεηεηή ή
Γξαθείσλ Μειεηψλ ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13 πηπρίν ηάμεο Α θαη άλσ θαη ζηελ θαηεγνξία 27 πηπρίν
ηάμεο Α θαη άλσ.
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ρψξεο – κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζχκθσλα κε ην
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016, πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη
θαηεγνξίεο κειεηψλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ.
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ρψξεο – κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ κεηξψα
ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ
Παξαξηήκαηνο XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ησλ ρσξψλ ηνπο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ
γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ –
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Δηαηξεηψλ/Γξαθείσλ Μειεηψλ, δειαδή ζηειερηθφ δπλακηθφ κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ,
θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο: δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο θαη άλσ.
Ζ χπαξμε εγθχξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο φζν θαη θαηά
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα απφ ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, απνθιείεηαη.
Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα θαη ηνπο θαηαιφγνπο
λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
Ζ δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ αθνξά ηνπο
εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ/Δηαηξεηψλ Μειεηψλ ηεο Γ15, αλαγθαία
πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θξίλεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Γελ απνηειεί
ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε ζε κεγαιχηεξε ηάμε
πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλήθε ζηελ θαινχκελε ηάμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ. Απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ν ππνβηβαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ
θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ θαη ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ.
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε
κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη
Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηψλ/Γξαθείσλ Μειεηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ ην εηαηξηθφ πηπρίν ή αλ έρεη ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο
εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε πξνζεζκία ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζή
ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδφκελε Δηαηξεία/Γξαθείν Μειεηψλ απνθιείεηαη.
19.2 Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα
Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 19.1, νθείιεη λα δηαζέηεη, επηπιένλ θαη
εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο (λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν Τδξαπιηθφ
επηζηήκνλα (πληνληζηή) κε ηα αθφινπζα πξνζφληα:
► Κάηνρν κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ζηελ θαηεγνξία 13 (πδξαπιηθέο κειέηεο) θαη λα έρεη εκπεηξία ζηνλ
ζπληνληζκφ πδξαπιηθψλ έξγσλ.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο (λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα
(Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο) κε ηα αθφινπζα πξνζφληα:
► Κάηνρνο κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ζηελ θαηεγνξία 27 (πεξηβαιινληηθέο κειέηεο) κε ζεκαληηθή
εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο (λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν) ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηηο αθφινπζεο εμεηδηθεπκέλεο
απαηηήζεηο:
► Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία σο αλάδνρνο ζηελ εθπφλεζε κίαο (1) ηνπιάρηζηνλ Οξηζηηθήο
πδξαπιηθήο κειέηεο (πηπρίν θαη.13 – πδξαπιηθέο κειέηεο) κε Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ ζα
ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (10).
► Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία σο αλάδνρνο ζηελ εθπφλεζε κίαο (1) ηνπιάρηζηνλ πεξηβαιινληηθήο
κειέηεο (πηπρίν θαη. 27 – πεξηβαιινληηθέο κειέηεο) πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (10).
► Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία σο αλάδνρνο γηα ηελ εθπφλεζε κηαο ηνπιάρηζηνλ Μειέηεο
Πιεκκπξηθνχ Κηλδχλνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (10).
► ηελ Οκάδα Μειέηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πηπρηνχρνο Οηθνλνκνιφγνο, ηνπιάρηζηνλ κε εκπεηξία
4 εηψλ απφ θηήζεσο πηπρίνπ θαη λα έρεη εθπνλήζεη κία Οηθνλνκηθή Μειέηε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
(10).
►Δπίζεο νη αλάδνρνη πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά EN/ISO/9001:2008.
19.3. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Γελ απαηηείηαη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Άξζξν 20: Πεξηερφκελν θαθέισλ πξνζθνξάο
Κάζε πξνζθέξσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
20.1 ΦΑΚΔΛΟ “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ”
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
α) ην Σ.Δ.Τ.Γ. (Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ λ.4412/2016,
β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ,
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. Οη
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
δ) Γηθαηνινγεηηθά φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
δ1) Πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο:
δ1(α) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ Πηπρίν
Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13 θαη 27, πηπρίν ηάμεο Α θαη
άλσ
δ1(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
δ1(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ,
ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4
θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο.
δ2) Πξνο απφδεημε ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο, νη δηαγσληδφκελνη
πξνζθνκίδνπλ ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα:
δ2(α) Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ κειεηψλ/εξγαζηψλ γηα ηελ απφδεημε ηεο ειάρηζηεο
δεηνχκελεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 19.2, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν
Τπφδεηγκα 1 ηνπ πξνζαξηήκαηνο I, πνπ εθπνλήζεθαλ ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πεξί ηεο έληερλεο, επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπφλεζεο ησλ
κειεηψλ/εξγαζηψλ, θαζψο θαη απφ αληίζηνηρα βεβαηψζεηο ηνπ εξγνδφηε – δεκνζίνπ θνξέα ή
παξαζηαηηθά ή ζπκβάζεηο ζε πεξίπησζε εξγνδφηε – ηδησηηθνχ θνξέα.
δ2(β) Καηάινγν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (έηε εκπεηξίαο)
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 1 ηνπ πξνζαξηήκαηνο II, ηνπ απαηηνχκελνπ
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα απηψλ
Τπφδεηγκα 2 ηνπ πξνζαξηήκαηνο II.
δ3) Πξνο απφδεημε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο.
Γελ απαηηνχληαη.
20.2 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.21.1 ηεο παξνχζαο θαη ηδίσο:
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α) Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ
Γεκφζηαο χκβαζεο, κε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο.
ηελ Σερληθή Έθζεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ.
β) Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο
κειέηεο, δειαδή ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ ή
θάζεσλ ηεο θχξηαο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ (φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε κειέηε) ηελ
αιιεινηξνθνδφηεζε ησλ κειεηψλ κε δεδνκέλα, ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ
ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο.
γ) Υξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
πεξηπη.(β), ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο
δ) Οξγαλφγξακκα θαη έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή
θαη ηεο νκάδαο κειέηεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη
ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κειέηεο ζε αληίζηνηρεο
επζχλεο κε απηέο πνπ αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ), θαη
ε) ε Σερληθή Έθζεζε, ε Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ
απηψλ), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην αλσηέξσ δ) ζεκείν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ
πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο
πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ έλα εχινγν κέγεζνο 30 ζειίδσλ
θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 κέζεο γξακκαηνζεηξάο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο θαη
εθηφο θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ.
Όηαλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην εχινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο), ην
ππεξβάιινλ πιηθφ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.
Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
20.3 ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Έληππν
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν ρεηξφγξαθα κε ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ ρξψκαηνο. Σν
έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, φπσο αλαθέξνληαη
ζηελ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηελ ζπλνιηθή ηηκή
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) επί ηεο
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο θαηά ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 21: Κξηηήξην αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο
21.1 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο», βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ
Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε βάζε ηα
παξαθάησ θξηηήξηα:
► Κξηηήξην 1ν Σερληθήο πξνζθνξάο
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ
ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ άξζξνπ 20.2.α θαη ζπγθεθξηκέλα:
♣ Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, κε
εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο.
♣ Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ.
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Σν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ1= 40%.
► Κξηηήξην 2ν Σερληθήο πξνζθνξάο
ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο,
βάζεη ησλ ζηνηρείσλ β θαη γ ηνπ άξζξνπ 20.2, δειαδή ζπγθεθξηκέλα:
♣ ν βαζκφο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
♣ ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο,
♣ ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Σν 2ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ2, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ2= 60%.

21.2 Βαζκνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ (θαη ππνθξηηεξίσλ) αμηνιφγεζεο
αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηνλ ηχπν:
U ΣΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3… +ζλ*Κλ
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Όπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ = 1.
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε UTΠ = 80%.
Ζ ηερληθή πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε επηκέξνπο βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 21.1
απνξξίπηεηαη θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο.
21.3 Βαζκνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε βαζκνινγία ΒΟΠη ηεο θάζε
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠη ηζνχηαη κε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο σο εμήο:
ΒΟΠη = 100 x (1-ΟΠη/ΠΑ),
φπνπ ΠΑ = ε πλνιηθή Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή ηεο Μειέηεο
θαη ΟΠη = ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζηε πλνιηθή Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή πξν Απξνβιέπησλ θαη
Φ.Π.Α.
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε UΟΠ=20%
Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο
θξίζεθαλ θαλνληθέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 21.2 ηεο παξνχζαο.
21.4 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο
ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο
H ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:
U = U ΣΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξψζεη ηνλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην U.
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ
ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
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Άξζξν 22: Απνδεηθηηθά κέζα (έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο, κε χπαξμε ιφγσλ απνθιεηζκνχ, πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο)
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ
14 ηεο παξνχζαο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο
δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απηά ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία
έθδνζεο εληφο ησλ έμη (6) κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. Οη
έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ
εκεξνκελία εληφο ησλ έμη (6) κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ππνβάιιεη ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.1 ηεο παξνχζαο :
22.1 ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ:
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (Φ.Δ.Κ. κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο,
ζε πεξίπησζε ειιεληθήο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή αληίγξαθν ηνπ λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
εηαηξίαο, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ή ησλ ελψζεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε
πεξίπησζε έλσζεο, ή ηα νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο). Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πξνθχςεη φηη άλεπ δηθαηψκαηνο ππέγξαςε θαη ν πξνζθέξσλ αξλεζεί
εγγξάθσο λα αλαγλσξίζεη ηε δέζκεπζή ηνπ, απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ηνλ
επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο πξνζθέξνληα, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5.3 ηεο
παξνχζαο.
22.2 ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πεξί κε χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ:
22.2.1 Γηα ηνπο Έιιελεο :
α) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.1 ηνπ παξφληνο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή
αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζθέξσλ, απφ ην
νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη απαηηήζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηνπ
άξζξνπ 18.1.1 ηνπ παξφληνο.
Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ
αλήθνπλ ζε απηά πνπ θαηά ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
πξνζθέξνληνο, νθείιεη απηφο λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε, αλ ζην
θξάηνο θαηαγσγήο δελ εθδίδνληαη έλνξθεο δειψζεηο, πεξί ηεο θχζεο ησλ αδηθεκάησλ.
β) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.2 ηνπ παξφληνο:
β1) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο
θνξείο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο.
Οη Έιιελεο κειεηεηέο – θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ
ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ είλαη
αζθαιηζκέλνη.
Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο/Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ
απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΗΚΑ
γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο
πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ
ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο
(θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά,
ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην
νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
β2) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο.
Οη Έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο/Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ
ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ.
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Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ
έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα
ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο ΓΟΤ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.3 ηνπ παξφληνο:
γ1) Γηα ηελ πεξίπησζε β‟, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή
ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ηα
πηζηνπνηεηηθά πηψρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην
πξσηνδηθείν θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζέζε ππφ εθθαζάξηζε απφ ην
Πξσηνδηθείν φηαλ πξφθεηηαη πεξί ειιεληθήο εηαηξείαο κε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ. θαη
Δ.Π.Δ. θαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηηο
Γηεπζχλζεηο Δκπνξίνπ ησλ Ν.Α., φηαλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. Οη κειεηεηέο - θπζηθά
πξφζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
γ2) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α‟, γ‟, δ‟, ε‟, ζη‟, δ‟ θαη ε‟, επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη
απνθιεηζκνχ.
γ3) Γηα ηελ πεξίπησζε ζ‟, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο. Γηα ηνπο
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο – θπζηθά πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη
πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην
νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία/Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο θαη ηα
θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή
αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, ππνβάινπλ
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο
εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη: α) δελ
ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα.
22.2.2 Αλ ην θξάηνο κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ, ππφ α‟ έσο γ', ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο
ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ, ππφ α' έσο γ'. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ
ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis).
Άξζξν 23: Γηάθνξα:
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΠΑΤ νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο – απνθάζεηο:
23.1. Ζ ππ‟αξηζκ.: 123/18 (ΑΓΑ 6ΧΓΞΟΡ2Φ-Υ34, ΑΓΑΜ 18REQ003436893) Α.Δ.Δ. ηνπ .Π.Α.Τ.

«Έγθξηζε δηελέξγεηαο ππεξεζίαο

«ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ
ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ », έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ 76/18 Μειέηεο-Σ.Δ., έγθξηζε δαπάλεο 27.457,49€ θαη δηάζεζε ηζφπνζεο ζε
βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10.7412.0010 ηνπ Π/Τ 2018»,
23.2
Ζ βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1.α ηνπ άξζξ.4 ηνπ Π.Γ.80/16 θαη ηε δέζκεπζε
ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ .Π.Α.Τ. ζχκθσλα κε ηελ 156/18 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, (ΑΓΑ ΧΖ2ΗΟΡ2Φ-ΟΔΡ)

Ζιηνχπνιε ΗΟΤΛΗΟ 2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ .Π.Α.Τ.
ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ
Γήκαξρνο Ζιηνχπνιεο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ Η
(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)
ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ / ΔΡΓΑΗΔ
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΦΤΖ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (απφ 2007 έσο ζήκεξα)
ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ή ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν
θαηάινγνο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ππνβάιιεηαη μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο.)
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ: 13
α/α

1.

2.

Σίηινο
Σίηινο Μειέηεο/Δξγαζίαο:

Πεξηγξαθή
(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο/εξγαζίαο φπσο αλαγξάθεηαη
ζηελ ζχκβαζε)
(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ έξγνπ,
Φνξέαο Αλάζεζεο:
Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία π.ρ. ΤΠΔΥΧΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. /
Γ/λζε Γ6 Σκ. Α)
(Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο. ε
Αλάδνρνο:
πεξίπησζε ζχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε απηήο. ε
πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο Κ/Ξ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο.)
(Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.)
Έλαξμε χκβαζεο:
(Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο καδί κε ηνλ αξηζκφ
Οινθιήξσζε χκβαζεο:
ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ έρεη γίλεη αθφκα ε έγθξηζε
αλαθέξνληαη νη ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί ελδηάκεζν ζηάδην
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή απφθαζε.)
(Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ:
έξγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία
θαη ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ (εάλ είλαη δηαζέζηκε), θαηά ηξφπν
πνπ λα πξνθχπηεη ζαθψο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη δπλαηφλ ε
Τπεξεζία λα ην αμηνινγήζεη εάλ αλήθεη ε φρη ζε παξφκνηαο θχζεο
κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε. Μπνξεί λα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, δπζθνιηψλ θ.ι.π θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ππνςεθίνπ.)
(Αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο)
Πξνυπνινγηζκφο:
(Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο,
Ακνηβή:
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηεγνξία θαη ε ηειηθή
πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.)
Πηζηνπνηεηηθφ Δθηέιεζεο (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ.
Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θιπ.)
ηεο χκβαζεο:
Σίηινο Μειέηεο/Δξγαζίαο: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο/εξγαζίαο φπσο αλαγξάθεηαη
ζηελ ζχκβαζε)
………………
………….
………………
………….
Σφπνο – Ζκεξνκελία
θξαγίδα – Τπνγξαθή
Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ

εκείσζε:
* Σν ππφςε πξνζάξηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη σο πίλαθαο κε κνξθή ζηειψλ, ησλ νπνίσλ ηα πεξηερφκελα
ζα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα θαη ρσξίο θακηά αιινίσζε απφ ηα δεηνχκελα ζην παξφλ ππφδεηγκα
* Απφ ην 2 θαη θάησ (αξίζκεζε ηνπ α/α) αθνινπζνχλ ην ίδην κνηίβν κε ην 1

23

18PROC003492369 2018-07-27

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ Η
(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)
ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ / ΔΡΓΑΗΔ
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΦΤΖ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (απφ 2007 έσο ζήκεξα)
ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν
θαηάινγνο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ππνβάιιεηαη μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο.)
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ: 27
α/α

1.

2.

Σίηινο
Σίηινο Μειέηεο/Δξγαζίαο:

Πεξηγξαθή
(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο/εξγαζίαο φπσο αλαγξάθεηαη
ζηελ ζχκβαζε)
(Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ έξγνπ,
Φνξέαο Αλάζεζεο:
Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία π.ρ. ΤΠΔΥΧΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. /
Γ/λζε Γ6 Σκ. Α)
(Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο. ε
Αλάδνρνο:
πεξίπησζε ζχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε απηήο. ε
πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο Κ/Ξ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο.)
(Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.)
Έλαξμε χκβαζεο:
(Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο καδί κε ηνλ αξηζκφ
Οινθιήξσζε χκβαζεο:
ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ έρεη γίλεη αθφκα ε έγθξηζε
αλαθέξνληαη νη ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί ελδηάκεζν ζηάδην
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή απφθαζε.)
(Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ:
έξγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία
θαη ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ (εάλ είλαη δηαζέζηκε), θαηά ηξφπν
πνπ λα πξνθχπηεη ζαθψο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη δπλαηφλ ε
Τπεξεζία λα ην αμηνινγήζεη εάλ αλήθεη ε φρη ζε παξφκνηαο θχζεο
κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε. Μπνξεί λα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, δπζθνιηψλ θ.ι.π θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ππνςεθίνπ.)
(Αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο)
Πξνυπνινγηζκφο:
(Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο,
Ακνηβή:
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηεγνξία θαη ε ηειηθή
πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.)
Πηζηνπνηεηηθφ Δθηέιεζεο (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ.
Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θιπ.)
ηεο χκβαζεο:
Σίηινο Μειέηεο/Δξγαζίαο: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο/εξγαζίαο φπσο αλαγξάθεηαη
ζηελ ζχκβαζε)
………………
………….
………………
………….
Σφπνο – Ζκεξνκελία
θξαγίδα – Τπνγξαθή
Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ

εκείσζε:
* Σν ππφςε πξνζάξηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη σο πίλαθαο κε κνξθή ζηειψλ, ησλ νπνίσλ ηα πεξηερφκελα
ζα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα θαη ρσξίο θακηά αιινίσζε απφ ηα δεηνχκελα ζην παξφλ ππφδεηγκα
* Απφ ην 2 θαη θάησ (αξίζκεζε ηνπ α/α) αθνινπζνχλ ην ίδην κνηίβν κε ην 1
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ
(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΟΜΑΓΑ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: (Σίζεηαη ν ηίηινο ηεο Δηαηξίαο ή ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν πίλαθαο.
ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε απηήο.)
α/α

Ολνκαηεπψλπκν

1

2

Σίηινο ζπνπδψλ
(Γηπι/ρνο ΑΔΗ, θιπ –
Δηδηθφηεηα)
3

Θέζε
ζην ππνςήθην
ζρήκα
4

(Σφπνο – Ζκεξνκελία)
θξαγίδα – Τπνγξαθή
Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ
(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)
ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
1.

Δπψλπκν

:

2.

Όλνκα

:

3.

Ζκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο

:

4.

Τπεθνφηεηα

:

5.

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

:

6.

Δθπαίδεπζε

:

ΗΓΡΤΜΑ:
Ηκεξνκελία:
Απφ (κήλεο/έηε)
(κήλεο/έηε)
Πηπρίν:
(ε πεξίπησζε ζπνπδψλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Ηδξχκαηα ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία ν πίλαθαο
ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια).
7.

Γιψζζεο: (Βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλφηεηα, φπνπ 5 είλαη ην άξηζηα) :
ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ
ΓΛΧΑ
ΑΝΣΗΛΖΦΖ
 ΛΟΓΟ
Διιεληθά

ΓΡΑΠΣΟ
ΛΟΓΟ

(Πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη ζεηξέο αλάινγα).
8.

Μέινο επαγγεικαηηθψλ νξγαληζκψλ:

9.

Παξνχζα ζέζε: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, Οξγαληζκφ
Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ).

10.

Έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ ηνκέα ησλ κειεηψλ θαη φρη ηα έηε απφ θηήζεσο
πηπρίνπ).

11.

Κχξηα πξνζφληα: (Αλαγξάθνληαη ηα θχξηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ).

12.

Δπαγγεικαηηθή απαζρφιεζε:
(Αλαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ ζε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο μεθηλψληαο
απφ ηελ ζεκεξηλή ζέζε απαζρφιεζεο ζε ζρέζε πάληα κε ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ ηνκέα
ησλ κειεηψλ. Γίδνληαη ζηνηρεία φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζε θάζε δηαθνξεηηθή
Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή ζέζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ είρε ζε
θάζε ζέζε).
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Υξνληθή δηάξθεηα:
Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο)
Υψξα:
Ολνκαζία Δπηρείξεζεο – Τπεξεζίαο:
Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε – Τπεξεζία:
Αξκνδηφηεηεο – επζχλεο:
Υξνληθή δηάξθεηα:
Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο)
Υψξα:
Ολνκαζία Δπηρείξεζεο – Τπεξεζίαο:
Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε – Τπεξεζία:
Αξκνδηφηεηεο – επζχλεο:
13.

Δκπεηξία ζρεηηθή κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε :
(Ζ αλαγξαθή μεθηλά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο κειέηεο. Σίζεηαη ν ίδηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πνπ
αλαγξάθεηαη ζην Τπφδεηγκα 1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ΗΗ. Ζ εκπεηξία αλαθέξεηαη πάληα ζην
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο

ΥΧΡΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:
Απφ (κήλαο/έηνο)
Έσο (κήλαο/έηνο)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ/ΔΡΓΑΗΑ
ΘΔΖ θαη ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

Σφπνο – Ζκεξνκελία
Τπνγξαθή

27

18PROC003492369 2018-07-27

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο):
ΣΑΜΔΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ & ΠΗΣΟΓΟΗΑ)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/ Αλαζέηνληνο Φνξέα1)…………………..
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα2) : ………………………………
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ …………………………επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
…………………………….επξψ…………………………….4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]:(νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν)………, ΑΦΜ:…….
(δηεχζπλζε)…………………………………,ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]:(πιήξε επσλπκία)…………….…….., ΑΦΜ:…….
(δηεχζπλζε)…………………………………,ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ……………………, ΑΦΜ: ……………….(δηεχζπλζε)………………
β) (πιήξε επσλπκία) ……………………, ΑΦΜ: ……………….(δηεχζπλζε)………………
γ) (πιήξε
επσλπκία)……………………,
ΑΦΜ:……………….(δηεχζπλζε)………………(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο
/θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο
ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ /σλ ηκήκαηνο/σλ5 ηεο ππ. αξηζκ………ζχκβαζεο «(ηίηινο ζχκβαζεο)»,
ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία)……………Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο6 ……………….ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα).
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο
καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε
……….. εκέξεο7 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………(εάλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο8).
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε
ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην
πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9.
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
1

Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
3
Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
4
Όπωο ππνζεκείωζε 3
5
Εθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ηωλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε.
6
Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ/ππεξεζηώλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ 118/2007
7
Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
2
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8

Σύκθωλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ν ρξόλνο εγγύεζεο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη
κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη
ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε
9
Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε
ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε
ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ IV
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
«Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τκεηηνχ»
ηελ Αζήλα ζήκεξα …/.../2018, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ν .Π.Α.Τ. (Α.Φ.Μ. 090276086Γ.Ο.Τ Ζιηνππφιεσο), πνπ εδξεχεη ζηελ δηεχζπλζε Λ.Κππξίσλ Ζξψσλ 79 & Πξαμηηέινπο 51, λφκηκα
εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θ.Βαιαζφπνπιν Βαζίιε – Γήκαξρν Ζιηνχπνιεο, πνπ ζην εμήο ζα
θαιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ν αλάδνρνο κειεηεηήο, πνπ εδξεχεη ζηελ ……………………., νδφο
…………………αξ………..Σ.Κ…………… (Α.Φ.Μ. ………………… -Γ.Ο.Τ.: ……………………. πνπ
ζην εμήο ζα θαιείηαη "ΑΝΑΓΟΥΟ",
Έρνληαο ππφςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 3-221 απηνχ
Β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010
Γ)Σελ ππ. αξηζκ. ………………απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα
εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ
ηνπ Τκεηηνχ»
Γ) Σελ ππ. αξηζκ. …………………απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε
πίζησζε.
Δ) Σελ ππ. αξηζκ. ……………απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε
δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ
ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
Άξζξν 1° ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ
1.1. Ο ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΜΖΣΣΟΤ (.Π.Α.Τ.), χζηεξα απφ ηελ ππ' αξηζ.
.../…../…….. θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ζπκβαιιφκελν
ηε «Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τκεηηνχ» πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο κειέηεο θαη ηα ινηπά παξαδνηέα, φπσο νξίδνληαη ζηελ ππ' αξηζ. …./…… δηαθήξπμε θαη
ζηα παξαξηήκαηα απηήο.
1.2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έμη κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, φζν είλαη ην κέγηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αλάδνρνο νθείιεη λα δηεθπεξαηψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ
παξνχζα θαη λα παξαδψζεη ηηο κειέηεο θαη ηα ινηπά παξαδνηέα. Ο .Π.Α.Τ. κπνξεί, κε απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ηξηάληα (30) ην πνιχ εκέξεο, κεηά απφ
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 2ν ΔΓΓΤΖΔΗ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ' αξηζ. …….
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο …………., πνζνχ………….€, κε ρξνληθή δηάξθεηα
κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο.
Άξζξν 3° ΑΜΟΗΒΖ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
3.1. Χο ζπλνιηθή ακνηβή ηεο αλαδφρνπ, γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ
παξνχζα ζχκβαζε θαη ηνπο πξναλαθεξφκελνπο Νφκνπο, ζπκθσλείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ……… ΔΤΡΧ
(…………………………………..€), πιένλ ν λφκηκνο ΦΠΑ. Ζ ακνηβή απηή ζπλνκνινγείηαη σο δίθαηε θαη
εχινγε θαη δελ επηδέρεηαη αλαπξνζαξκνγήο ή αλαζεψξεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηηο
αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
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ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016.
β) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (άξζξν 200 παξ.5 ηνπ Ν.4412/16).
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν
200 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16).
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο.
β) Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%,
πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α..
γ) Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γεκφζην θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν.
Άξζξν 4° ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ
Αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί ε κειέηε «Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ Τκεηηνχ». Ζ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε ζα πεξηιακβάλεη Σεχρε θαη ρέδηα πνπ ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη σο αθνινχζσο :
ΣΔΤΥΖ
Σεχρνο 1 φπνπ θαη‟ ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη:
α) πγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ Τκεηηνχ θαη αθνξνχλ αληηπιεκκπξηθά έξγα.
β) Καηαγξαθή, φπνπ ππάξρνπλ, πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηηο νξεηλέο θνίηεο ησλ
ζεκαληηθψλ ξεκάησλ.
γ) Δθηίκεζε ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηεο νξεηλήο θνίηεο ησλ ζεκαληηθψλ ξεκάησλ ησλ
πιεκκπξηθψλ παξνρψλ (γηα δηάθνξεο πεξηφδνπο επαλαθνξάο).
δ) Πξνηάζεηο γηα κειέηε αληηπιεκκπξηθψλ θξαγκάησλ κε εθηίκεζε ησλ ζέζεσλ, ηνπ χςνπο θαη ησλ
πιηθψλ θαηαζθεπήο.
ε) Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφκελσλ θξαγκάησλ.
ζη) Πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ.
Σεχρνο 2 φπνπ θαη‟ ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη:
α)Τδξνγεσινγηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ έξγσλ ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα θαη
ζηε ζηεξενπαξνρή ησλ ξεκάησλ.
β) Πξνηάζεηο γηα αηζζεηηθή αλαβάζκηζε (αλ απαηηείηαη), ππαξρφλησλ ήδε ζηνλ Τκεηηφ,
θξαγκάησλ αλάζρεζεο ησλ πιεκκπξηθψλ ξνψλ, ψζηε λα ζπλάδνπλ αηζζεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ
βνπλνχ.
γ) Σεθκεξίσζε ηεο κε δπζαξκνλίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ θξαγκάησλ κε ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ
Τκεηηνχ (δίθηπν Natura 2000, Ννκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ, Γαζηθή λνκνζεζία θιπ), θαη
πξνζδηνξηζκφο ησλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.
ΥΔΓΗΑ
Α1
Α2
Α3
Α4

ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ
ΥΡΖΔΗ ΓΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ – ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ
ΔΗΜΟΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
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Α5
Α6
Α7
Α8
Α8.1
Α8.2

ΔΞΔΣΑΘΔΗΔ ΘΔΔΗ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ
ΓΤΝΑΣΔ ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ
ΔΠΗΛΔΓΔΗΑ ΘΔΖ ΜΔ Α.Α 1
ΣΤΠΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
Σππηθέο δηαηνκέο θξάγκαηνο
Κάηνςε – θαηά κήθνο ηνκή έξγσλ ππεξρείιηζεο

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζα παξαδνζεί ζε έληππε (ζε 3 αληίηππα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(CD) γηα ην αξρείν ηνπ .Π.Α.Τ..
Σα αλσηέξσ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, θαζψο ε κειέηε ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη
λα πεξηιακβάλεη θάζε ζηνηρείν πνπ δχλαηαη λα θξηζεί απαξαίηεην θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο. Ζ κειέηε ζα
πεξηιακβάλεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πιεξφηεηα ηεο, θαζψο θαη θάζε
επηπξφζζεην ζηνηρείν πνπ πηζαλφλ πξνθχςεη θαηά ηελ πνξεία ηεο κειέηεο.
Ο κειεηεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ ζχκθσλα κε
ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο έηζη ψζηε ν .Π.Α.Τ. λα πάξεη πιήξεο ηεχρνο.
Άξζξν 5° ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Γηα θάζε άιιν ζέκα, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ απηήλ,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο
Κψδηθαο.
Άξζξν 6ν ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
Αθνχ ζπληάρζεθε, ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε παξνπζία θαη ησλ δχν
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα φκνηα πξσηφηππα ζε
απιά θχιια ράξηνπ. Απφ ηα παξαπάλσ ηέζζεξα πξσηφηππα, ηα ηξία ζα θαηαηεζνχλ ζηνλ .Π.Α.Τ., ην δε
άιιν ζα πάξεη ν εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο έιαβε γλψζε
θαη δέρζεθε απηνχο αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο κε αξηζκφ ……/2018
θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ηνλ Σ.Π.Α.Υ.

Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΦΟ
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ V: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Σν αληηθείκελν ηεο «Αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ
Τκεηηνχ» έρεη σο αθνινχζσο:
α) πγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
θαη αλαβάζκηζε ηνπ Τκεηηνχ θαη αθνξνχλ αληηπιεκκπξηθά έξγα. Σα ζηνηρεία ζα αλαδεηεζνχλ απφ ηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ, ΔΤΓΑΠ, ΤΠΔΚΑ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΓΑΑΡΥΔΗΟ θ.ι.π.). Γελ πεξηιακβάλνληαη κειέηεο αλαδάζσζεο, θχηεπζεο θαη γεληθά κειέηεο δαζνπνλίαο.
β) Καηαγξαθή, φπνπ ππάξρνπλ, πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηηο νξεηλέο θνίηεο ησλ ζεκαληηθψλ
ξεκάησλ.
γ) Δθηίκεζε ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηεο νξεηλήο θνίηεο ησλ ζεκαληηθψλ ξεκάησλ ησλ πιεκκπξηθψλ
παξνρψλ (γηα δηάθνξεο πεξηφδνπο επαλαθνξάο).
δ) Πξνηάζεηο γηα κειέηε αληηπιεκκπξηθψλ θξαγκάησλ κε εθηίκεζε ησλ ζέζεσλ, ηνπ χςνπο θαη ησλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο.
ε) Δθηίκεζε απφ πδξνγεσινγηθήο άπνςεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ έξγσλ ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα
θαη ζηε ζηεξενπαξνρή ησλ ξεκάησλ.
ζη) Πξνηάζεηο γηα αηζζεηηθή αλαβάζκηζε (αλ απαηηείηαη), ππαξρφλησλ ήδε ζηνλ Τκεηηφ, θξαγκάησλ
αλάζρεζεο ησλ πιεκκπξηθψλ ξνψλ, ψζηε λα ζπλάδνπλ αηζζεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνχ.
δ) Σεθκεξίσζε ηεο κε δπζαξκνλίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ
θξαγκάησλ κε ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ
Τκεηηνχ (δίθηπν Natura 2000, Ννκνζεζία Πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ, Γαζηθή Ννκνζεζία), θαη
πξνζδηνξηζκφο ησλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.
ε) Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφκελσλ θξαγκάησλ.
ζ) Πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ.
Ζ Μειέηε ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έληππα αληίγξαθα θαη ζε έλα (1) ειεθηξνληθφ.
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ VI: ΠΡΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΜΟΗΒΖ
ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Μειεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (θεθ. Σ) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν3316/ 05 (Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ΓΜΔΟ/α/ν/1257/9-8-2005 φπσο ηζρχεη
ζήκεξα) δελ πεξηιακβάλεηαη ν ππνινγηζκφο ακνηβήο γηα αληηθείκελν κειέηεο πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ
παξνχζα κειέηε. Δληνχηνηο, ε πξνεθηίκεζε ακνηβήο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο
γίλεηαη κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΝ.4 ππνινγίδνληαο ην
ρξφλν απαζρφιεζεο (εξγαζίεο γξαθείνπ θαη εξγαζίεο ππαίζξνπ) αλά εκέξα ή αλά θιάζκα εκέξαο. Οη
απνδεκηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 λννχληαη γηα απαζρφιεζε εληφο ή εθηφο έδξαο (ζην εζσηεξηθφ)
πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο εκεξψλ. ηελ αλσηέξσ ακνηβή λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ άκεζσλ
θαη έκκεζσλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο πνπ απαηηνχληαη ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηνχκελεο
ελέξγεηεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Δλέξγεηεο

Ζκέξεο απαζρφιεζεο επηζηήκνλα
κεραληθνχ εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε
πγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ κειεηψλ
7
Καηαγξαθή, φπνπ ππάξρνπλ, πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ
3
ζηηο νξεηλέο θνίηεο ησλ ζεκαληηθψλ ξεκάησλ
Δθηίκεζε ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηεο νξεηλήο θνίηεο ησλ
5
ζεκαληηθψλ ξεκάησλ ησλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ (γηα δηάθνξεο
πεξηφδνπο επαλαθνξάο).
Πξνηάζεηο γηα κειέηε αληηπιεκκπξηθψλ θξαγκάησλ κε εθηίκεζε
7
ησλ ζέζεσλ, ηνπ χςνπο θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο.
Δθηίκεζε απφ πδξνγεσινγηθήο άπνςεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ
5
παξαπάλσ έξγσλ ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα θαη ζηε ζηεξενπαξνρή
ησλ ξεκάησλ.
Πξνηάζεηο γηα αηζζεηηθή αλαβάζκηζε (αλ απαηηείηαη), ππαξρφλησλ
4
ήδε ζηνλ Τκεηηφ, θξαγκάησλ αλάζρεζεο ησλ πιεκκπξηθψλ ξνψλ,
ψζηε λα ζπλάδνπλ αηζζεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνχ.
Σεθκεξίσζε ηεο κε δπζαξκνλίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ θξαγκάησλ
5
κε ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ (δίθηπν Natura 2000,
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ, Γαζηθή λνκνζεζία),
θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο.
Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφκελσλ θξαγκάησλ.
5
Πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη
5
εξεπλψλ.
Οηθνλνκηθή Αλάιπζε κε ζπζρέηηζε θφζηνπο – νθέινπο ησλ
7
πξνηεηλφκελσλ έξγσλ.
ΤΝΟΛΟ
53
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TMHMA A’: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν ΓΔΝ.4 Ακνηβή κεραληθψλ ή άιισλ επηζηεκφλσλ αλάινγα κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο
Ζ εληαία ηηκή πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ κειέηε ππνινγίδεηαη βάζε ηνπ ηχπνπ:
Α = (ηθ) x (Φ) [€]
φπνπ:
(ηθ):

είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε έηνο σο ν ιφγνο ηνπ επίζεκνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πξνο ηνλ επίζεκν γεληθφ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2004 θαη πεξηιήθζεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επί κέξνπο
ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 5 ΓΝγ/12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο η. ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ, ν ζπληειεζηήο ηθ γηα ην 2018 (κέρξη 20/3/2019) είλαη
ίζνο κε 1,211.

θαη
(Φ): ε εληαία ηηκή ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο φπσο θαζνξίδεηαη αλά είδνο θαη θαηεγνξία έξγνπ ζηα
αληίζηνηρα άξζξα θάζε θαηεγνξίαο κειέηεο ζπλαξηεκέλε κε ηελ θπζηθή πνζφηεηα θάζε
αληηθεηκέλνπ.
ηελ ακνηβή απηή πεξηιακβάλεηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππεξεζίαο ζε ςεθηαθά αξρεία θαζψο θαη
ζε έληππε κνξθή.
Δπνκέλσο ε ακνηβή γηα απαζρφιεζε επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο :
Α= 300 * ηθ
Α = 300* 1,211 = 363,30€/εκέξα
Γηα ην πδξαπιηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο απαηηνχληαη 43,00 εκέξεο απαζρφιεζεο, ήηνη:
Πξνεθηηκψκελε ακνηβή:
Α = 43,00* 363,30 =15.621,90€
Γηα ην πεξηβαιινληηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο απαηηνχληαη 10,00 εκέξεο απαζρφιεζεο, ήηνη:
Πξνεθηηκψκελε ακνηβή:
Α = 10,00* 363,93 = 3.633,00€
χλνιν Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο Μειέηεο :
Απξφβιεπηα (15%) :
Άζξνηζκα :
ΦΠΑ 24% :
χλνιν ακνηβήο κειέηεο:

19.254,90€
2.888,24€
22.143,14€
5.314,35€
27.457,49€

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αζήλα, ……/…./2018

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αζήλα, ……./…../2018
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ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΜΖΣΣΟΤ (.Π.Α.Τ.)
«Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τκεηηνχ»
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 1 θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Ολνκαζία: [.Π.Α.Τ.]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : […..]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [………………..]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: […………]
- Σειέθσλν: […………..]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: […………………]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.spay.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τκεηηνχ, CPV ……….,
Τπεξεζίεο κειέηεο έξγσλ]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [ ………………..]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο κειέηεο έξγσλ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Απάληεζε:
Πιήξεο Δπσλπκία:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
[ ]
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη1 :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ [……]
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζε1;
Μφλν
ζε
πεξίπησζε
πξνκήζεηαο
θαη᾽
απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο
είλαη
πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην,
«θνηλσληθή επηρείξεζε»1 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ
ζην
πιαίζην
πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία
ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ
νη
απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);

Απάληεζε:
[ ] Ναη [ ] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[ ] Ναη [] Όρη [ ] Άλεπ αληηθεηκέλνπ
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Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη
ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε,
ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν1:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ
θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε
ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή
ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]
δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινπο1;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ α) [……]
έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ [ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν [……]
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά [……]
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε,
ηνλ ζθνπφ …):
Σηήξημε:

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ 1
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο []Ναη []Όρη
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί
ζηα θξηηήξηα επηινγήο
πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ
πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε
λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο.
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη []Ναη []Όρη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131
παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα,
παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο
κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 1
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
4 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε1·
5 δσξνδνθία1,1·
6 απάηε1·
7 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1·
8 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο1·
9 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 1.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:
Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε
πξνζψπνπ 1 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
παξαηίζεληαη
αλσηέξσ
(ζεκεία
1-6),
ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Δάλ λαη, αλαθέξεηε1:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά
θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε:

[] Ναη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]1
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]1
[] Ναη [] Όρη

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)1;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 1:
[……]
Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο [] Ναη [] Όρη
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1, ζηελ
Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
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Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;1

ΦΟΡΟΗ

ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 1
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, Απάληεζε:
ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ
ή
επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη [] Ναη [] Όρη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
δηθαίνπ1;
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
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Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο1 :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ
ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ)
ζε
νπνηαδήπνηε
αλάινγε
θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα
απφ
παξφκνηα
δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 1
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα1;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ1, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

-[.......................]
-[.......................]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
[.......................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
[.........…]
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Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο1;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα1 θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία
ηεο
πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ Απάληεζε:
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ.
3310/20051:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 [] Ναη [] Όρη
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ Απάληεζε
επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
[] Ναη [] Όρη
Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα […]
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήο1; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
αλαθέξεηε:
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο [] Ναη [] Όρη
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
[ …] [] Ναη [] Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Απάληεζε:
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ (αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ [……],[……][…]λφκηζκα
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν
εμήο 1:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν
εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκφ
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη ν εμήο1:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη
δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν,
αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε
ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεο 1
πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο
ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε
επαγγεικαηηθψλ
θηλδχλσλ
ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαοαλαινγία κεηαμχ x θαη y1 -θαη ε αληίζηνηρε αμία)

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 1 , ν ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
δηαθήξπμε):
[…]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαιή Έξγα: [……]
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
εξγαζηψλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη
δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 1 , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο
θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο1:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο1, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα
αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ
δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα
αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα
ειέγρσλ1 φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή
ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο;
6)
Οη
αθφινπζνη
ηίηινη
ζπνπδψλ
θαη
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία
έηε ήηαλ ηα εμήο:

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθ πνζά
εκεξνκελ παξαιήπηε
ή
ίεο
ο

[……..........................]

[……]
[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

α)[......................................……]

β) [……]
[……]
Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
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9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη
ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 1 ην αθφινπζν
ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ
πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[……]
[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα Απάληεζε:
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα [……] [……]
πξνζθνκηζηνχλ
φζνλ
αθνξά
ην
ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα
ή
πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:

[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη
πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ
δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά
(ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ
θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο
κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα
θαζέλα απφ απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη
ηα απαηηνχκελα έγγξαθα:
Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο
κνξθέο
απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ
δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά1, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα:

Απάληεζε:
[….]

[] Ναη [] Όρη1

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]1

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη 1, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ 1.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά
ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν
απηψλ
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
3 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην
ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250
εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.
4 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
5 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
7 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ
θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε
ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη
ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”
8 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
10 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α),
«Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε
πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ.
13 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008
(ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
16 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ
θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
20 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο
παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε
(άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
21 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε
επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
22 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν
εδάθην).
23 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’
εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
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κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή
ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
24 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
26 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ
2016/7).
27 Άξζξν 73 παξ. 5.
28 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68
παξ.2 λ.3863/2010 .
29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
30 Πξβι άξζξν 48.
31 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
32 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ.2).
Πξβι θαη άξζξν 375 παξ.10.
33 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα
ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
34 Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε.
35 Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
36 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
37 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
38 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
39 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
40 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο
γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
41 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά
ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη
ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
42 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν
νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
43 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο
θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ
γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
44 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
45 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
46 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
48 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα
λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ VIII
ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν.4412/2016
Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)
Άξζξν 1:
Άξζξν 2:
Άξζξν 3:
Άξζξν 4:
Άξζξν 5:
Άξζξν 6:
Άξζξν 7:
Άξζξν 8:
Άξζξν 9:
Άξζξν 10:
Άξζξν 11:
Άξζξν 12:
Άξζξν 13:

Δηζαγσγή
Δθηέιεζε ηεο χκβαζεο
Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ
Ακνηβή - Κξαηήζεηο
Δγγπήζεηο
Πνηληθέο ξήηξεο
Δπζχλε
Γεληθά θαζήθνληα, Δπζχλεο θαη Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
Τπνρξεψζεηο ηνπ Δξγνδφηε
Γηαθνξέο - Γηαθσλίεο - Αλσηέξα βία
Λχζε - Αλαζηνιή - Λήμε χκβαζεο
Γηθαζηηθή Δπίιπζε Γηαθνξψλ
Ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη Γιψζζα Δπηθνηλσλίαο
ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ( .Τ.)

Άξζξν 1 ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1 Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο)
Αλαζέηνπζα αξρή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: .Π.Α.Τ.
Κχξηνο ηνπ έξγνπ (ΚηΔ) : .Π.Α.Τ.
Δξγνδφηεο: .Π.Α.Τ.
Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ εξγνδφηε ζχκβαζε.
Πξντζηακέλε Αξρή (Π.Α.): ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε, φπσο νη
αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ .Π.Α.Τ.
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (Γ.Τ.): ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βχξσλα
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε Ακνηβή
ηνπ αλαδφρνπ.
χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα
ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
πκβαηηθά Σεχρε: Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ
καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.3
ηεο .Τ..
Σεχρε Γηαδηθαζίαο: Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο:
1. Γηαθήξπμε καδί κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο
2. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)
3. Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ
4. Σεχρνο πξνεθηίκεζεο ακνηβήο
Σεχρε Πξνζθνξψλ: Σα ηεχρε πνπ παξαιακβάλεη ν Δξγνδφηεο ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο
θαηά ην Γηαγσληζκφ:
1. Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο
2. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο
3. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ./Δ.Σ.Α.Α.: Σακείν Μεραληθψλ & Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ/Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινχκελσλ

51

18PROC003492369 2018-07-27
1.2 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Τ)
Ζ παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο
πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Πξνθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζχκβαζεο ζην ηεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ.
1.3 εηξά ηζρχνο πκβαηηθψλ Σεπρψλ
Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ΄ απηά ή ηα ζπκπιεξψλνπλ,
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:
1. Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ
2. Γηαθήξπμε
3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ΟΠ)
4. Σερληθή Πξνζθνξά (ΣΠ)
5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Τ)
6. Σερληθφ Αληηθείκελν (ΣΑ)
7. Φάθεινο έξγνπ
8. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Οδεγίεο χληαμεο Μειεηψλ
Άξζξν 2 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
2.1 Σφπνο θαη ρξφλνο
2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ, είηε θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθφζνλ ηνχην
απαηηείηαη.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εξγνδφηε (Πξνηζη/λεο
Αξρήο, Γ.Τ. θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο
ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα
θαηαζθεπαζηνχλ ηα έξγα θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν εξγνδφηεο.
2.1.2 Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο πξνο
ηνλ αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε 20 εκέξεο.
2.1.3 πκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ έλαξμε ηεο
ζπλνιηθήο θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ζπκπίπηεη, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ, κε ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ.
2.1.4 ην ηεχρνο «Σερληθψλ Γεδνκέλσλ» παξέρεηαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ,
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν θαζαξφο ρξφλνο εθπφλεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ θαη ν
επηπξφζζεηνο ρξφλνο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο.
2.1.5 ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη λέν ρξνλνδηάγξακκα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. ην λέν
ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη θαζαξνί ρξφλνη ζχληαμεο ησλ κειεηψλ γηα θάζε ζηάδην θαη θαηεγνξία
κειέηεο θαη ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε κειεηεηηθήο δξάζεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή
πξνζεζκία.
2.1.6 Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ,
δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. Χο πξνο ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο
ζχκβαζεο ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/2016.
2.2 Δθπξφζσπνη ηνπ αλαδφρνπ
2.2.1 Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε εμνπζηνδνηεκέλν θαηά
ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ
πκβαηηθψλ Σεπρψλ.
2.2.2 Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη θαη αλαπιεξσηή
εθπξφζσπν κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ
γλσζηνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε
ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ έλσζεο ή
θνηλνπξαμίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Γ.Τ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηνλ
εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε
ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ.
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2.2.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή εθπξφζσπφ ηνπ κε
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ
θαη‟ εληνιή ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη λα
δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα
ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ /
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ. ε
πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο, σο έδξα ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη ε έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
2.2.5 Αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο θαη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ κε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ή
ππνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν. Αληίθιεηνο δελ απνθιείεηαη λα είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ,
εθφζνλ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηνλ αληίθιεην γίλνληαη λφκηκα, αληί ηνπ
αλαδφρνπ, νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ
αληίθιεηφ ηνπ, κέρξη φκσο ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη, νη
θνηλνπνηήζεηο λνκίκσο γίλνληαη ζηνλ αληίθιεην. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ
αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ ν ηειεπηαίνο δελ παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ
απεπζχλνληαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ακέζσο ζηελ απαίηεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
2.3 Δπίβιεςε ηεο χκβαζεο
Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ επηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην
άξζξν 183 ηνπ λ.4412/2016.
2.4 Τπνβνιή Δθζέζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή εξγαζηψλ θαη εθζέζεσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ.
Άξζξν 3 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
3.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ. Ζ εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη
ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. Σεθκαίξεηαη φηη ε Γ.Τ. απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ αληηιέγεη
γξαπηά.
3.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ δήισζε
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο
νκάδαο. Ζ Γ.Τ. εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν
ζηέιερνο ίζεο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί
δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο (άξζξν 188 παξ. 3 ηνπ λ.4412/2016).
Άξζξν 4 ΑΜΟΗΒΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
4.1 Ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ
πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο. Ζ ακνηβή απηή κπνξεί λα
απμεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ α) απμάλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν, κε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, β)
εγθξηζνχλ αξκνδίσο απνδεκηψζεηο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ, γ) δνζεί
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κε αλαζεψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
ιφγνη ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.4412/2016.
4.2 Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ
4.2.1 Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ζηάδηα,
φπσο νη θαηεγνξίεο θαη ηα ζηάδηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά. Πεξαηηέξσ ε
ζηαδηαθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο αλά ζηάδην κειέηεο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 187 ηνπ Ν. 4412/2016.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο, πνπ ζπληάζζνληαη,
ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 187 ηνπ Ν. 4412/2016. Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη:
I. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ.
II. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ.
III. Πίλαθαο ακνηβήο κε ηα αηηνχκελα πξνο πιεξσκή πνζά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ, ηε
κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο
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ζπλππνβάιιεηαη ν ελ ηζρχη πίλαθαο επηκεξηζκνχ ηεο ακνηβήο ζηα κέιε ηεο, ελψ ζε πεξίπησζε
αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο ηελ ακνηβή εηζπξάηηεη ν εθπξφζσπφο ηεο θαη ηελ επηκεξίδεη ζηα κέιε ηεο κε
επζχλε ηνπ.
IV. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ.
V. Σν πιεξσηέν πνζφ
VI. Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ είζπξαμή ηνπ:
I. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
II. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο
III. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή
ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ,
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ
ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο.
IV. Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ θξαηήζεσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαηά αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν
δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
(α) Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη
άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ,
Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΗΚΑ, ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ, ΣΔΔ θιπ.
(β) Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα
θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ.
Αλ ε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξαλ ηνπ ελφο κελφο, κεηά ηε
ξεηή έγθξηζε, ηνπ νθείιεηαη ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε' ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 (Α'107). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ε πξνζθφκηζε απφ
ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη
κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη αθφκα λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ,
χζηεξα απφ θνηλνπνίεζε εηδηθήο έγγξαθεο δήισζεο πεξί δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, πξνο ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη ηζφρξνλε παξάηαζε. Τπαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε κε
πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ππάξρεη κφλν ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεδεηγκέλα θιήζεθε εγγξάθσο απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη αδξάλεζε ή παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.
Ζ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη.
4.2.2 Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά
θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ
εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ
αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη ζχκβαζε πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο.
4.2.3 Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα κεηψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, κε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηα
απνκέλνληα ζηάδηα κειέηεο ή θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο, θαηά ην άξζξν 192 παξ.2 ηνπ
Ν.4412/2016. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απεπζχλεη γξαπηή εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν. ηελ
πεξίπησζε απηή, νη επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 193 θαη 194
ηνπ Ν.4412/2016.
4.2.4 Ο εξγνδφηεο κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ α) ην θξίλεη αλαγθαίν θαη β)
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζα γίλεη κε
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.4412/16.
Ζ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηα αλσηέξσ κε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (..),
ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο .. (άξζξν 72
παξ.1.β ηνπ Ν.4412/16).
4.3 Νφκηζκα ακνηβήο πκβνχινπ
Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ
Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΧ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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Άξζξν 5 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνβάιεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ην
άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, ίζε πξνο ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.
Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα
Διιεληθά.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαηά ην άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Νφκνπ 4412/2016. Δθφζνλ ππάξμεη
λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Τ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηεο ρσξίο θακηά δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ
αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
Άξζξν 6 ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
6.1 Αλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
θαη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ εξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
6.2 Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη
ηνηο εθαηφ (20%) απηήο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο
κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη αθφκα δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ
θαζαξνχ ρξφλνπ, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο. Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ «ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%)» ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο.
6.3 Ζ κέζε εκεξήζηα αμία ηεο ζχκβαζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο κε ηνλ αξηζκφ
ησλ εκεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Νφκνπ 4412/2016.
6.4 Αλ ζπλαθζεί ζπκπιεξσκαηηθή/ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ε κέζε εκεξήζηα αμία ηεο πξνθχπηεη απφ ηε
δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηήλ κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο
εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε νξίδεη αλ παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο θαη αλ αίξνληαη, θαζ‟ νινθιεξίαλ ή κεξηθά, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβιήζεθαλ
πξνεγνπκέλσο.
6.5 Αλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηε ζχκβαζε φηη
επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο αλ ν αλάδνρνο ηηο ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ. Οη ηκεκαηηθέο ξήηξεο ζπλνιηθά
δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα
ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηνπ
θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,
αλ ε ζχκβαζε πεξαησζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν θαζαξφ ρξφλν ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο
παξαηάζεηο ηνπ.
6.6 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ εηζπξάηηεηαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο, πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ
επηβνιή ηνπο, ελψ αλ θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο ηνπο αζθεζεί εκπξφζεζκε έλζηαζε, κέζσ ηεο
πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ απφξξηςή ηεο κε ξεηή απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Άξζξν 7 ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
7.1 Γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ
7.1.1 Ο αλάδνρνο εθηειεί ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
παξνρήο ηνπ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ
παξαγξάθνληαη ή έμη (6) έηε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηε ιχζε ηεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
7.1.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο, αλ ηνχην
νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή, αζαθή ή γεληθψο αλεπαξθή θαη επεξεάδνπλ ηελ
αξηηφηεηα ή ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ην δηαπηζηψζεη,
εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνλ εξγνδφηε.
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7.2 Διαηηψκαηα ή ειιείςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
7.2.1 Διαηηψκαηα ή ειιείςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζήο ηεο, αιιά θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο θαη κέρξη ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ
εξγνδφηε, απνθαζηζηψληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Αλ δηαπηζησζνχλ ειαηηψκαηα ή
ειιείςεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαιεί ηνλ αλάδνρν ηεο
κειέηεο λα δηνξζψζεη ηα ειαηηψκαηα ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο θαη εθφζνλ απηφο δελ ζπκκνξθσζεί
εθδίδεη θαη θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν πξφζθιεζε ζηελ νπνία: α) γίλεηαη κλεία φηη θηλείηαη ε δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, β) πεξηγξάθνληαη ηα ειαηηψκαηα θαη νη ειιείςεηο ηεο κειέηεο ή ηεο
ππεξεζίαο, γ) ρνξεγείηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε, δ) επηζεκαίλεηαη φηη ε πξφζθιεζε
κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία. Ζ
έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ πξφζθιεζε. Αλ απνδεηρζεί
φηη ν αλάδνρνο δελ επζχλεηαη, ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ ή ειαηησκάησλ βαξχλεη ηνλ θχξην
ηνπ έξγνπ.
7.2.2 Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί λα απνθαηαζηήζεη ην ειάηησκα ή ηελ έιιεηςε κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία,
ην ειάηησκα ή ε έιιεηςε απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, κε απεπζείαο
αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε κειεηεηή πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα.
7.3 Αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Αλάδνρν
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα ηνλ
εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο δεκηέο, εμ αηηίαο αηπρεκάησλ
πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθηφο αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ
εξγνδφηε.
7.4 Δθρψξεζε Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεψζεσλ
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
195 ηνπ Ν.4412/2016.
7.5 Δκπηζηεπηηθφηεηα
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο (θαη νη
πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ
εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.
7.6 Κπξηφηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ
7.6 1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν (θαη ηνπο
πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα
είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ
θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο.
7.6.2 Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή
ηνπο.
7.7 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ απφ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή
Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε
Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγνδφηε
κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη:
▪ ηνλ ηχπν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
▪ ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ, θαη
▪ ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ, ηνπ
ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα
ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ή κε άιια πξνγξάκκαηα.
7.8 Κπξηφηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ
7.8.1 Σα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε
ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί.
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7.8.2 Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν εξγνδφηεο ην δηθαίσκα
λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
7.9 Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
7.9.1 Ο αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:
▪ ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο ησλ
αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ.,
▪ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία,
▪ ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.
7.9.2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ
απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
7.10 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην Πξνζσπηθφ ηνπ
Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΗΚΑ, Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. θιπ), γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
7.11 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε,
άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε.
7.12 Αιιεινγξαθία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ Δξγνδφηε
Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη
θαη‟ αξρήλ κε fax ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν
ηαρπδξνκείν ή κε courier θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Άξζξν 8 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΖ
8.1 Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη.
8.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο
φξνπο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 θαη ηεο παξνχζαο φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2.
Άξζξν 9 ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
9.1 Δθφζνλ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα επί κέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξε δηαδηθαζία
Έγθξηζεο ηεο κειέηεο, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο κειέηεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά λφκν
φξγαλν, πηζηνπνηείηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ νδεγηψλ πνπ ηζρχνπλ
θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο απηήο θαη βεβαηψλεηαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηεο επάξθεηα θαη ε ζπκκφξθσζε
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ. Αλ θαηά ην λφκν απαηηείηαη πξηλ ηελ έγθξηζε
ηεο κειέηεο ε γλψκε άιισλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ππνρξενχληαη λα ηελ ππνβάινπλ κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο πξνο απηνχο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή
πξνζεζκία απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Ζ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο ζεηηθή γλσκνδφηεζε.
9.2 Ζ κειέηε εγθξίλεηαη θαηά ζηάδηα θαη ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ απφθαζε έγθξηζεο εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά κέζα
ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή πιήξσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
εθφζνλ απαηηνχληαη. Ζ πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη αλ ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε φξγαλν αηηηνινγεκέλα
δεηήζεη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε επί ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Αλ ε ζπκπιήξσζε ή
δηεπθξίληζε αθνξά δηαθεθξηκέλν ζηάδην ή θαηεγνξία κειέηεο, κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή έγθξηζε ησλ
ππφινηπσλ κειεηψλ.
9.3 Ζ έγθξηζε ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ κειεηψλ απνηειεί θαη πξνζσξηλή παξαιαβή. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
κειεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά ηε
ζχκβαζε, ζηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ πεξαίσζε
ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.
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9.4 Ζ πξνζεζκία ζπληέιεζεο ηεο παξαιαβήο ηεο κειέηεο είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ έγθξηζε πιήξσλ ησλ
κειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε. Οη κειέηεο ηεο αξρηθήο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ /
ηξνπνπνηεηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη εληαία.
9.5 Αλ ε κειέηε δελ παξαιεθζεί εκπξφζεζκα, επέξρεηαη απηνδίθαηε παξαιαβή, αλ παξέιζεη άπξαθην
δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο φριεζεο ηνπ αλαδφρνπ.
9.6 Δπηηξέπεηαη λα παξαιεθζεί εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε χκβαζε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ,
κειέηε απηνηεινχο ηκήκαηνο έξγνπ πνπ εθπνλήζεθε ή επί κέξνπο θαηεγνξίαο ή ζηαδίνπ απηήο.
Άξζξν 10 ΓΗΑΦΟΡΔ - ΓΗΑΦΧΝΗΔ - ΑΝΧΣΔΡΖ ΒΗΑ
10.1 Καιφπηζηε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο
Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη
αιιειεγγχεο. Ζ ιχζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο επηιχεηαη θαηά ηα ινηπά, θαηά ην άξζξν 198 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη ηελ παξνχζα (άξζξν 12).
10.2 Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
10.2.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο
ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, φπσο νξίδεηαη ζηελ
Πξνθήξπμε.
10.2.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ
ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη
δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
10.3 Αλσηέξα βία
10.3.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο βίαο", ηα νπνία
ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα
εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα
γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε.
10.3.2 Ζ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί
δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ
γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.
10.4 Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξά ηελ χπαξμε δηαθσλίαο
Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ δηθαηνινγνχλ
ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε
χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην
δηθαίσκα, ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
Άξζξν 11 ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΗΑΛΤΖ ΤΜΒΑΖ – ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
11.1 Έθπησζε Αλαδφρνπ
11.1.1 Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θεξχζζεηαη έθπησηνο.
11.1.2 Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ν αλάδνρνο:
α) Τπεξβεί ππαίηηα γηα ρξφλν πέξαλ ηνπ 1/3 ηε ζρεηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/2016, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
β) Καζπζηεξεί ππαίηηα ηελ ππνβνιή ζηαδίνπ κειέηεο, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο
αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο.
γ) Οη εξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνπλ θαη' επαλάιεςε ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. Γηα λα θεξπρζεί ν
αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ ηεο κειέηεο θαη λα κελ έρεη αζθεζεί έλζηαζε ή ε αζθεζείζα λα έρεη
απνξξηθζεί.
11.1.3 Αλ πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφδεημε εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία απαξαηηήησο γίλεηαη κλεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ε
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νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν
αλάδνρνο κέζα ζηελ ηαζζφκελε πξνζεζκία. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε, δειαδή
αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ησλ
ελεξγεηψλ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
11.1.4 Αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ απηή ηάζζεη γηα
ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ή ελεξγεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο εθ ηεο
ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πθίζηαηαη
ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ ππέξβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ.
11.1.5 Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή πξφζθιεζε παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε
ην πεξηερφκελφ ηεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη
νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ εθηέιεζε ν αλάδνρνο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη
αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ δελ εθηέιεζε θαη ζηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δελ
ζπκκνξθψζεθε.
11.1.6 Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθζεί ε έλζηαζε απφ
ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Πξντζηακέλε Αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα
έλζηαζε αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο εθδίδεηαη, κεηά απφ
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ
θαηάζεζή ηεο. Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη, κεηαμχ δε ησλ ιφγσλ απνδνρήο κπνξεί
λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο πνηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ,
ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
11.1.7 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφθαζε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ελψ
θηλείηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 183 ηνπ Ν.4412/2016. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο εθδφζεσο απνθάζεσο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ηηο εξγαζίεο
πνπ εθπφλεζε ν αλάδνρνο. Αλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γίλεη ηειηθά απνδεθηή κεηά ηελ πάξνδν ησλ δχν (2)
κελψλ, δηθαηνχηαη παξάηαζε κε αλαζεψξεζε, ηζφρξνλε κε ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο, ελψ ε δηαθνπή ησλ
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. Οπδεκία εξγαζία εθηεινχκελε
κεηά ηελ εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο ζεηηθήο γηα ηνλ
αλάδνρν απνθάζεσο πηζηνπνηείηαη γηα πιεξσκή. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη
εγγξάθσο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ γηα ηελ νξηζηηθνπνηεζείζα έθπησζε.
11.1.8 Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν θαη κέρξη λα θαζνξηζζεί ν ηξφπνο εθπφλεζεο ησλ
εξγαζηψλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπνλνχκελνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ή ηεο ζχκβαζεο
ππεξεζηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επεκβαίλεη πξνο απνηξνπή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εθηειψληαο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ.
11.1.9 Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο έθπησζεο, ν αλάδνρνο δηαθφπηεη θάζε
εξγαζία θαη δελ δηθαηνχηαη ακνηβή γηα ην εθπνλνχκελν ζηάδην. Καη' εμαίξεζε κπνξεί ν εξγνδφηεο, αλ θξίλεη
φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ ηνπ ππφ εθπφλεζε ζηαδίνπ είλαη ρξήζηκα, λα δεηήζεη λα
παξαδνζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ παξάδνζεο. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ εκηηεινχο ζηαδίνπ θαλνλίδεηαη κε
Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ.
11.1.10 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα. Αλ επηβιήζεθαλ πνηληθέο ξήηξεο γηα
ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο νη ξήηξεο απηέο νθείινληαη απφ
ηνλ αλάδνρν αζξνηζηηθά, ελψ επηβάιιεηαη θαη ε πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο,
εθφζνλ πθίζηαηαη αληίζηνηρε πεξίπησζε.
11.1.11 Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθπησζε θνηλνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηελ
εμέδσζε ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ππεξεζία θαη ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ
Μειεηεηψλ ή Δηαηξεηψλ Μειεηψλ, γηα ηελ επηβνιή ησλ παξεπφκελσλ θπξψζεσλ, καδί κε ζχληνκν ηζηνξηθφ
θαη κλεία ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθπησζε. Αλ ν έθπησηνο αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε
κειεηεηψλ ή εηαηξεηψλ κειεηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνζδηνξίδεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ έθπησζε
κειεηεηέο ή εηαηξείεο ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.
11.2 Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο
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Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επέξρεηαη δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο απηήο,
θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο επ‟ απηήο, πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 192 ηνπ Ν. 4412/2016.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 193 ηνπ Ν. 4412/2016.
11.3 Απνδεκίσζε αλαδφρνπ
Απνδεκίσζε αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο
Αλ ε ζχκβαζε δηαιπζεί απφ ηνλ εξγνδφηε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ
192 ηνπ Νφκνπ 4412/2016 θαη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη
απνδεκίσζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ησλ ζηαδίσλ πνπ
ππνιείπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο.
Αλ ε ζχκβαζε ιπζεί απφ ηνλ εξγνδφηε θαηά ηελ εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο, ε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ
αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ππνιεηπφκελνπ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππφ εθπφλεζε
ζηαδίνπ. Χο πξνο ηα επφκελα ζηάδηα εθαξκφδεηαη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο.
Γηα ηελ ακνηβή ησλ ήδε εθπνλεζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο πνπ δηαθφπηεηαη ζπληάζζεηαη
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ..
Γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ν αλάδνρνο ππνβάιιεη, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελφο κελφο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο δηάιπζεο, ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε, κε αλάιπζε ηεο
απνδεκίσζεο. Ζ απνδεκίσζε πξνζδηνξίδεηαη κε πξσηφθνιιν θαλνληζκνχ ηηκήο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ
(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), πνπ ζπληάζζεηαη θαη εγθξίλεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Οη απνδεκηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ ζίγνπλ ηελ νθεηιφκελε ακνηβή γηα ηηο εθηειεζζείζεο
εξγαζίεο ή ππεξεζίεο.
Απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε ρσξίο ιχζε ηεο ζχκβαζεο
Αλ ν εξγνδφηεο πεξηέιζεη ζε ππεξεκεξία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηηο ζεηηθέο δεκίεο πνπ πθίζηαηαη θαη γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηά ηελ ππνβνιή έγγξαθεο φριεζεο, έσο ηελ άξζε ηεο ππεξεκεξίαο. Ζ φριεζε ππνβάιιεηαη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ νξγάλσλ ηνπ πνπ
ζπληζηνχλ ηελ αηηία ηεο ππεξεκεξίαο θαη ηελ αηηία ηεο δεκίαο θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ θαηά
πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηεο δεκίαο, αλά εκέξα ππεξεκεξίαο.
Μέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο φριεζεο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπγθξνηεί
ηξηκειή επηηξνπή ηερληθψλ ππαιιήισλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη απαξαίηεηα ν επηβιέπσλ, εθηφο αλ δελ είλαη
δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ, γηα ζνβαξή αηηία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο. Ζ επηηξνπή
δηαπηζηψλεη αλ πθίζηαηαη ππεξεκεξία, ηα αίηηά ηεο θαη ην χςνο ησλ δεκηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα θάζε εκέξα
θαηά πξνζέγγηζε, ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηε ζπγθξφηεζή
ηεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα έγθξηζε. Σν εγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν
θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφδεημε θαη κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο
ηνπ πξνζδηνξίδνληαο ην πνζφλ απηήο. Δπί ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο, ε Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα δερζεί ηα πνξίζκαηα ηνπ
πξσηνθφιινπ.
Άξζξν 12 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν.
Άξζξν 13 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΛΧΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
13.1 Ννκνζεζία
Ζ χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
Πξνθήξπμε θαη ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ.
13.2 Γιψζζα επηθνηλσλίαο
13.2.1 Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13.2.2 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή άιισλ
ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή/θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα
εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.

60

18PROC003492369 2018-07-27
13.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε
αιινδαπή γιψζζα.

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αζήλα, ……/…./2018

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αζήλα, ……./…../2018
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ IX
ΣΔΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Παξνρή Τπεξεζίαο:
«Αλαγλσξηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τκεηηνχ»
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΣΣΗΚΖ
ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΜΖΣΣΟΤ
.Π.Α.Τ.

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 27.457,49€ (κε ΦΠΑ)

(CPV: 71353100-8 (Υπηρεζίες σδρογραθικής αποηύπωζης))
Κ.Α.Δ. .10.7412.0010
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Καηεγνξία

Μειέηε

Πξνεθηηκψκελε
Ακνηβή (€)

13

Τδξαπιηθφ
αληηθείκελν

15.621,90

27

Πεξηβαιινληηθφ
αληηθείκελν

3.633,00

χλνιν
Πξνεθηηκψκελεο
Ακνηβήο Μειέηεο

19.254,90

Απξφβιεπηα
(15%)

2.888,24

Άζξνηζκα

22.143,14

Φ.Π.Α. 24%

5.314,35

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ

27.457,49

Πξνζθεξφκελν
πνζνζηφ
έθπησζεο επί
ηνηο εθαηφ
(νινγξάθσο)

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ – ΣΟΠΟ
Τπνγξαθή & θξαγίδα
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Πξνζθεξφκελν
πνζνζηφ
έθπησζεο επί
ηνηο εθαηφ
(αξηζκεηηθά)

Πξνζθεξφκελε
ηηκή (€)

