
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
              ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                              
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά, 9 / 2 / 2018

 Αρ.Πρ. :   6566             
              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  με τίτλο
“Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων” με προεκτιμώμενη αμοιβή 132.811,20€
(χωρίς ΦΠΑ), η οποία συντίθεται από:

CPV Κατηγορία
μελέτης

Μελέτη Τάξεις
πτυχίου

Προεκτιμώμενη
Αμοιβή  €

Απρόβλεπτα
€

71320000-7
Υπηρεσίες
εκπόνησης
τεχνικών
μελετών 

10 Συγκοινωνιακών Έργων Γ ή Δ ή Ε 108.270 16.240,50

7 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες Α ή Β ή Γ
ή Δ ή Ε  

3.609 541,35

2 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες Α ή Β ή Γ
ή Δ ή Ε 

3.609 541,35

Σύνολο 115.488 17.323,20

ΦΠΑ 24% 27.717,12 4.157,57

Συνολική Αμοιβή
Σύμβασης

164.685,89

2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  δωρεάν  και  σε  πλήρη
ηλεκτρονική  μορφή  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr. Η Διακήρυξη
έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  την  πρότυπη  διακήρυξη  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  για  τη  σύναψη  ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016.

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821041731, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Περ. Βακάλης (Φαξ.
2821341716 / e-mail: pvakalis@chania.gr).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 5η Μαρτίου
2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ..

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των παραπάνω κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δεκαπέντε (15)  μήνες.

7. Κάθε προσφέρων πρέπει επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία να 
αποδεικνύεται ως εξής: 
(α) να διαθέτει
      1. Για την Κατηγορία Μελέτης 10, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία.
      2. Για την Κατηγορία Μελέτης 2, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με οχταετή εμπειρία.
      3. Για την Κατηγορία Μελέτης 8, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με οχταετή εμπειρία.
(β) να έχει εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες, οι οποίες εκτελέστηκαν με συμβάσεις
του υποψήφιου οικονομικού φορέα, κατά την τελευταία δεκα (10)ετία. Ως παρόμοιες μελέτες εννοού-
νται: 

 1. Για την Κατηγορία Μελέτης 10, τουλάχιστον μια (1)  μελέτη αστικής κινητικότητας ή/ και μια (1)
κυκλοφοριακή μελέτη σε αστική περιοχή άνω των 40.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή (2011), στα πλαίσια των οποίων να έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί εκτετα-
μένες απογραφές και έρευνες, καθώς και διαχείριση και ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων,
που προέκυψαν από τις έρευνες αυτές.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού  2.650 (δύο
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα) €, με ισχύ τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” - Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα”). 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,  θα  αξιολογηθούν  οι  Τεχνικές  και
Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της
Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

10. Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Χανίων με την υπ. Αριθμ. 70/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ5ΗΩΗ5-Χ17) απόφασή της.

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

                             
                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
               

                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ       

ΑΔΑ: 6Γ2ΖΩΗ5-Γ6Ω





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 
& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληρ. Βακαά λης Περικληά ς
Γρηγοριάου Ε’ 50 & Κ. Σφακιαναά κη
73135, Χανιαά , Κρηά τη
Τηλ. 2821341731, Φαξ. 2821341716
www.chania.gr, e-mail: pvakalis@chania.gr

ΜΕΛΕΤΗ: “ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

KA 30-7413.032

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

  ανοικτή διαδικασία  
για την επιλογηά  αναδοά χου για την εκποά νηση της μελεάτης:

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ  Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  ( Σ Β Α Κ )  Δ Η Μ Ο Υ  Χ Α Ν Ι Ω ΝΣ Χ Ε Δ Ι Ο  Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ  Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  ( Σ Β Α Κ )  Δ Η Μ Ο Υ  Χ Α Ν Ι Ω Ν

Εκτιμώμενης αξίας  132.811,20 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθειά συά μφωνα με:
α) τις διαταά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οά ρους της παρουά σας

http://www.chania.gr/




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 :  Κυά ριος του Έργου – Αναθεάτουσα αρχηά  – Στοιχειάα επικοινωνιάας
Άρθρο 2 :  Έγγραφα της συά μβασης και τευά χη
Άρθρο 3 :  Ηλεκτρονικηά  υποβοληά  φακεάλου προσφοραά ς 
Άρθρο  4  :   Διαδικασιάα  ηλεκτρονικηά ς  αποσφραά γισης  και  αξιολοά γησης  των  προσφορωά ν/  εά γκριση

πρακτικουά
Άρθρο 5: Προά σκληση υποβοληά ς δικαιολογητικωά ν προσωρινουά  αναδοά χου / Κατακυά ρωση / Προά σκληση

για υπογραφηά   συά μβασης
Άρθρο 6 :  Ενσταά σεις
Άρθρο 7:   Συμπληά ρωση – αποσαφηά νιση πληροφοριωά ν και δικαιολογητικωά ν
Άρθρο 8:   Συά ναψη συά μβασης
Άρθρο 9: Έγγραφα της συά μβασης καταά  το σταά διο της εκτεάλεσης / Σειραά  ισχυά ος 
Άρθρο 10: Γλωά σσα Διαδικασιάας 
Άρθρο 11 : Εφαρμοστεάα νομοθεσιάα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 12:  Εκτιμωά μενη αξιάα – Χρηματοδοά τηση – Προθεσμιάες της συά μβασης
Άρθρο 13: Διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης - Όροι υποβοληά ς προσφορωά ν 
Άρθρο 14 : Ημερομηνιάα και ωά ρα ληά ξης της προθεσμιάας  υποβοληά ς προσφορωά ν - αποσφραά γισης
Άρθρο 15 : Εγγυηά σεις 
Άρθρο 16: Δημοσιοά τητα – Δαπαά νες δημοσιάευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 17: Δικαιουά μενοι συμμετοχηά ς στη διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης 
Άρθρο 18: Λοά γοι αποκλεισμουά
Άρθρο 19: Κριτηά ρια επιλογηά ς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχοά μενο  φακεάλων προσφοραά ς
Άρθρο 21 :Κριτηά ριο αναά θεσης και κριτηά ρια αξιολοά γησης προσφοραά ς
Άρθρο 22: Αποδεικτικαά  μεάσα κριτηριάων ποιοτικηά ς επιλογηά ς
Άρθρο 23: Υπεργολαβιάα
Άρθρο 24: Διαά φορα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1. 1                  Αναθεάτουσα αρχηά          :    Δηά μος Χανιάων 
Οδοά ς : Κυδωνιάας 29
Ταχ.Κωδ. : 73135
Τηλ. : 2821341600
Telefax : 2821093300
E-mail           : dimos@chania.gr
Πληροφοριάες : Περικληά ς Βακαά λης

1.2 Κυά ριος του Έργου :        Δηά μος Χανιάων

1.3 Εργοδοά της:                                    Δηά μος Χανιάων

1.4 Προιϊσταά μενη Αρχηά  :                    Δημοτικοά  Συμβουά λιο – Οικονομικηά  Επιτροπηά  Δηά μου Χανιάων

1.5 Διευθυά νουσα Υπηρεσιάα :           Διευά θυνση Τεχνικωά ν Υπηρεσιωά ν Δηά μου Χανιάων

1.6 Αρμοά διο Τεχνικοά  Συμβουά λιο :Τεχνικοά  Συμβουά λιο Δημοσιάων Έργων Περιφεάρειας Κρηά της

1.7 Εφοά σον οι  ανωτεάρω υπηρεσιάες μεταστεγασθουά ν καταά  τη διαά ρκεια της διαδικασιάας συά ναψης ηά
εκτεάλεσης της μελεάτης, υποχρεουά νται να δηλωά σουν αά μεσα τα νεάα τους στοιχειάα στους προσφεάροντες
ηά  στον αναά δοχο.

Εφοά σον  οι  ανωτεάρω  υπηρεσιάες  ηά /και  τα  αποφαινοά μενα  οά ργανα  της  αναθεάτουσας  αρχηά ς
καταργηθουά ν,  συγχωνευτουά ν  ηά  με  οποιονδηά ποτε  τροά πο  μεταβληθουά ν  καταά  τη  διαά ρκεια  της
διαδικασιάας  συά ναψης  ηά  εκτεάλεσης  της  μελεάτης,  υποχρεουά νται  να  δηλωά σουν  αά μεσα  στους
προσφεάροντες1 ηά  στον αναά δοχο τα στοιχειάα των υπηρεσιωά ν ηά  αποφαινοά μενων οργαά νων, τα οποιάα
καταά  τον  νοά μο  αποτελουά ν  καθολικοά  διαά δοχο  των  εν  λοά γω  οργαά νων  που  υπεισεάρχονται  στα
δικαιωά ματα και υποχρεωά σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1  Τα εάγγραφα της  συά μβασης,  καταά  την εάννοια  της περιπτ.  14 της  παρ.  1  του  αά ρθρου 2  του ν.
4412/2016, για τον παροά ντα ηλεκτρονικοά  διαγωνισμοά , ειάναι τα ακοά λουθα: 

α) η παρουά σα διακηά ρυξη και η προκηά ρυξη συά μβασης,
β) το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
γ)  το  εάντυπο  οικονομικηά ς  προσφοραά ς,  οά πως  παραά γεται  αποά  την  ειδικηά  ηλεκτρονικηά  φοά ρμα του

υποσυστηά ματος,
δ) το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων του εάργου με τα τυχοά ν Παραρτηά ματαά  του, το προά γραμμα των

απαιτουά μενων μελετωά ν  και η τεκμηριάωση της σκοπιμοά τητας του εάργου.
ε) το τευά χος της Συγγραφηά ς Υποχρεωά σεων (Σ.Υ.),
στ) το τευά χος προεκτιμωά μενων αμοιβωά ν (περιλαμβαά νεται στο Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων),
ζ) τα υποδειάγματα που προσαρτωά νται στην παρουά σα,
η)  τυχοά ν  συμπληρωματικεάς  πληροφοριάες  και  διευκρινιάσεις  που  θα  παρασχεθουά ν  αποά  την

αναθεάτουσα αρχηά   επιά οά λων των ανωτεάρω,
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2.2  Προσφεάρεται  ελευά θερη,  πληά ρης,  αά μεση  και  δωρεαά ν  ηλεκτρονικηά  προά σβαση  στα  εάγγραφα  της
συά μβασης  αποά  τις  9  Φεβρουαριάου  2018  στον  ειδικοά ,  δημοά σια  προσβαά σιμο,  χωά ρο  “ηλεκτρονικοιά
διαγωνισμοιά” της πυά λης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωά ς και στην ιστοσελιάδα της αναθεάτουσας αρχηά ς :
www.chania.gr .

2.3  Εφοά σον  εάχουν  ζητηθειά   εγκαιάρως,  ηά τοι  εάως  την  19η  Φεβρουαριάου  2018,  η  αναθεάτουσα αρχηά
παρεάχει  σε  οά λους  τους  προσφεάροντες  που  συμμετεάχουν  στη  διαδικασιάα  συά ναψης  συά μβασης
συμπληρωματικεάς  πληροφοριάες  σχετικαά  με τα  εάγγραφα  της  συά μβασης,  το  αργοά τερο  εάως  την  1η
Μαρτιάου 2018. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι  προσφορεάς  υποβαά λλονται  αποά  τους  ενδιαφερομεάνους  ηλεκτρονικαά ,  μεάσω  της  διαδικτυακηά ς
πυά λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεάχρι  την  καταληκτικηά  ημερομηνιάα  και  ωά ρα  που
οριάζεται στο αά ρθρο 14 της παρουά σας διακηά ρυξης, σε ηλεκτρονικοά  φαά κελο του υποσυστηά ματος.

Για  τη συμμετοχηά  στην  παρουά σα διαδικασιάα  οι  ενδιαφεροά μενοι  οικονομικοιά  φορειάς  απαιτειάται  να
διαθεάτουν  ψηφιακηά  υπογραφηά ,  χορηγουά μενη  αποά  πιστοποιημεάνη  αρχηά  παροχηά ς  ψηφιακηά ς
υπογραφηά ς  και  να  εγγραφουά ν  στο  ηλεκτρονικοά  συά στημα  (ΕΣΗΔΗΣ  -  Διαδικτυακηά  πυά λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωά ντας τη διαδικασιάα εγγραφηά ς του αά ρθρου 5 παρ. 1.2 εάως 1.4 της
Κοινηά ς Υπουργικηά ς Αποά φασης με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εάνωση οικονομικωά ν φορεάων υποβαά λλει κοινηά  προσφοραά ,  η οποιάα υποχρεωτικαά  υπογραά φεται
ψηφιακαά ,  ειάτε  αποά  οά λους  τους  οικονομικουά ς  φορειάς  που  αποτελουά ν  την  εάνωση,  ειάτε  αποά
εκπροά σωποά  τους,  νομιάμως  εξουσιοδοτημεάνο.  Στην  προσφοραά ,  επιά  ποινηά  αποά ρριψης  της
προσφοραά ς,  προσδιοριάζεται η εάκταση και το ειάδος της συμμετοχηά ς του καά θε μεάλους της εάνωσης,
συμπεριλαμβανομεάνης  της  κατανομηά ς  αμοιβηά ς  μεταξυά  τους,  καθωά ς  και  ο  εκπροά σωπος/
συντονιστηά ς αυτηά ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικοά  φαά κελο προσφοραά ς περιεάχονται:

(α) εάνας (υπο)φαά κελος με την εάνδειξη «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς».

(β)  εάνας (υπο)φαά κελος με την εάνδειξη «Τεχνικηά  Προσφοραά ».

(γ) εάνας (υπο)φαά κελος με την εάνδειξη  «Οικονομικηά  Προσφοραά ».

3.3 Αποά  τον προσφεάροντα σημαιάνονται, με χρηά ση του σχετικουά  πεδιάου του υποσυστηά ματος, καταά  την
συά νταξη της προσφοραά ς,  τα στοιχειάα  εκειάνα που εάχουν εμπιστευτικοά  χαρακτηά ρα,  συά μφωνα με τα
οριζοά μενα στο αά ρθρο 21  του ν. 4412/2016.

Στην περιάπτωση αυτηά , ο προσφεάρων υποβαά λλει στον οικειάο  (υπο)φαά κελο σχετικηά  αιτιολοά γηση με τη
μορφηά  ψηφιακαά  υπογεγραμμεάνου αρχειάου pdf, αναφεάροντας ρηταά  οά λες τις σχετικεάς διαταά ξεις νοά μου ηά
διοικητικεάς  πραά ξεις  που  επιβαά λλουν  την  εμπιστευτικοά τητα  της  συγκεκριμεάνης  πληροφοριάας,  ως
συνημμεάνο της ηλεκτρονικηά ς του προσφοραά ς.  Δεν χαρακτηριάζονται ως εμπιστευτικεάς πληροφοριάες
σχετικαά  με τις τιμεάς μοναά δος, τις προσφεροά μενες ποσοά τητες και την οικονομικηά  προσφοραά .  

3.4  Στην  περιάπτωση  της  υποβοληά ς  στοιχειάων  με  χρηά ση  μορφοά τυπου  φακεάλου  συμπιεσμεάνων
ηλεκτρονικωά ν  αρχειάων  (π.χ.  ηλεκτρονικοά  αρχειάο  με  μορφηά  ZIP),  εκειάνα  τα  οποιάα  επιθυμειά  ο
προσφεάρων να χαρακτηριάσει ως εμπιστευτικαά , συά μφωνα με τα ανωτεάρω αναφεροά μενα, θα πρεάπει να
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τα υποβαά λλει  ως χωρισταά  ηλεκτρονικαά  αρχειάα  με  μορφηά  Portable  Document  Format  (PDF)  ηά  ως
χωριστοά  ηλεκτρονικοά  αρχειάο  μορφοά τυπου  φακεάλου  συμπιεσμεάνων ηλεκτρονικωά ν  αρχειάων  που  να
περιλαμβαά νει αυταά .

3.5  Ο  χρηά στης  –  οικονομικοά ς  φορεάας  υποβαά λλει  τους  ανωτεάρω  (υπο)φακεάλους  μεάσω  του
υποσυστηά ματος, οά πως περιγραά φεται κατωτεάρω:

α)  Τα  στοιχειάα  και  δικαιολογητικαά  που  περιλαμβαά νονται  στον  (υπο)φαά κελο  με  την  εάνδειξη
«Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς»  ειάναι τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 20.2, τα δε στοιχειάα και δικαιολογητικαά
που περιλαμβαά νονται στον (υπο)φαά κελο με την εάνδειξη «Τεχνικηά  Προσφοραά » ειάναι τα οριζοά μενα στο
αά ρθρο 20.3 της παρουά σας.

Τα στοιχειάα αμφοά τερων των (υπο)φακεάλων υποβαά λλονται αποά  τον οικονομικοά  φορεάα ηλεκτρονικαά  σε
μορφηά  αρχειάου Portable Document Format (PDF) και εφοά σον εάχουν συνταχθειά/παραχθειά αποά  τον ιάδιο,
φεάρουν  εγκεκριμεάνη  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά  υπογραφηά   με
χρηά ση εγκεκριμεάνων πιστοποιητικωά ν συά μφωνα με την παρ. 3 του αά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-
10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντοά ς  τριωά ν  (3)  εργασιάμων  ημερωά ν  αποά  την  ηλεκτρονικηά  υποβοληά  των  στοιχειάων  και
δικαιολογητικωά ν του (υπο)φακεάλου «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς»  προσκομιάζεται υποχρεωτικαά  αποά
τον  οικονομικοά  φορεάα  στην  αναθεάτουσα  αρχηά ,  σε  εάντυπη  μορφηά  και  σε  σφραγισμεάνο  φαά κελο,  η
πρωτοά τυπη εγγυητικηά  επιστοληά  συμμετοχηά ς.2

Επισημαιάνεται  οά τι  η  εν  λοά γω υποχρεάωση δεν ισχυά ει  για τις  εγγυηά σεις  ηλεκτρονικηά ς  εάκδοσης (π.χ.
εγγυηά σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιάες φεάρουν προηγμεάνη ψηφιακηά  υπογραφηά .

γ) Οι προσφεάροντες συνταά σσουν την οικονομικηά  τους προσφοραά  συμπληρωά νοντας την αντιάστοιχη
ειδικηά  ηλεκτρονικηά  φοά ρμα  του  υποσυστηά ματος  και  επισυναά πτοντας,  στον  ηλεκτρονικοά  χωά ρο
«Συνημμεάνα Ηλεκτρονικηά ς Προσφοραά ς» και στον καταά  περιάπτωση (υπο)φαά κελο, οά λα τα στοιχειάα της
προσφοραά ς τους σε μορφηά  αρχειάου Portable Document Format (PDF).

δ)  Στην  οικονομικηά  προσφοραά  αναγραά φεται  η  προσφεροά μενη  τιμηά  αναά  κατηγοριάα  μελεάτης  και  η
συνολικηά  τιμηά  για  την εκτεάλεση της  συά μβασης.  Η οικονομικηά  προσφοραά  συντιάθεται  για  καά θε  επιά
μεάρους κατηγοριάα μελεάτης, συά μφωνα με τις διαταά ξεις της περιάπτωσης δ' της παρ. 8 του αά ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβαά νει, εκτοά ς αποά  τις αμοιβεάς για την εκποά νηση των μελετωά ν, τις αμοιβεάς
για τον προγραμματισμοά , την επιάβλεψη και την αξιολοά γηση των αναγκαιάων ερευνητικωά ν εργασιωά ν
παά σης  φυά σεως,  καθωά ς  επιάσης  και  των  εργασιωά ν  /μελετωά ν,  συά μφωνα  με  τα  αναφεροά μενα  στην
περιάπτωση δ' της παρ. 8 του αά ρθρου 53 του ν. 4412/2016, καταά  τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο
95 παρ. 3 του νοά μου αυτουά . Η συνολικηά  προσφεροά μενη τιμηά  τρεάπεται σε ποσοστοά  εάκπτωσης επιά  της
προεκτιμωά μενης αμοιβηά ς, με στρογγυλοποιάηση στο δευά τερο δεκαδικοά  ψηφιάο.

ε)  Στη  συνεάχεια,  οι  προσφεάροντες  παραά γουν  αποά  το  υποσυά στημα  τα  ηλεκτρονικαά  αρχειάα
[«εκτυπωά σεις»  των  Δικαιολογητικωά ν  Συμμετοχηά ς,  της  Τεχνικηά ς  Προσφοραά ς  και  της  Οικονομικηά ς
Προσφοραά ς  τους  σε  μορφηά  αρχειάου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχειάα  αυταά
υπογραά φονται  αποά  τους  προσφεάροντες  με  εγκεκριμεάνη  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  ηά
προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  με χρηά ση εγκεκριμεάνων πιστοποιητικωά ν συά μφωνα με την παρ. 3
του  αά ρθρου  8  της  υπ'  αρ.   117384/26-10-2017    Κ.Υ.Α.  και  επισυναά πτονται  στους αντιάστοιχους
(υπο)φακεάλους  της  προσφοραά ς.  Καταά  την  συστημικηά  υποβοληά  της  προσφοραά ς  το  υποσυά στημα
πραγματοποιειά  αυτοματοποιημεάνους ελεάγχους επιβεβαιάωσης της ηλεκτρονικηά ς προσφοραά ς σε σχεάση
με  τα  παραχθεάντα  ηλεκτρονικαά  αρχειάα  (Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς,  Τεχνικηά  Προσφοραά  και
Οικονομικηά  Προσφοραά ) και εφοά σον οι εάλεγχοι αυτοιά   αποβουά ν επιτυχειάς η προσφοραά  υποβαά λλεται
στο υποσυά στημα. Διαφορετικαά , η προσφοραά  δεν υποβαά λλεται και το υποσυά στημα ενημερωά νει τους
προσφεάροντες  με  σχετικοά  μηά νυμα  σφαά λματος  στη  διεπαφηά  του  χρηά στη  των  προσφεροά ντων,
προκειμεάνου οι τελευταιάοι να προβουά ν στις σχετικεάς ενεάργειες διοά ρθωσης.
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στ) Εφοά σον τα δικαιολογητικαά  συμμετοχηά ς, η τεχνικηά  προσφοραά  και οι οικονομικοιά  οά ροι δεν εάχουν
αποτυπωθειά  στο  συά νολοά  τους  στις  ειδικεάς  ηλεκτρονικεάς  φοά ρμες  του  υποσυστηά ματος,  οι
προσφεάροντες επισυναά πτουν ψηφιακαά  υπογεγραμμεάνα τα σχετικαά  ηλεκτρονικαά  αρχειάα, συά μφωνα με
τους οά ρους της παρουά σας διακηά ρυξης.

ζ) Αποά  το υποσυά στημα εκδιάδεται ηλεκτρονικηά  αποά δειξη υποβοληά ς προσφοραά ς, η οποιάα αποστεάλλεται
στον οικονομικοά  φορεάα με μηά νυμα ηλεκτρονικουά  ταχυδρομειάου.

3.6  Αποά συρση προσφοραά ς
Οι  προσφεάροντες  δυά νανται  να  ζητηά σουν  την  αποά συρση  υποβληθειάσας  προσφοραά ς,  πριν  την
καταληκτικηά  ημερομηνιάα υποβοληά ς των προσφορωά ν, με εάγγραφο αιάτημα τους προς την αναθεάτουσα
αρχηά ,  σε  μορφηά  ηλεκτρονικουά  αρχειάου  Portable Document Format (PDF)  που  φεάρει  εγκεκριμεάνη
προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά  υπογραφηά   με  χρηά ση εγκεκριμεάνων
πιστοποιητικωά ν συά μφωνα με την παρ. 3 του αά ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., μεάσω
της λειτουργικοά τητας «Επικοινωνιάα» του υποσυστηά ματος. Πιστοποιημεάνος χρηά στης της αναθεάτουσας
αρχηά ς, μεταά  αποά  σχετικηά  αποά φαση της αναθεάτουσας αρχηά ς,  η οποιάα αποδεάχεται το σχετικοά  αιάτημα
του προσφεάροντα, προβαιάνει στην αποά ρριψη της σχετικηά ς ηλεκτρονικηά ς προσφοραά ς στο υποσυά στημα
πριν την καταληκτικηά  ημερομηνιάα υποβοληά ς της προσφοραά ς. Κατοά πιν, ο οικονομικοά ς φορεάας δυά ναται
να  υποβαά λει  εκ  νεάου  προσφοραά  μεάσω  του  υποσυστηά ματος  εάως  την  καταληκτικηά  ημερομηνιάα
υποβοληά ς  των προσφορωά ν.

Άρθρο  4  :  Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού 

α)  Μεταά  την  καταληκτικηά  ημερομηνιάα  υποβοληά ς  προσφορωά ν,  οά πως  οριάζεται  στο  αά ρθρο  14  της
παρουά σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικηά  αποσφραά γιση,  η  αναθεάτουσα  αρχηά  κοινοποιειά  στους
προσφεάροντες τον σχετικοά  καταά λογο συμμετεχοά ντων, οά πως αυτοά ς παραά γεται αποά  το υποσυά στημα. 

β) Στη συνεάχεια,  η  Επιτροπηά  Διαγωνισμουά , καταά  την ημερομηνιάα και ωά ρα που οριάζεται στο αά ρθρο 14
της  παρουά σας,  προβαιάνει  σε  ηλεκτρονικηά  αποσφραά γιση  του  (υπο)φακεάλου  «Δικαιολογητικαά
Συμμετοχηά ς»  και του (υπο)φακεάλου “Τεχνικηά  Προσφοραά ”,   χωριάς  να παρεάχει  στους προσφεάροντες
προά σβαση στα υποβληθεάντα στοιχειάα των λοιπωά ν οικονομικωά ν φορεάων.

γ)   Μεταά  την  ως  αά νω  αποσφραά γιση,  η  Επιτροπηά  Διαγωνισμουά  προβαιάνει  στον  εάλεγχο  των
υποβληθεάντων  δικαιολογητικωά ν  συμμετοχηά ς,  καθωά ς  και  στην  αξιολοάγηση  και  βαθμολοάγηση  των
τεχνικωά ν προσφορωά ν, συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 21.1 και 21.2. Ακολουά θως,  η Επιτροπηά
Διαγωνισμουά  συνταά σσει  πρακτικοά ,  στο  οποιάο  περιλαμβαά νονται  τα  αποτελεάσματα  του  ανωτεάρω
ελεάγχου και αξιολοάγησης, και υποβαά λλει στην αναθεάτουσα αρχηά  το σχετικοά  ηλεκτρονικοά  αρχειάο, ως
“εσωτερικοά ”, μεάσω της λειτουργιάας “επικοινωνιάα” του υποσυστηά ματος, προς εάγκριση.

Η Επιτροπηά  Διαγωνισμουά , πριν την ολοκληά ρωση της συά νταξης  του ως αά νω πρακτικουά , επικοινωνειά με
τους  εκδοά τες  που  αναγραά φονται  στις  υποβληθειάσες  εγγυητικεάς  επιστολεάς,  προκειμεάνου  να
διαπιστωά σει την εγκυροά τηταά  τους. Αν διαπιστωθειά  πλαστοά τητα εγγυητικηά ς επιστοληά ς, ο υποψηά φιος
αποκλειάεται αποά  τον διαγωνισμοά  και υποβαά λλεται μηνυτηά ρια αναφοραά  στον αρμοά διο εισαγγελεάα.

δ) Μεταά  την εάκδοση της αποά φασης εάγκρισης του ανωτεάρω πρακτικουά , η αναθεάτουσα αρχηά  κοινοποιειά
την  αποά φαση  σε  οά λους  τους  προσφεάροντες  και  παρεάχει  προά σβαση  σε  αυτουά ς  στα  υποβληθεάντα
δικαιολογητικαά  συμμετοχηά ς και στις υποβληθειάσες τεχνικεάς προσφορεάς των λοιπωά ν προσφεροά ντων.

ε)  Μετεάπειτα,  σε  διακριτοά  σταά διο,  η  Επιτροπηά  Διαγωνισμουά  προβαιάνει  στην  αποσφραά γιση  των
οικονομικωά ν  προσφορωά ν,  χωριάς  να  παρεάχει  στους  προσφεάροντες  προά σβαση  στα  υποβληθεάντα
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στοιχειάα  των λοιπωά ν  οικονομικωά ν  φορεάων.  Εν συνεχειάα  η Επιτροπηά  Διαγωνισμουά  προβαιάνει  στην
αξιολοάγηση και βαθμολοάγηση των οικονομικωά ν προσφορωά ν, συά μφωνα με οριζοά μενα στο αά ρθρο 21.3
και συνταά σσει πρακτικοά , με το οποιάο εισηγειάται την αναά θεση της συά μβασης στον προσφεάροντα που
υπεάβαλε την πλεάον συμφεάρουσα προσφοραά  (ηά  τη ματαιάωση της διαδικασιάας). Το εν λοάγω πρακτικοά
υποβαά λλεται, ως  “εσωτερικοά ”,  μεάσω  της  λειτουργιάας  “επικοινωνιάα”  του  υποσυστηά ματος,  στην
αναθεάτουσα αρχηά , προς εάγκριση.

Η υποβληθειάσα οικονομικηά  προσφοραά , καταά  κατηγοριάα μελεάτης, απορριάπτεται, εφοά σον οι ποσοά τητες
του  φυσικουά  αντικειμεάνου  της  προσφοραά ς  δεν  αντιστοιχουά ν  στο  αντικειάμενο  της  μελεάτης,  οά πως
προκυά πτει αποά  τα στοιχειάα της περιάπτωσης κε' της παρ. 2 του αά ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

στ)  Μεταά  την  εάκδοση  της  αποά φασης  εάγκρισης  του  πρακτικουά  της  Επιτροπηά ς  Διαγωνισμουά ,  η
αναθεάτουσα αρχηά  κοινοποιειά  την  ως αά νω  αποά φαση  σε  οά λους  τους  προσφεάροντες  που  υπεάβαλαν
αποδεκτηά  προσφοραά  και παρεάχει προά σβαση σε αυτουά ς στις υποβληθειάσες οικονομικεάς προσφορεάς
των λοιπωά ν προσφεροά ντων. 

ζ) Επισημαιάνεται οά τι, σε περιάπτωση που οι προσφορεάς εάχουν την ιάδια συνολικηά  τελικηά  βαθμολογιάα
(ισοδυά ναμες),  η αναθεάτουσα αρχηά  επιλεάγει  τον (προσωρινοά )  αναά δοχο,  συά μφωνα με τα ειδικοά τερα
οριζοά μενα στο αά ρθρο 21.4 της παρουά σας. 

η) Καταά  των αποφαά σεων της αναθεάτουσας αρχηά ς  του παροά ντος αά ρθρου  χωρειά  εάνσταση,  καταά  τα
οριζοά μενα στο αά ρθρο 6.

Άρθρο  5:   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου/   Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μεταά  την αξιολοάγηση των προσφορωά ν, η αναθεάτουσα αρχηά  προσκαλειά, στο πλαιάσιο της σχετικηά ς
ηλεκτρονικηά ς διαδικασιάας συά ναψης συά μβασης, και μεάσω της λειτουργικοά τητας της «Επικοινωνιάας»,
τον προσωρινοά  αναά δοχο να υποβαά λει εντοά ς προθεσμιάας ειάκοσι (20) ημερωά ν τα προβλεποά μενα στις
κειάμενες  διαταά ξεις  δικαιολογητικαά  προσωρινουά  αναδοάχου  και  τα  αποδεικτικαά  εάγγραφα
νομιμοποιάησης.3

β)  Τα  δικαιολογητικαά  του  προσωρινουά  αναδοάχου  υποβαά λλονται  αποά  τον  οικονομικοά  φορεάα
ηλεκτρονικαά , μεάσω της λειτουργικοά τητας της «Επικοινωνιάας», στην αναθεάτουσα αρχηά .

γ) Αν δεν υποβληθουά ν τα ως αά νω δικαιολογητικαά   ηά  υπαά ρχουν ελλειάψεις σε αυταά  που υποβληά θηκαν,
παρεάχεται προθεσμιάα στον προσωρινοά  αναά δοχο να τα υποβαά λει ηά  να τα συμπληρωά σει εντοά ς πεάντε (5)
ημερωά ν  αποά  την  κοινοποιάηση  σχετικηά ς  ειδοποιάησης  σε  αυτοά ν,  μεάσω  της  λειτουργικοά τητας  της
“Επικοινωνιάας”  του  υποσυστηά ματος.  Η  αναθεάτουσα  αρχηά  μπορειά  να  παρατειάνει  την  ως  αά νω
προθεσμιάα, εφοά σον αιτιολογειάται αυτοά  επαρκωά ς και κατ’ ανωά τατο οά ριο για δεκαπεάντε (15) επιπλεάον
ημεάρες.

Εντοά ς τριωά ν (3) εργασιάμων ημερωά ν αποά  την ηλεκτρονικηά  υποβοληά  των ως αά νω στοιχειάων και δικαιο -
λογητικωά ν, συά μφωνα με τα ανωτεάρω υποά  β) και γ) αναφεροά μενα, προσκομιάζονται υποχρεωτικαά  αποά
τον οικονομικοά  φορεάα στην αναθεάτουσα αρχηά , σε εάντυπη μορφηά  και σε σφραγισμεάνο φαά κελο,  τα εάγ-
γραφα που απαιτειάται να προσκομισθουά ν σε πρωτοά τυπη μορφηά , συά μφωνα με τις διαταά ξεις του αά ρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωά δικας Διοικητικηά ς Διαδικασιάας'',  οά πως τροποποιηά θηκε με τις
διαταά ξεις του αά ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, καταά  τον εάλεγχο των παραπαά νω δικαιολογητικωά ν, διαπιστωθειά οά τι:
i) τα στοιχειάα που δηλωά θηκαν με το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (ΤΕΥΔ) ειάναι ψευδηά  ηά
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ανακριβηά  ηά
ii)  αν  δεν  υποβληθουά ν  στο  προκαθορισμεάνο  χρονικοά  διαά στημα  τα  απαιτουά μενα  πρωτοά τυπα  ηά
αντιάγραφα, των παραπαά νω δικαιολογητικωά ν, ηά
iii) αν αποά  τα δικαιολογητικαά  που υποβληά θηκαν νομιάμως και εμπροθεάσμως, δεν αποδεικνυά ονται οι
οά ροι και οι προυϊ ποθεάσεις συμμετοχηά ς συά μφωνα με τα αά ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρουά σας4,

απορριάπτεται η προσφοραά  του προσωρινουά  αναδοάχου, καταπιάπτει υπεάρ της αναθεάτουσας αρχηά ς η
εγγυά ηση συμμετοχηά ς  του και η κατακυά ρωση γιάνεται στον προσφεάροντα που υπεάβαλε την αμεάσως
εποά μενη  πλεάον  συμφεάρουσα  αποά  οικονομικηά  αά ποψη  προσφοραά  βαά σει  της  βεάλτιστης  σχεάσης
ποιοά τητας - τιμηά ς, τηρουμεάνης της ανωτεάρω διαδικασιάας.

Σε περιάπτωση εάγκαιρης και προσηά κουσας ενημεάρωσης της αναθεάτουσας αρχηά ς για μεταβολεάς στις
προυϊ ποθεάσεις  τις  οποιάες  ο  προσωρινοά ς  αναά δοχος  ειάχε  δηλωά σει  με  το  Τυποποιημεάνο  Έντυπο
Υπευά θυνης  Δηά λωσης  (ΤΕΥΔ)   οά τι  πληροιά  και  οι  οποιάες  επηά λθαν  ηά  για  τις  οποιάες  εάλαβε  γνωά ση  ο
προσωρινοά ς αναά δοχος μεταά  την δηά λωση και μεάχρι την ημεάρα της ειδοποιάησης/προά σκλησης για την
προσκοά μιση  των δικαιολογητικωά ν  κατακυά ρωσης  (οψιγενειάς  μεταβολεάς),  δεν  καταπιάπτει  υπεάρ  της
αναθεάτουσας αρχηά ς η εγγυά ηση συμμετοχηά ς του, που ειάχε προσκομισθειά, συά μφωνα με το αά ρθρο 15.1
της παρουά σας.

Αν κανεάνας αποά  τους προσφεάροντες δεν υπεάβαλε αληθηά  ηά  ακριβηά  δηά λωση, ηά  αν κανεάνας αποά  τους
προσφεάροντες δεν υποβαά λλει εάνα ηά  περισσοά τερα αποά  τα απαιτουά μενα δικαιολογητικαά , ηά  αν κανεάνας
αποά  τους προσφεάροντες δεν αποδειάξει οά τι στο προά σωποά  του δεν συντρεάχουν οι λοάγοι αποκλεισμουά
του  αά ρθρου  18  και  οά τι  πληροιά  τα  κριτηά ρια  επιλογηά ς  του  αά ρθρου  19,  η  διαδικασιάα  συά ναψης  της
συά μβασης ματαιωά νεται.

Η διαδικασιάα ελεάγχου των ως αά νω δικαιολογητικωά ν ολοκληρωά νεται με τη συά νταξη πρακτικουά  αποά  την
Επιτροπηά  Διαγωνισμουά , η οποιάα, στη συνεάχεια, το κοινοποιειά, μεάσω της «λειτουργικοά τητας της «Επι-
κοινωνιάας», στην αναθεάτουσα αρχηά , για τη ληά ψη αποά φασης.

Η αναθεάτουσα αρχηά  προβαιάνει,  μεταά  την εάγκριση του ανωτεάρω πρακτικουά ,  στην κοινοποιάηση της
αποά φασης κατακυά ρωσης, μαζιά με αντιάγραφο οά λων των πρακτικωά ν, σε καά θε προσφεάροντα εκτοά ς αποά
τον προσωρινοά  αναά δοχο, συά μφωνα με τις κειάμενες διαταά ξεις, μεάσω της λειτουργικοά τητας της «Επικοι-
νωνιάας», και επιπλεάον αναρταά  τα δικαιολογητικαά  του προσωρινουά  αναδοά χου στον χωά ρο «Συνημμεάνα
Ηλεκτρονικουά  Διαγωνισμουά ».

Άρθρο 6: Ενστάσεις5 

Σε περιάπτωση εάνστασης καταά  πραά ξης της αναθεάτουσας αρχηά ς,  η  προθεσμιάα  αά σκησηά ς  της ειάναι
πεάντε  (5)  ημεάρες  αποά  την  κοινοποιάηση  της  προσβαλλομεάνης  πραά ξης  στον  ενδιαφεροά μενο
οικονομικοά  φορεάα.  Η  εάνσταση  καταά  της  διακηά ρυξης  υποβαά λλεται  σε προθεσμιάα που εκτειάνεται
μεάχρι το ηά μισυ του χρονικουά  διαστηά ματος αποά  τη δημοσιάευση της παρουά σας διακηά ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μεάχρι την καταληκτικηά  ημερομηνιάα υποβοληά ς των προσφορωά ν του αά ρθρου 14 της παρουά σας.  Για
τον υπολογισμοά  της προθεσμιάας  αυτηά ς  συνυπολογιάζονται  και  οι  ημερομηνιάες  της δημοσιάευσης
και της υποβοληά ς των προσφορωά ν6.

Η εάνσταση υποβαά λλεται μεάσω της λειτουργικοά τητας της “Επικοινωνιάας” του υποσυστηά ματος. Η
αναθεάτουσα αρχηά  αποφασιάζει,  συά μφωνα με τα οριζοά μενα και στο αά ρθρο 221 του ν. 4412/2016,
υά στερα  αποά  γνωά μη  της  Επιτροπηά ς  Διαγωνισμουά  για  τις  ενσταά σεις  του  πρωά του  εδαφιάου  του
παροά ντος  και  υά στερα  αποά  γνωά μη  του  αρμοά διου  Τεχνικουά  Συμβουλιάου  για  τις  ενσταά σεις  του
δευά τερου εδαφιάου του παροά ντος, εντοά ς προθεσμιάας δεάκα (10) ημερωά ν αποά  την κοινοποιάηση της
εάνστασης. Στην περιάπτωση της εάνστασης καταά  της διακηά ρυξης,  η αναθεάτουσα αρχηά  αποφασιάζει
σε  καά θε  περιάπτωση  πριν  την  καταληκτικηά  ημερομηνιάα  υποβοληά ς  των  προσφορωά ν.  Με  την
αά πρακτη  παά ροδο  των  ανωτεάρω  προθεσμιωά ν  τεκμαιάρεται  η  αποά ρριψη  της  εάνστασης.  Για  το
παραδεκτοά  της  αά σκησης  εάνστασης,  απαιτειάται,  με  την  καταά θεση  της  εάνστασης,  η  καταβοληά
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παραβοά λου, υπεάρ του Δημοσιάου, συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το
παραά βολο αυτοά  αποτελειά  δημοά σιο εάσοδο. Το παραά βολο επιστρεάφεται με πραά ξη της αναθεάτουσας
αρχηά ς, αν η εάνσταση γιάνει δεκτηά  ηά  μερικωά ς δεκτηά  αποά  το αποφασιάζον διοικητικοά  οά ργανο. 7  

Επισημαιάνεται οά τι, αποά  την 2α Μαρτιάου 2018, ισχυά ουν τα προβλεποά μενα στο αά ρθρο 15 της ΚΥΑ
117384/26-10-2017, οποά τε το εν λοά γω αά ρθρο διαμορφωά νεται  αναλοά γως.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η  αναθεάτουσα αρχηά 8 μπορειά,  καταά  τη  διαδικασιάα  αξιολοάγησης  των  προσφορωά ν,  να  καλεάσει  τους
οικονομικουά ς  φορειάς,  μεάσω  της  λειτουργικοά τητας  της  ‘’Επικοινωνιάας”  του  υποσυστηά ματος,  να
συμπληρωά σουν  ηά  να  διευκρινιάσουν τα  εάγγραφα  ηά  δικαιολογητικαά  που  εάχουν  υποβαά λει,
συμπεριλαμβανομεάνων  και  της  τεχνικηά ς  και  της  οικονομικηά ς  τους  προσφοραά ς,  μεάσα  σε  ευά λογη
προθεσμιάα,  η  οποιάα  δεν  μπορειά  να  ειάναι  μικροά τερη  αποά  επταά  (7)  ημεάρες  αποά  την  ημερομηνιάα
κοινοποιάησης  σε  αυτουά ς  της  σχετικηά ς  προά σκλησης,  συά μφωνα  με  τα  ειδικοά τερα  οριζοά μενα  στις
διαταά ξεις των αά ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του αά ρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.

Οποιαδηά ποτε διευκριάνιση ηά  συμπληά ρωση που υποβαά λλεται αποά  τους προσφεάροντες ηά  υποψηφιάους,
χωριάς να εάχει ζητηθειά αποά  την αναθεάτουσα αρχηά 9, δεν λαμβαά νεται υποά ψη.

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1  Μεάσω της λειτουργικοά τητας της “Επικοινωνιάας” του υποσυστηά ματος, κοινοποιειάται η αποά φαση
κατακυά ρωσης στον προσωρινοά  αναά δοχο.  Με την ιάδια αποά φαση καλειάται ο αναά δοχος να  προσεάλθει σε
ορισμεάνο τοά πο και χροά νο για την υπογραφηά  του συμφωνητικουά , θεάτονταά ς του η αναθεάτουσα αρχηά
προθεσμιάα  που  δεν  μπορειά  να  υπερβαιάνει  τις  ειάκοσι  (20)  ημεάρες  αποά  την  κοινοποιάηση  ειδικηά ς
ηλεκτρονικηά ς  προά σκλησης,  μεάσω  της  λειτουργικοά τητας  της  “Επικοινωνιάας”  του  υποσυστηά ματος,
προσκομιάζοντας και την απαιτουά μενη εγγυητικηά  επιστοληά  καληά ς εκτεάλεσης. Η εν λοά γω κοινοποιάηση
επιφεάρει τα εάννομα αποτελεάσματα της αποά φασης κατακυά ρωσης, συά μφωνα με οριζοά μενα στην παρ. 3
του αά ρθρου 105 του ν. 4412/2016.     

8.2 Η υπογραφηά  του συμφωνητικουά  εάχει αποδεικτικοά  χαρακτηά ρα. Εαά ν ο αναά δοχος δεν προσεάλθει να
υπογραά ψει το συμφωνητικοά , μεάσα στην προθεσμιάα που οριάζεται στην ειδικηά  προά σκληση,  κηρυά σσεται
εάκπτωτος, καταπιάπτει υπεάρ της αναθεάτουσας αρχηά ς η εγγυά ηση συμμετοχηά ς του και η κατακυά ρωση γιά -
νεται στον προσφεάροντα που υπεάβαλε την αμεάσως εποά μενη πλεάον συμφεάρουσα αποά  οικονομικηά  αά πο-
ψη προσφοραά  βαά σει βεάλτιστης σχεάσης ποιοά τητας - τιμηά ς.  Αν κανεάνας αποά  τους προσφεάροντες δεν
προσεάλθει για την υπογραφηά  του συμφωνητικουά , η διαδικασιάα συά ναψης της συά μβασης ματαιωά νεται,
συά μφωνα με την περιάπτωση β' της παραγραά φου 1 του αά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος

Σχετικαά  με την υπογραφηά  της συά μβασης, ισχυά ουν τα προβλεποά μενα στην παρ. 5 αά ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  εάγγραφα της συά μβασης  με βαά ση τα οποιάα θα εκτελεσθειά  η συά μβαση ειάναι τα αναφεροά μενα
παρακαά τω.  Σε  περιάπτωση  ασυμφωνιάας  των  περιεχομεάνων  σε  αυταά  οά ρων,  η  σειραά  ισχυά ος
καθοριάζεται  ως κατωτεάρω:

1. Το Συμφωνητικοά .

2. Η παρουά σα Διακηά ρυξη.  
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3. Η Οικονομικηά  Προσφοραά  του Αναδοά χου.

4. Η Τεχνικηά  Προσφοραά  του Αναδοά χου.

5. Το τευά χος της Συγγραφηά ς Υποχρεωά σεων (Σ.Υ.) .

6. Το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων του εάργου με τα τυχοά ν Παραρτηά ματαά  του, το προά γραμμα των
απαιτουά μενων μελετωά ν  και η τεκμηριάωση της σκοπιμοά τητας του εάργου. 

7. Το τευά χος προεκτιμωά μενων αμοιβωά ν

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα εάγγραφα της συά μβασης συνταά σσονται υποχρεωτικαά  στην ελληνικηά  γλωά σσα και προαιρετικαά
και σε αά λλες γλωά σσες,  συνολικαά  ηά  μερικαά .  Σε περιάπτωση ασυμφωνιάας  μεταξυά  των τμημαά των των
εγγραά φων  της  συά μβασης  που  εάχουν  συνταχθειά  σε  περισσοά τερες  γλωά σσες,  επικρατειά  η  ελληνικηά
εάκδοση. Τυχοά ν ενσταά σεις υποβαά λλονται στην ελληνικηά  γλωά σσα.

10.2 Οι προσφορεάς και τα περιλαμβανοά μενα σε αυτεάς στοιχειάα, καθωά ς και τα αποδεικτικαά  εάγγραφα
συνταά σσονται στην ελληνικηά  γλωά σσα ηά  συνοδευά ονται αποά  επιάσημη μεταά φρασηά  τους στην ελληνικηά
γλωά σσα.

10.3  Στα αλλοδαπαά  δημοά σια  εάγγραφα και  δικαιολογητικαά  εφαρμοά ζεται  η  Συνθηά κη  της  Χαά γης  της
5.10.1961,  που  κυρωά θηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικαά  τα  αλλοδαπαά  ιδιωτικαά  εάγγραφα
μπορουά ν  να  συνοδευά ονται  αποά  μεταά φρασηά  τους  στην  ελληνικηά  γλωά σσα  επικυρωμεάνη  ειάτε  αποά
προά σωπο αρμοά διο καταά  τις διαταά ξεις της εθνικηά ς νομοθεσιάας ειάτε αποά  προά σωπο καταά  νοά μο αρμοά διο
της χωά ρας στην οποιάα εάχει συνταχθειά το εάγγραφο. 10 Επιάσης, γιάνονται υποχρεωτικαά  αποδεκταά  ευκρινηά
φωτοαντιάγραφα  εγγραά φων  που  εάχουν  εκδοθειά  αποά  αλλοδαπεάς  αρχεάς  και  εάχουν  επικυρωθειά  αποά
δικηγοά ρο,  συά μφωνα  με  τα  προβλεποά μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αά ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κωά δικας  Διοικητικηά ς  Διαδικασιάας”,  οά πως  αντικατασταά θηκε  ως  αά νω  με  το  αά ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικαά  και  τεχνικαά  φυλλαά δια  και  αά λλα  εάντυπα  -  εταιρικαά  ηά  μη  –  με  ειδικοά  τεχνικοά
περιεχοά μενο μπορουά ν  να υποβαά λλονται  σε  αά λλη γλωά σσα,  χωριάς  να συνοδευά ονται  αποά  μεταά φραση
στην ελληνικηά .

10.5 Η  επικοινωνιάα  με  την  αναθεάτουσα  αρχηά ,  καθωά ς  και  μεταξυά  αυτηά ς  και  του  αναδοά χου,  θα
γιάνονται υποχρεωτικαά  στην ελληνικηά  γλωά σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασιάα συά ναψης και την εκτεάλεση της συά μβασης,  εάχουν εφαρμογηά ,  ιδιάως,  οι κατωτεάρω
διαταά ξεις, οά πως ισχυά ουν:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδιάως τα αά ρθρα 118 και 119 αυτουά .

2. Ο ν. 4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 

3. Τα αά ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)11.

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικοά τερα το αά ρθρο 59 αυτουά  «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικοά τερα το αά ρθρο 1 αυτουά .

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .
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7. Ο ν.  4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Ο  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες12”.  

14. Το αά ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση13».

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).

16.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.

17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

18. Ο  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”.

19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οά πως
ισχυά ει, ως προς το μεάρος Β΄ (Προδιαγραφεάς) και ως συγκριτικοά  στοιχειάο για τη προεκτιάμηση
αμοιβωά ν μελετωά ν που δεν καλυά πτονται αποά  τον Κανονισμοά  αμοιβωά ν.

20. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, οά πως ισχυά ει μεταά  την τροποποιάησηά  του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

21. Η με αρ.   117384/26-10-2017  Κοινηά  Υπουργικηά  Αποά φαση (Β'  3821) «Ρυθμιάσεις  τεχνικωά ν
ζητημαά των  που  αφορουά ν  την  αναά θεση  των  Δημοσιάων  Συμβαά σεων  εάργων,  μελετωά ν,  και
παροχηά ς τεχνικωά ν και λοιπωά ν συναφωά ν επιστημονικωά ν υπηρεσιωά ν με χρηά ση των επιμεάρους
εργαλειάων  και  διαδικασιωά ν  του  Εθνικουά  Συστηά ματος  Ηλεκτρονικωά ν  Δημοσιάων Συμβαά σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

22. -  Η  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικηά  Αποά φαση  (Β’  1781)  «Ρυά θμιση  ειδικοά τερων  θεμαά των
λειτουργιάας  και  διαχειάρισης  του  Κεντρικουά  Ηλεκτρονικουά  Μητρωά ου  Δημοσιάων  Συμβαά σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειάου Οικονομιάας και Αναά πτυξης»,

23. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικηά  Αποά φαση (Β’ 1924) «Τεχνικεάς λεπτομεάρειες και
διαδικασιάες  λειτουργιάας  του  Εθνικουά  Συστηά ματος  Ηλεκτρονικωά ν  Δημοσιάων  Συμβαά σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

24. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικηά  Αποά φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμουά
Προεκτιμωά μενων  Αμοιβωά ν  μελετωά ν  και  παροχηά ς  τεχνικωά ν  και  λοιπωά ν  συναφωά ν
επιστημονικωά ν υπηρεσιωά ν καταά  τη διαδικασιάα της παρ. 8 δ του αά ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

25. Η  Εγκυά κλιος  11/2011  της  ΓΓΔΕ/τ.  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  «Εφαρμογή  διατάξεων  του  Ν.3919/2011  που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
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26. Η  με  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  Αποά φαση  Υπ.  Δ.Μ.Η.Δ.  «Διενέργεια  της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημοσίων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδοά θηκε κατ’ εξουσιοδοά τηση του
αά ρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

27. Οι σε εκτεάλεση των ανωτεάρω νοά μων εκδοθειάσες κανονιστικεάς διαταά ξεις (πλην αυτωά ν που ηά δη
προαναφεάρθηκαν), καθωά ς και αά λλες διαταά ξεις που αναφεάρονται ρηταά  ηά  απορρεάουν αποά  τα
οριζοά μενα στα  εάγγραφα της παρουά σας συά μβασης, καθωά ς και το συά νολο των διαταά ξεων του
ασφαλιστικουά ,  εργατικουά ,  κοινωνικουά ,  περιβαλλοντικουά  και  φορολογικουά  δικαιάου  και
γενικοά τερα καά θε διαά ταξη (νοά μου, π.δ., υπουργικηά ς αποά φασης, κ.λ.π.) που διεάπει την αναά θεση
και εκτεάλεση της παρουά σας συά μβασης, εάστω και αν δεν αναφεάρονται ρηταά . 

28. Οι ισχυά ουσες προδιαγραφεάς για τις ανατιθεάμενες κατηγοριάες μελετωά ν.

29. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται  ρητώς  στο  κείμενο  της  πρότυπης  διακήρυξης)  μπορούν  να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτιμωά μενη αξιάα της συά μβασης ανεάρχεται σε 132.811,20 € (χωριάς ΦΠΑ) και  περιλαμβαά νει τις
προεκτιμωά μενες αμοιβεάς των παρακαά τω επιμεάρους κατηγοριωά ν μελετωά ν:

1. 108.270,00 € για μελεάτη κατηγοριάας 10 – Μελεάτες Συγκοινωνιακωά ν Έργων & Κυκλοφοριακεάς
2. 3.609,00 € για μελεάτη κατηγοριάας 2 – Πολεοδομικεάς και Ρυμοτομικεάς Μελεάτες
3. 3.609,00 € για μελεάτη κατηγοριάας 7 – Ειδικεάς Αρχιτεκτονικεάς Μελεάτες

και 17.323,20 € για απροά βλεπτες δαπαά νες.

Η μελεάτη εάχει ενταχθειά  στο Χρηματοδοτικοά  Προά γραμμα “Λοιπεάς Δραά σεις Περιβαλλοντικουά  Ισοζυγιάου”
-  Άξονας  4:  “Αστικηά  Βιωά σιμη  Κινητικοά τητα”  και  η  συά μβαση  θα χρηματοδοτηθειά  αποά  το  ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ  του  Υπουργειάου  Περιβαά λλοντος  και  Ενεάργειας  και  υποά κειται  στις  νοά μιμες  κρατηά σεις,
περιλαμβανομεάνης  της  κραά τησης  υά ψους  0,06  %  υπεάρ  των  λειτουργικωά ν  αναγκωά ν  της  Ενιαιάας
Ανεξαά ρτητης Αρχηά ς Δημοσιάων Συμβαά σεων, συά μφωνα με το αά ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθωά ς
και  της  κραά τησης  υά ψους  0,06  %  υπεάρ  των  λειτουργικωά ν  αναγκωά ν  της  Αρχηά ς  Εξεάτασης
Προδικαστικωά ν Προσφυγωά ν, συά μφωνα με το αά ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

12.2 Οι μοναά δες φυσικουά  αντικειμεάνου, τα ποσοτικαά  στοιχειάα αποά  το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων και
οι τιμεάς μοναά δος που χρησιμοποιηά θηκαν για τους υπολογισμουά ς των αά νω προεκτιμωά μενων αμοιβωά ν,
αναφεάρονται αναλυτικαά  στο τευά χος προεκτιμωά μενων αμοιβωά ν. 

Οι  οικονομικοιά  φορειάς οφειάλουν, για την υποβοληά  της τεχνικηά ς και της οικονομικηά ς προσφοραά ς, να
μελετηά σουν  τα  τεχνικαά  στοιχειάα  του  εάργου,  η  δε  οικονομικηά  τους  προσφοραά  περιλαμβαά νει  τη
συνολικηά  αμοιβηά  τους για το συά νολο του προς μελεάτη αντικειμεάνου, οά πως αυτοά  προδιαγραά φεται στο
Φαά κελο  δημοά σιας συά μβασης. Τεκμαιάρεται σχετικαά  οά τι ο αναά δοχος εάλαβε υποά ψη, καταά  τη μελεάτη του
Φακεάλου δημοά σιας συά μβασης, την πιθανοά τητα να μην αντιστοιχουά ν οι ποσοά τητες μοναά δων φυσικουά
αντικειμεάνου, που αναφεάρονται στο τευά χος της προεκτιμωά μενης αμοιβηά ς, στις τελικεάς ποσοά τητες που
θα  απαιτηθουά ν  για  την  εκποά νηση  της  μελεάτης  και  διαμοά ρφωσε  αναά λογα  την  οικονομικηά  του
προσφοραά . Εφοά σον προκυά ψουν διαφορεάς, εφαρμοά ζεται το αά ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως  ημερομηνιάα  εάναρξης  των  προθεσμιωά ν  της  συά μβασης  για  τις  υποχρεωά σεις  του  του
Αναδοά χου  οριάζεται η ημερομηνιάα υπογραφηά ς του συμφωνητικουά .

Η συνολικηά  προθεσμιάα για την περαιάωση του αντικειμεάνου της συά μβασης οριάζεται σε δεκαπεάντε (15)
μηά νες αποά  την υπογραφηά  του συμφωνητικουά . 

 Στο συμφωνητικοά  οριάζονται και τμηματικεάς προθεσμιάες, οά πως αυτεάς παρουσιαά ζονται αναλυτικαά  στο
Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων, ως ακολουά θως:

1. Εκποά νηση Σταδιάου Α΄ & οριστικηά  υποβοληά  Παραδοτεάου #Α1 : διαά ρκεια 7 μηά νες αποά  την
υπογραφηά  του συμφωνητικουά .

2. Εκποά νηση Σταδιάου Β΄ & οριστικηά  υποβοληά  Παραδοτεάου #Β2 : διαά ρκεια 5 μηά νες αποά  την
εάγκριση του Παραδοτεάου #Α1.

3. Εκποά νηση Σταδιάου Γ΄ & οριστικηά  υποβοληά  Παραδοτεάου #Γ3 : διαά ρκεια 3 μηά νες αποά  την
εάγκριση του Παραδοτεάου #Β2.

Ο καθαροά ς χροά νος ολοκληά ρωσης του μελετητικουά  αντικειμεάνου οριάζεται σε  δωά δεκα (12)  μηά νες.

Η  αναθεάτουσα  αρχηά  διατηρειά  το  δικαιάωμα  να  οριάσει,  καταά  την  υπογραφηά  του   συμφωνητικουά ,
μεταγενεάστερο χροά νο εάναρξης των προθεσμιωά ν της συά μβασης. 

- 13 -





Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηά  του Αναδοά χου, θα γιάνει συά μφωνα με την «ανοικτηά  διαδικασιάα» του αά ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υποά  τις προυϊ ποθεάσεις του νοά μου αυτουά .
 
13.2 Η τεχνικηά  προσφοραά  θα συνταχθειά  και υποβληθειά  συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 3
της  παρουά σας,  σε  συνδυασμοά  με  το  αά ρθρο  94  παρ.  2  και  3  του  ν.  4412/2016.  Η  οικονομικηά
προσφοραά  θα συνταχθειά  και υποβληθειά συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 3 της παρουά σας, σε
συνδυασμοά  με το αά ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικεάς προσφορεάς  δεν γιάνονται δεκτεάς. 

13.4 Καά θε προσφεάρων μπορειά να υποβαά λει μοά νο μιάα προσφοραά .

13.5 Δεν γιάνονται δεκτεάς προσφορεάς για μεάρος του συμβατικουά  αντικειμεάνου της μελεάτης. 

13.6 Οι προσφορεάς ισχυά ουν για δεκατρειάς (13) μηά νες αποά  την ημεάρα ληά ξης της προθεσμιάας υποβοληά ς
προσφορωά ν του επομεάνου αά ρθρου. Η αναθεάτουσα αρχηά  μπορειά, πριν τη ληά ξη του χροά νου ισχυά ος της
προσφοραά ς,  να ζηταά  αποά  τους προσφεάροντες να παρατειάνουν τη διαά ρκεια ισχυά ος της προσφοραά ς
τους και της εγγυά ησης συμμετοχηά ς.

Άρθρο  14  :  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  -
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορωά ν  οριάζεται  η  5η
Μαρτίου 2018 ημεάρα Δευτέρα και ωά ρα 12:00 π.μ..

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  οριάζεται  η  8η
Μαρτίου 2018, ημεάρα Πέμπτη ώρα 12:00π.μ..

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την συμμετοχηά  στη διαδικασιάα απαιτειάται η καταά θεση εγγυά ησης συμμετοχηά ς, ποσουά  2.650 (δυά ο
χιλιαά δων εξακοσιάων πενηά ντα) €.

Στην περιάπτωση εάνωσης οικονομικωά ν φορεάων, η εγγυά ηση συμμετοχηά ς περιλαμβαά νει και τον οά ρο
οά τι η εγγυά ηση καλυά πτει τις υποχρεωά σεις οά λων των οικονομικωά ν φορεάων που συμμετεάχουν στην
εάνωση.

Οι εγγυηά σεις συμμετοχηά ς περιλαμβαά νουν κατ’ ελαά χιστον τα ακοά λουθα στοιχειάα, συά μφωνα με το
αά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνιάα εάκδοσης, 
β) τον εκδοά τη, 
γ) την αναθεάτουσα αρχηά  προς την οποιάα απευθυά νονται (ηά  τον κυά ριο του εάργου), 
δ) τον αριθμοά  της εγγυά ησης, 
ε) το ποσοά  που καλυά πτει η εγγυά ηση. 
στ) την πληά ρη επωνυμιάα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευά θυνση του οικονομικουά  φορεάα υπεάρ του οποιάου

εκδιάδεται  η  εγγυά ηση (στην περιάπτωση εάνωσης,  αναγραά φονται  οά λα τα παραπαά νω για καά θε
μεάλος της εάνωσης), 
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ζ) τους οά ρους οά τι: αα) η εγγυά ηση παρεάχεται ανεάκκλητα και ανεπιφυά λακτα, ο δε εκδοά της παραι-
τειάται  του  δικαιωά ματος  της  διαιρεάσεως  και  της  διζηά σεως,  και  ββ)  οά τι  σε  περιάπτωση  κα -
ταά πτωσης αυτηά ς,  το ποσοά  της καταά πτωσης υποά κειται στο εκαά στοτε ισχυά ον τεάλος χαρτοσηά -
μου.

η) τα στοιχειάα  της σχετικηά ς διακηά ρυξης και την καταληκτικηά  ημερομηνιάα  υποβοληά ς  προσφο -
ρωά ν, 

θ) την ημερομηνιάα ληά ξης ηά  τον χροά νο ισχυά ος της εγγυά ησης, 
ι) την αναά ληψη υποχρεάωσης αποά  τον εκδοά τη της εγγυά ησης να καταβαά λει το ποσοά  της εγγυά ησης

ολικαά  ηά  μερικαά  εντοά ς πεάντε (5) ημερωά ν μεταά  αποά  απληά  εάγγραφη ειδοποιάηση εκειάνου προς τον
οποιάο απευθυά νεται. 

Η  εγγυά ηση  συμμετοχηά ς  πρεάπει  να  ισχυά ει  τουλαά χιστον  για  τριαά ντα (30)  ημεάρες  μεταά  τη  ληά ξη  του
χροά νου ισχυά ος της προσφοραά ς του αά ρθρου 13 της παρουά σας, ηά τοι δεκατεάσσερις (14) μηά νες αποά  την
ημεάρα ληά ξης της προθεσμιάας υποβοληά ς προσφορωά ν του αά ρθρου 14, αά λλως η προσφοραά  απορριάπτεται.
Η  αναθεάτουσα  αρχηά  μπορειά,  πριν  τη  ληά ξη  της  προσφοραά ς,  να  ζηταά  αποά  τον  προσφεάροντα  να
παρατειάνει, πριν τη ληά ξη τους, τη διαά ρκεια ισχυά ος της προσφοραά ς και της εγγυά ησης συμμετοχηά ς.

Οι εγγυηά σεις συμμετοχηά ς καταπιάπτουν, υπεάρ του κυριάου του εάργου, μεταά  αποά  γνωά μη του αρμοά διου
Τεχνικουά  Συμβουλιάου, αν ο προσφεάρων αποσυά ρει την προσφοραά  του καταά  τη διαά ρκεια ισχυά ος αυτηά ς,
παρεάχει ψευδηά  στοιχειάα ηά  πληροφοριάες που αναφεάρονται στα αά ρθρα 17 εάως 19 της παρουά σας, δεν
προσκομιάσει εγκαιάρως τα προβλεποά μενα στο αά ρθρο 22 της παρουά σας δικαιολογητικαά  ηά  δεν προσεάλ-
θει εγκαιάρως για υπογραφηά  της συά μβασης.

Οι εγγυηά σεις συμμετοχηά ς  επιστρεάφονται ως εξηά ς :

α) στον αναά δοχο, με την προσκοά μιση της εγγυά ησης καληά ς εκτεάλεσης, 

β) στους λοιπουά ς προσφεάροντες, καταά  τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 72 του ν. 4412/201614. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφηά  της συά μβασης απαιτειάται η παροχηά  εγγυά ησης καληά ς εκτεάλεσης, συά μφωνα με
το αά ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υά ψος της οποιάας καθοριάζεται σε ποσοστοά   5%  επιά
της αξιάας της συά μβασης, χωριάς Φ.Π.Α. και κατατιάθεται πριν ηά  καταά  την υπογραφηά  της συά μβασης.
Η εγγυά ηση καληά ς  εκτεάλεσης καταπιάπτει  στην περιάπτωση παραά βασης των οά ρων της συά μβασης,
οά πως αυτηά  ειδικοά τερα οριάζει.

Σε  περιάπτωση  τροποποιάησης  της  συά μβασης  καταά  το  αά ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιάα
συνεπαά γεται αυά ξηση της συμβατικηά ς  αξιάας,  ο αναά δοχος ειάναι υποχρεωμεάνος να καταθεάσει πριν
την τροποποιάηση, συμπληρωματικηά  εγγυά ηση, το υά ψος της οποιάας ανεάρχεται σε ποσοστοά  5% επιά
του ποσουά  της αυά ξησης χωριάς ΦΠΑ.

Η  εγγυά ηση  καληά ς  εκτεάλεσης  της  συά μβασης  καλυά πτει  συνολικαά  και  χωριάς  διακριάσεις  την
εφαρμογηά  οά λων  των  οά ρων  της  συά μβασης  και  καά θε  απαιάτηση  της  αναθεάτουσας  αρχηά ς  ηά  του
κυριάου του εάργου εάναντι του αναδοά χου.

Η εγγυά ηση καληά ς εκτεάλεσης καταπιάπτει υπεάρ του κυριάου του εάργου, με αιτιολογημεάνη αποά φαση
του Προιϊσταμεάνου της Διευθυά νουσας Υπηρεσιάας,  ιδιάως μεταά  την οριστικοποιάηση της εάκπτωσης
του αναδοά χου. Η εάνσταση του αναδοά χου καταά  της αποφαά σεως δεν αναστεάλλει την ειάσπραξη του
ποσουά  της εγγυηά σεως.

Οι εγγυητικεάς επιστολεάς καληά ς εκτεάλεσης περιλαμβαά νουν κατ’ ελαά χιστον τα αναφεροά μενα στην
παραά γραφο  15.1  της  παρουά σας  και  επιπροά σθετα,  τον  αριθμοά  και  τον  τιάτλο  της  σχετικηά ς
συά μβασης.
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15.3     Εγγύηση προκαταβολής
Δεν προβλεάπεται. 

15. Οι ως αά νω εγγυητικεάς επιστολεάς εκδιάδονται αποά  πιστωτικαά  ιδρυά ματα που λειτουργουά ν νοά μιμα στα
κραά τη- μεάλη της Ένωσης ηά  του Ευρωπαιϊκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου ηά  στα κραά τη-μεάρη της ΣΔΣ και εάχουν,
συά μφωνα με  τις  ισχυά ουσες διαταά ξεις,  το δικαιάωμα αυτοά .  Μπορουά ν,  επιάσης,  να εκδιάδονται  αποά  το
Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ηά  να παρεάχονται  με  γραμμαά τιο  του Ταμειάου  Παρακαταθηκωά ν  και  Δανειάων με
παρακαταά θεση  σε  αυτοά  του  αντιάστοιχου  χρηματικουά  ποσουά .15 Αν  συσταθειά  παρακαταθηά κη  με
γραμμαά τιο παρακαταά θεσης χρεογραά φων στο Ταμειάο Παρακαταθηκωά ν και Δανειάων, τα τοκομεριάδια ηά
μεριάσματα που ληά γουν καταά  τη διαά ρκεια της εγγυά ησης επιστρεάφονται μεταά  τη ληά ξη τους στον υπεάρ ου
η εγγυά ηση οικονομικοά  φορεάα.

Οι εγγυητικεάς  επιστολεάς  εκδιάδονται  κατ’  επιλογηά  του οικονομικουά  φορεάα/αναδοά χου αποά  εάνα ηά
περισσοά τερους εκδοά τες της παραπαά νω παραγραά φου, ανεξαρτηά τως του υά ψους των.   

Εαά ν η εγγυά ηση εκδοθειά αποά  αλλοδαποά  πιστωτικοά  ιάδρυμα μπορειά να συνταχθειά σε μιάα αποά  τις επιάσημες
γλωά σσες της Ευρωπαιϊκηά ς Ένωσης, αλλαά  θα συνοδευά εται απαραιάτητα αποά   μεταά φραση στην ελληνικηά
γλωά σσα, συά μφωνα και με τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 10.3. της παρουά σας.

15.5  Η αναθεάτουσα αρχηά  επικοινωνειά με τους φορειάς που φεάρονται να εάχουν εκδωά σει τις εγγυητικεάς
επιστολεάς, προκειμεάνου να διαπιστωά σει την εγκυροά τηταά  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το  πληά ρες  κειάμενο  της  παρουά σας  διακηά ρυξης  και  η  προκηά ρυξη  συά μβασης  καταχωρηά θηκαν  στο
ΚΗΜΔΗΣ16.   

Προκηά ρυξη (περιάληψη της παρουά σας διακηά ρυξης) δημοσιευά εται στον ελληνικοά  Τυά πο,  καθωά ς και στην
ιστοσελιάδα της αναθεάτουσας αρχηά ς (www.chania.gr). 

Οι δαπαά νες δημοσιάευσης της διακηά ρυξης στον ελληνικοά  τυά πο βαρυά νουν, σε καά θε περιάπτωση, τον
αναά δοχο και εισπραά ττονται με τον πρωά το λογαριασμοά  πληρωμηά ς της συά μβασης17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συά μβαση ανατιάθεται βαά σει του κριτηριάου του αά ρθρου 21 της παρουά σας, σε προσφεάροντα ο οποιάος
δεν αποκλειάεται αποά  τη συμμετοχηά  βαά σει του αά ρθρου 18 και πληροιά τα κριτηά ρια επιλογηά ς του αά ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικαιάωμα  συμμετοχηά ς  εάχουν  φυσικαά  ηά  νομικαά  προά σωπα,  ηά  ενωά σεις  αυτωά ν  που
δραστηριοποιουά νται στην εκποά νηση μελετωά ν των κατηγοριωά ν που αναφεάρονται στο αά ρθρο 12.1 και
που ειάναι εγκατεστημεάνα σε:
α) σε κραά τος-μεάλος της Ένωσης,
β) σε κραά τος-μεάλος του Ευρωπαιϊκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογραά ψει και κυρωά σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοά  που η υποά  αναά θεση δημοά σια

συά μβαση καλυά πτεται αποά  τα Παραρτηά ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεάς σημειωά σεις του σχετικουά  με
την Ένωση Προσαρτηά ματος I της ως αά νω Συμφωνιάας, καθωά ς και

δ) σε τριάτες  χωά ρες που δεν εμπιάπτουν στην περιάπτωση γ΄  της παρουά σας παραγραά φου και  εάχουν
συναά ψει  διμερειάς  ηά  πολυμερειάς  συμφωνιάες  με  την  Ένωση  σε  θεάματα  διαδικασιωά ν  αναά θεσης
δημοσιάων συμβαά σεων.

17.2    Οικονομικοά ς φορεάας συμμετεάχει ειάτε μεμονωμεάνα ειάτε ως μεάλος εάνωσης.

17.3  Οι ενωά σεις οικονομικωά ν φορεάων συμμετεάχουν υποά  τους οά ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αά ρθρου
19 και των σημειάων γ) και δ) της παρ. 1 του αά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειάται αποά  τις εν
λοά γω ενωά σεις να περιβληθουά ν συγκεκριμεάνη νομικηά  μορφηά  για την υποβοληά  προσφοραά ς.  Η εάνωση
των  φυσικωά ν  ηά  νομικωά ν  προσωά πων  μπορειά  να  αφοραά  στην  ιάδια  ηά  σε  διαφορετικεάς  κατηγοριάες
μελετωά ν.

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Καά θε  προσφεάρων  αποκλειάεται αποά  την  συμμετοχηά  στην  παρουά σα  διαδικασιάα  συά ναψης
συά μβασης,  εφοά σον  συντρεάχει  στο  προά σωποά  του  (αν  προά κειται  για  μεμονωμεάνο  φυσικοά  ηά  νομικοά
προά σωπο) ηά  σε εάνα αποά  τα μεάλη του (αν προά κειται περιά εάνωσης οικονομικωά ν φορεάων ) εάνας αποά  τους
λοά γους των παρακαά τω περιπτωά σεων:

18.1.1  Υπαά ρχει εις βαά ρος του προσφεάροντος αμεταά κλητη   καταδικαστικηά  αποά φαση για εάναν αποά  τους
ακοά λουθους λοάγους :

α) συμμετοχηά  σε εγκληματικηά  οργαά νωση,  οά πως αυτηά  οριάζεται στο αά ρθρο 2 της αποά φασης-
πλαιάσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλιάου  της  24ης Οκτωβριάου  2008,  για  την  καταπολεάμηση  του
οργανωμεάνου εγκληά ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκιάα,  οά πως  οριάζεται  στο  αά ρθρο  3  της  συά μβασης  περιά  της  καταπολεάμησης  της
διαφθοραά ς στην οποιάα ενεάχονται υπαά λληλοι των Ευρωπαιϊκωά ν Κοινοτηά των ηά  των κρατωά ν μελωά ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  αά ρθρου  2  της  αποά φασης-πλαιάσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιάου της 22ας Ιουλιάου 2003, για την καταπολεάμηση της δωροδοκιάας στον
ιδιωτικοά  τομεάα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωά ς και οά πως οριάζεται στην κειάμενη νομοθεσιάα ηά
στο εθνικοά  διάκαιο του οικονομικουά  φορεάα,

γ)  απαά τη,  καταά  την  εάννοια  του  αά ρθρου  1  της  συά μβασης  σχετικαά  με  την  προστασιάα  των
οικονομικωά ν συμφεροά ντων των Ευρωπαιϊκωά ν Κοινοτηά των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιάα
κυρωά θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ)  τρομοκρατικαά  εγκληά ματα ηά  εγκληά ματα συνδεοά μενα με τρομοκρατικεάς  δραστηριοά τητες,
οά πως  οριάζονται,  αντιστοιάχως,  στα  αά ρθρα  1  και  3  της  αποά φασης-πλαιάσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλιάου της  13ης  Ιουνιάου  2002,  για  την  καταπολεάμηση  της  τρομοκρατιάας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ηά  ηθικηά  αυτουργιάα ηά  συνεάργεια ηά  αποά πειρα διαά πραξης εγκληά ματος, οά πως οριάζονται
στο αά ρθρο 4 αυτηά ς,

ε) νομιμοποιάηση εσοά δων αποά  παραά νομες δραστηριοά τητες ηά  χρηματοδοά τηση της τρομοκρατιάας,
οά πως αυτεάς οριάζονται στο αά ρθρο 1 της Οδηγιάας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϊκουά  Κοινοβουλιάου και του
Συμβουλιάου  της  26ης  Οκτωβριάου  2005,  σχετικαά  με  την  προά ληψη  της  χρησιμοποιάησης  του
χρηματοπιστωτικουά  συστηά ματος για τη νομιμοποιάηση εσοά δων αποά  παραά νομες δραστηριοά τητες και τη
χρηματοδοά τηση της τρομοκρατιάας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποιάα ενσωματωά θηκε στην
εθνικηά  νομοθεσιάα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικηά  εργασιάα και αά λλες μορφεάς εμποριάας ανθρωά πων, οά πως οριάζονται στο αά ρθρο 2 της
Οδηγιάας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϊκουά  Κοινοβουλιάου και του Συμβουλιάου της 5ης Απριλιάου 2011, για
την προά ληψη και την καταπολεάμηση της εμποριάας ανθρωά πων και για την προστασιάα των θυμαά των
της, καθωά ς και για την αντικαταά σταση της αποά φασης-πλαιάσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιάου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιάα ενσωματωά θηκε στην εθνικηά  νομοθεσιάα με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρεάωση αποκλεισμουά  προσφεάροντος εφαρμοά ζεται επιάσης οά ταν το προά σωπο εις βαά ρος
του οποιάου εκδοά θηκε αμεταά κλητη καταδικαστικηά  αποά φαση ειάναι μεάλος του διοικητικουά , διευθυντικουά
ηά  εποπτικουά  οργαά νου του εν λοάγω προσφεάροντος ηά  εάχει εξουσιάα εκπροσωά πησης, ληά ψης αποφαά σεων ηά
ελεάγχου σε αυτοά . 

Στις περιπτωά σεις εταιρειωά ν περιορισμεάνης ευθυά νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωά ν εταιρειωά ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),  και  ιδιωτικωά ν  κεφαλαιουχικωά ν  εταιρειωά ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρεάωση του προηγουά μενου εδαφιάου
αφοραά  τους διαχειριστεάς. Στις περιπτωά σεις ανωνυά μων εταιρειωά ν (Α.Ε.), η εν λοάγω υποχρεάωση αφοραά
τον Διευθυά νοντα Συά μβουλο, καθωά ς και οά λα τα μεάλη του Διοικητικουά  Συμβουλιάου. Στις περιπτωά σεις
των συνεταιρισμωά ν, η εν λοάγω υποχρεάωση αφοραά  τα μεάλη του Διοικητικουά  Συμβουλιάου.

18.1.2 α) Ο  προσφεάρων εάχει αθετηά σει τις υποχρεωά σεις του οά σον αφοραά  στην καταβοληά  φοά ρων ηά
εισφορωά ν κοινωνικηά ς ασφαά λισης και αυτοά  εάχει διαπιστωθειά αποά  δικαστικηά  ηά  διοικητικηά  αποά φαση με
τελεσιάδικη και δεσμευτικηά  ισχυά , συά μφωνα με διαταά ξεις της χωά ρας οά που ειάναι εγκατεστημεάνος  ηά  την
εθνικηά  νομοθεσιάα  
ηά /και 

β) η αναθεάτουσα αρχηά   μπορειά  να αποδειάξει  με τα καταά λληλα μεάσα οά τι  ο προσφεάρων εάχει
αθετηά σει τις υποχρεωά σεις του οά σον αφοραά  την καταβοληά  φοά ρων ηά  εισφορωά ν κοινωνικηά ς ασφαά λισης.

Αν  ο  προσφεάρων  ειάναι  Έλληνας  πολιάτης  ηά  εάχει  την  εγκαταά στασηά  του  στην  Ελλαά δα,  οι
υποχρεωά σεις του που αφορουά ν στις εισφορεάς κοινωνικηά ς ασφαά λισης καλυά πτουν τοά σο την κυά ρια οά σο
και την επικουρικηά  ασφαά λιση.

Δεν  αποκλειάεται  ο  προσφεάρων,  οά ταν  εάχει  εκπληρωά σει  τις  υποχρεωά σεις  του  ειάτε
καταβαά λλοντας  τους  φοά ρους  ηά  τις  εισφορεάς  κοινωνικηά ς  ασφαά λισης  που  οφειάλει,
συμπεριλαμβανομεάνων,  καταά  περιάπτωση,  των  δεδουλευμεάνων  τοά κων  ηά  των  προστιάμων  ειάτε
υπαγοά μενος σε δεσμευτικοά  διακανονισμοά  για την καταβοληά  τους.

18.1.2Α  Η  αναθεάτουσα  αρχηά  γνωριάζει  ηά  μπορειά  να  αποδειάξει  με  τα  καταά λληλα  μεάσα  οά τι  εάχουν
επιβληθειά  σε βαά ρος του οικονομικουά  φορεάα, μεάσα σε χρονικοά  διαά στημα δυά ο (2) ετωά ν πριν αποά  την
ημερομηνιάα ληά ξης της προθεσμιάας υποβοληά ς προσφοραά ς: 
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αα)  τρεις  (3)  πραά ξεις  επιβοληά ς  προστιάμου  αποά  τα  αρμοά δια  ελεγκτικαά  οά ργανα  του  Σωά ματος
Επιθεωά ρησης Εργασιάας για παραβαά σεις της εργατικηά ς νομοθεσιάας που χαρακτηριάζονται, συά μφωνα με
την υπουργικηά  αποά φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οά πως εκαά στοτε ισχυά ει, ως «υψηληά ς» ηά  «πολυά
υψηληά ς» σοβαροά τητας, οι οποιάες προκυά πτουν αθροιστικαά  αποά  τρεις (3) διενεργηθεάντες ελεάγχους, ηά
ββ)  δυά ο  (2)  πραά ξεις  επιβοληά ς  προστιάμου  αποά  τα  αρμοά δια  ελεγκτικαά  οά ργανα  του  Σωά ματος
Επιθεωά ρησης  Εργασιάας  για  παραβαά σεις  της  εργατικηά ς  νομοθεσιάας  που  αφορουά ν  την  αδηά λωτη
εργασιάα, οι οποιάες προκυά πτουν αθροιστικαά  αποά  δυά ο (2) διενεργηθεάντες ελεάγχους. 
Οι υποά  αα΄ και ββ΄ κυρωά σεις πρεάπει να εάχουν αποκτηά σει τελεσιάδικη και δεσμευτικηά  ισχυά . 

18.1.5 Σε οποιαδηά ποτε αποά  τις ακοά λουθες κατασταά σεις:

(α) Ο προσφεάρων εάχει αθετηά σει τις ισχυά ουσες υποχρεωά σεις του που προβλεάπονται στην παρ. 2
του αά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορουά ν υποχρεωά σεις που απορρεάουν αποά  τις διαταά ξεις της
περιβαλλοντικηά ς,  κοινωνικοασφαλιστικηά ς  και  εργατικηά ς  νομοθεσιάας,  που  εάχουν  θεσπισθειά  με  το
διάκαιο της Ένωσης, το εθνικοά  διάκαιο,  συλλογικεάς  συμβαά σεις ηά  διεθνειάς  διαταά ξεις περιβαλλοντικουά ,
κοινωνικουά  και εργατικουά  δικαιάου, οι οποιάες απαριθμουά νται στο Παραά ρτημα X του Προσαρτηά ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφεάρων τελειά  υποά  πτωά χευση  ηά  εάχει  υπαχθειά  σε  διαδικασιάα  εξυγιάανσης ηά  ειδικηά ς
εκκαθαά ρισης  ηά  τελειά  υποά  αναγκαστικηά  διαχειάριση  αποά  εκκαθαριστηά  ηά  αποά  το  δικαστηά ριο  ηά  εάχει
υπαχθειά  σε  διαδικασιάα  πτωχευτικουά  συμβιβασμουά  ηά  εάχει  αναστειάλει  τις  επιχειρηματικεάς  του
δραστηριοά τητες ηά  εαά ν βριάσκεται σε οποιαδηά ποτε αναά λογη καταά σταση προκυά πτουσα αποά  παροά μοια
διαδικασιάα, προβλεποά μενη σε εθνικεάς διαταά ξεις νοά μου. Η αναθεάτουσα αρχηά  μπορειά  να μην αποκλειάει
εάναν  οικονομικοά  φορεάα,  ο  οποιάος  βριάσκεται  σε  μια  εκ  των  κατασταά σεων  που  αναφεάρονται  στην
παραπαά νω περιάπτωση, υποά  την προυϊ ποά θεση οά τι  η αναθεάτουσα αρχηά  εάχει  αποδειάξει οά τι  ο εν λοά γω
φορεάας ειάναι σε θεάση να εκτελεάσει τη συά μβαση, λαμβαά νοντας υποά ψη τις ισχυά ουσες διαταά ξεις και τα
μεάτρα για τη συνεάχιση της επιχειρηματικηά ς του λειτουργιάας (παρ. 5 αά ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ)  Υπαά ρχουν επαρκωά ς  ευά λογες ενδειάξεις  που οδηγουά ν  στο συμπεάρασμα οά τι  ο  οικονομικοά ς
φορεάας  συνηά ψε  συμφωνιάες  με  αά λλους  οικονομικουά ς  φορειάς  με  στοά χο  τη  στρεάβλωση  του
ανταγωνισμουά ,

δ)  Μιάα  καταά σταση  συά γκρουσης  συμφεροά ντων  καταά  την  εάννοια  του  αά ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορειά να θεραπευθειά αποτελεσματικαά  με αά λλα, λιγοά τερο παρεμβατικαά , μεάσα,

(ε)  Μιάα  καταά σταση  στρεάβλωσης  του  ανταγωνισμουά  αποά  την  προά τερη  συμμετοχηά  των
προσφεροά ντων καταά  την προετοιμασιάα της διαδικασιάας συά ναψης συά μβασης, καταά  τα οριζοά μενα στο
αά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειά να θεραπευθειά με αά λλα, λιγοά τερο παρεμβατικαά , μεάσα,

(στ) Ο προσφεάρων εάχει επιδειάξει σοβαρηά  ηά  επαναλαμβανοά μενη πλημμεάλεια καταά  την εκτεάλεση
ουσιωά δους απαιάτησης στο πλαιάσιο προηγουά μενης δημοά σιας συά μβασης, προηγουά μενης συά μβασης με
αναθεάτοντα φορεάα ηά  προηγουά μενης συά μβασης παραχωά ρησης που ειάχε ως αποτεάλεσμα την προά ωρη
καταγγελιάα της προηγουά μενης συά μβασης, αποζημιωά σεις ηά  αά λλες παροά μοιες κυρωά σεις,

(ζ)  Ο  προσφεάρων  εάχει  κριθειά  εάνοχος  σοβαρωά ν  ψευδωά ν  δηλωά σεων  καταά  την  παροχηά  των
πληροφοριωά ν  που απαιτουά νται  για την εξακριάβωση της απουσιάας  των λοά γων αποκλεισμουά  ηά  την
πληά ρωση των κριτηριάων επιλογηά ς,  εάχει  αποκρυά ψει τις πληροφοριάες  αυτεάς  ηά  δεν ειάναι  σε θεάση να
προσκομιάσει τα δικαιολογητικαά  που απαιτουά νται κατ’ εφαρμογηά   του αά ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφεάρων  επιχειάρησε  να  επηρεαά σει  με  αθεάμιτο  τροά πο  τη  διαδικασιάα  ληά ψης
αποφαά σεων της αναθεάτουσας αρχηά ς, να αποκτηά σει εμπιστευτικεάς πληροφοριάες που ενδεάχεται να του
αποφεάρουν  αθεάμιτο  πλεονεάκτημα στη  διαδικασιάα  συά ναψης  συά μβασης  ηά  να  παραά σχει  εξ  αμελειάας
παραπλανητικεάς πληροφοριάες που ενδεάχεται να επηρεαά σουν ουσιωδωά ς τις αποφαά σεις που αφορουά ν
τον αποκλεισμοά , την επιλογηά  ηά  την αναά θεση,
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(θ)  Ο  προσφεάρων  εάχει  διαπραά ξει  σοβαροά  επαγγελματικοά  παραά πτωμα,  το  οποιάο  θεάτει  εν
αμφιβοά λω την ακεραιοά τηταά  του.

18.1.6 Η αναθεάτουσα αρχηά  αποκλειάει προσφεάροντα, σε οποιοδηά ποτε χρονικοά  σημειάο καταά  τη διαά ρκεια
της  διαδικασιάας  συά ναψης  συά μβασης,  οά ταν  αποδεικνυά εται  οά τι  αυτοά ς  βριάσκεται,  λοά γω  πραά ξεων  ηά
παραλειάψεων του, ειάτε πριν ειάτε καταά  τη διαδικασιάα, σε μιάα αποά  τις περιπτωά σεις των προηγουά μενων
παραγραά φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

18.1.7 Προσφεάρων που εμπιάπτει σε μια αποά  τις κατασταά σεις που αναφεάρονται στις παραγραά φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.5 μπορειά να προσκομιάζει στοιχειάα προκειμεάνου να αποδειάξει οά τι τα μεάτρα που
εάλαβε  επαρκουά ν  για  να  αποδειάξουν  την  αξιοπιστιάα  του,  παροά τι  συντρεάχει  ο  σχετικοά ς  λοά γος
αποκλεισμουά .  Εαά ν  τα  στοιχειάα  κριθουά ν  επαρκηά ,  ο  εν  λοά γω  προσφεάρων  δεν  αποκλειάεται  αποά  τη
διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης. Τα μεάτρα που λαμβαά νονται αποά  τους προσφεάροντες αξιολογουά νται σε
συναά ρτηση  με  τη  σοβαροά τητα  και  τις  ιδιαιάτερες  περισταά σεις  του  ποινικουά  αδικηά ματος  ηά  του
παραπτωά ματος. Αν τα μεάτρα κριθουά ν ανεπαρκηά , γνωστοποιειάται στον προσφεάροντα το σκεπτικοά  της
αποά φασης αυτηά ς. Προσφεάρων που εάχει αποκλειστειά,  με τελεσιάδικη αποά φαση, αποά  τη συμμετοχηά  σε
διαδικασιάες συά ναψης συά μβασης ηά  αναά θεσης παραχωά ρησης δεν μπορειά  να καά νει χρηά ση της ανωτεάρω
δυνατοά τητας καταά  την περιάοδο του αποκλεισμουά  που οριάζεται στην εν λοά γω αποά φαση στο κραά τος -
μεάλος στο οποιάο ισχυά ει η αποά φαση.

18.1.8  Η αποά φαση για την διαπιάστωση της επαά ρκειας ηά  μη των επανορθωτικωά ν μεάτρων καταά  την
προηγουά μενη παραά γραφο εκδιάδεται συά μφωνα με τα οριζοά μενα στις παρ. 8 και 9 του αά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.9 Προσφεάρων που του εάχει επιβληθειά, με την κοινηά  υπουργικηά  αποά φαση του αά ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινηά  του  αποκλεισμουά  αποκλειάεται  αυτοδιάκαια  και  αποά  την  παρουά σα  διαδικασιάα
συά ναψης συά μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφεάροντες απαιτειάται να ειάναι εγγεγραμμεάνοι στο σχετικοά  επαγγελματικοά  μητρωά ο που τηρειάται
στο κραά τος εγκαταά στασηά ς τους. Οι προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι στην Ελλαά δα απαιτειάται
να ειάναι εγγεγραμμεάνοι  στα Μητρωά α Μελετητωά ν ηά  Γραφειάων Μελετωά ν Μελετωά ν στην κατηγοριάα/
κατηγοριάες μελετωά ν του αά ρθρου 12.1 της παρουά σας. Οι προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι  σε
λοιπαά  κραά τη μεάλη της Ευρωπαιϊκηά ς Ένωσης απαιτειάται να ειάναι εγγεγραμμεάνοι σε αντιάστοιχα Μητρωά α
του Παραρτηά ματος XI του Προσαρτηά ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτειάται.
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19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα

Καά θε προσφεάρων πρεάπει να διαθεάτει: 

(α) 1. Για την Κατηγοριάα Μελεάτης 10, εάνα (1) τουλαά χιστον στεάλεχος με δωδεκαετηά  εμπειριάα.

       2. Για την Κατηγοριάα Μελεάτης 2, εάνα (1) τουλαά χιστον στεάλεχος με οχταετηά  εμπειριάα.

       3. Για την Κατηγοριάα Μελεάτης 8, εάνα (1) τουλαά χιστον στεάλεχος με οχταετηά  εμπειριάα.

(β) ειδικηά  τεχνικηά  και επαγγελματικηά  ικανοά τητα, που απαιτειά η εκποά νηση ενοά ς ΣΒΑΚ και αποδεικνυά ε -
ται αποά  την εκποά νηση παροά μοιων με την υποά  αναά θεση μελετωά ν, οι οποιάες εκτελεάστηκαν με συμβαά σεις
του υποψηά φιου οικονομικουά  φορεάα, καταά  την τελευταιάα δεκα (10)ετιάα. Ως παροά μοιες μελεάτες εννοουά -
νται: 

 1. Για την Κατηγοριάα Μελεάτης 10, τουλαά χιστον μια (1)  μελεάτη αστικηά ς κινητικοά τητας ηά / και μια
(1) κυκλοφοριακηά  μελεάτη σε αστικηά  περιοχηά  αά νω των 40.000 κατοιάκων, συά μφωνα με την τε-
λευταιάα απογραφηά  (2011), στα πλαιάσια των οποιάων να εάχουν οργανωθειά και πραγματοποιηθειά
εκτεταμεάνες απογραφεάς και εάρευνες, καθωά ς και διαχειάριση και αναά λυση μεγαά λων βαά σεων δεδο-
μεάνων, που προεάκυψαν αποά  τις εάρευνες αυτεάς.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν απαιτουά νται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς
 

20.1 Η  προσφοραά  των  διαγωνιζομεάνων  περιλαμβαά νει  τους  ακοά λουθους  ηλεκτρονικουά ς
υποφακεάλους:
(α)  υποφαά κελο με την εάνδειξη «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς»
(β) υποφαά κελο με την εάνδειξη «Τεχνικηά  Προσφοραά »
(γ) υποφαά κελο με την εάνδειξη «Οικονομικηά  Προσφοραά »,
συά μφωνα με τα κατωτεάρω:

20.2 Ο ηλεκτρονικοά ς υποφαά κελος «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς» πρεάπει, επιά  ποινηά  αποκλεισμουά ,
να περιεάχει18 τα ακοά λουθα:
 - α) το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (ΤΕΥΔ)

-  β) την εγγυά ηση συμμετοχηά ς, του αά ρθρου 15 της παρουά σας .

20.3 Ο ηλεκτρονικοά ς  υποφαά κελος  “Τεχνικηά  Προσφοραά ”  περιλαμβαά νει19 τα  τεχνικαά  στοιχειάα  της
προσφοραά ς του οικονομικουά  φορεάα, βαά σει των οποιάων θα αξιολογηθειά  η τεχνικηά  προσφοραά  καταά  τα
οριζοά μενα στο αά ρθρο 21.2 της παρουά σας:

α) Τεχνικηά  Έκθεση για τη συγκεκριμεάνη μελεάτη, στηριζοά μενη στα υπαά ρχοντα στοιχειάα του Φακεάλου
Δημοά σιας Συά μβασης, με επισηά μανση των προβλημαά των και εισηά γηση του τροά που επιάλυσηά ς τους. Στην
Τεχνικηά  Έκθεση δεν πρεάπει να περιλαμβαά νονται προταά σεις τεχνικωά ν λυά σεων.

β) Προά ταση Μεθοδολογιάας, που περιλαμβαά νει περιγραφηά  του γενικουά  προγραά μματος εκποά νησης της
μελεάτης, δηλαδηά  τις απαιτουά μενες επιμεάρους δραστηριοά τητες, την αλληλουχιάα των σταδιάων ηά  φαά σεων
της  κυά ριας  και  των  υποστηρικτικωά ν  μελετωά ν  (οά ταν  προά κειται  για  συά νθετη  μελεάτη)  την
αλληλοτροφοδοά τηση των μελετωά ν με δεδομεάνα, τον καθορισμοά  σημειάων ελεάγχου και απαιτουά μενων
ενεργειωά ν και διαδικασιωά ν για την παραγωγηά  της μελεάτης.

γ)  χρονοδιαά γραμμα,  στο  οποιάο  περιγραά φεται  η  χρονικηά  αλληλουχιάα  των  δραστηριοτηά των  της
περιάπτωσης β΄,  λαμβανομεάνου υποά ψη του συνολικουά  χροά νου, οά πως προβλεάπεται στα εάγγραφα της
συά μβασης.

δ) οργανοά γραμμα και εάκθεση τεκμηριάωσης καθηκοά ντων και κατανομηά ς εργασιωά ν του συντονιστηά  και
της ομαά δας μελεάτης, οά που παρουσιαά ζεται η κατανομηά  ευθυνωά ν μεταξυά  των μελωά ν της και στοιχειάα για
την αποτελεσματικοά τητα της δραά σης καά θε μεάλους της ομαά δας  μελεάτης σε αντιάστοιχες  ευθυά νες με
αυτεάς που αναλαμβαά νει στην ομαά δα μελεάτης και το βαθμοά  επιτυχιάας της, λαμβανομεάνων υποά ψη των
διαταά ξεων των περιπτωά σεων β΄ και γ΄, 

ε)  στοιχειάα  για τη συνοχηά  της ομαά δας  μελεάτης,  αποά  τα οποιάα  να προκυά πτει  η  δυνατοά τητα καληά ς
συνεργασιάας για την απροά σκοπτη και ποιοτικαά  αποδεκτηά  εκποά νηση της μελεάτης. 

στ)  συά ντομη παρουσιάαση των μελωά ν της ομαά δας μελεάτης με αναγραφηά  των βασικωά ν βιογραφικωά ν
τους στοιχειάων, αποά  τα οποιάαν να προκυά πτει η επιστημονικηά  τους επαά ρκεια για την εκποά νηση της
μελεάτης.

ζ) καταά λογος παροά μοιας φυά σης μελετωά ν, συά μφωνα με το παρεχοά μενο υποά δειγμα.20

Η Τεχνικηά  Έκθεση, η Προά ταση Μεθοδολογιάας (συμπεριλαμβανομεάνων τυχοά ν παραρτημαά των αυτωά ν),
καθωά ς και τα στοιχειάα που τεκμηριωά νουν τα ανωτεάρω δ), ε) και στ) σημειάα (συμπεριλαμβανομεάνων
τυχοά ν  παραρτημαά των  και  εξαιρουμεάνων  των  υπευά θυνων  δηλωά σεων  συνεργασιάας  και  των  τυχοά ν
πιστοποιητικωά ν  με  τα  οποιάα  αποδεικνυά εται  προηγουά μενη  συνεργασιάα  μεταξυά  μελωά ν  της
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προτεινοά μενης ομαά δας μελεάτης) δεν πρεάπει να υπερβαιάνουν εάνα ευά λογο μεάγεθος 40 σελιάδων  κειμεάνου
μεγεάθους Α4 μεάσης γραμματοσειραά ς, εκτοά ς του προαναφερθεάντος οργανογραά μματος.

Όταν το περιεχοά μενο των παραπαά νω εγγραά φων και στοιχειάων υπερβαιάνει το ευά λογο μεάγεθος, καταά
την κριάση της Επιτροπηά ς Διαγωνισμουά  (η οποιάα διαμορφωά νεται με βαά ση την αρχηά  του ιάσου μεάτρου
κριάσης), το υπερβαά λλον υλικοά  δε θα λαμβαά νεται υποά ψη στην αξιολοά γηση. 

Για τα αναφεροά μενα στοιχειάα των μελωά ν της ομαά δας μελεάτης, η Επιτροπηά  διατηρειά  το δικαιάωμα να
ζητηά σει περαιτεάρω πληροφοριάες.

20.4 Ο ηλεκτρονικοά ς υποφαά κελος «Οικονομικηά  Προσφοραά » περιεάχει το ψηφιακαά  υπογεγραμμεάνο
αρχειάο  pdf,  το  οποιάο  παραά γεται  αποά  το  υποσυά στημα,  αφουά  συμπληρωθουά ν  καταλληά λως  οι
σχετικεάς φοά ρμες, συά μφωνα με το αά ρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρουά σας.  

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1  Κριτηά ριο  αναά θεσης  της  συά μβασης  ειάναι  η  «πλεάον  συμφεάρουσα  αποά  οικονομικηά  αά ποψη
προσφοραά » βαά σει βεάλτιστης σχεάσης ποιοά τητας – τιμηά ς.

Για να προσδιοριστειά η πλεάον συμφεάρουσα αποά  οικονομικηά  αά ποψη προσφοραά  βαά σει βεάλτιστης σχεάσης
ποιοά τητας – τιμηά ς, θα αξιολογηθουά ν οι Τεχνικεάς και Οικονομικεάς προσφορεάς των προσφεροά ντων με
βαά ση τα παρακαά τω κριτηά ρια και υποκριτηά ρια, καθωά ς και τη σχετικηά  σταά θμισηά  τους. 

Κριτήριο 1: Τεχνικής Προσφοράς

Αξιολογειάται ο βαθμοά ς  κατανοά ησης του αντικειμεάνου και των στοά χων, που πρεάπει να επιτευχθουά ν
στην προς εκποά νηση μελεάτη, οά πως προκυά πτει βαά σει  των στοιχειάων της περιάπτωσης α του αά ρθρου
20.3 της παρουά σας, με εντοπισμοά  των θεμαά των στα οποιάα πρεάπει να δοθειά  ιδιαιάτερη σημασιάα καταά
την εκποά νηση της μελεάτης.

Δεν αξιολογουά νται προταά σεις τεχνικωά ν λυά σεων.

Το 1ο κριτηά ριο θα βαθμολογηθειά  με βαθμοά  Κ1,  που συνιάσταται σε ακεάραιο βαθμοά  αποά  1 εάως 100.
Προσφορεάς που θα λαά βουν στο κριτηά ριο αυτοά  βαθμοά  κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαραά δεκτες.

Η βαρυά τητα του Κριτηριάου 1 στο συά νολο της βαθμολογιάας του υποψηφιάου οριάζεται σε σ1=30%.

Κριτήριο 2: Τεχνικής Προσφοράς

Αξιολογειάται η πληροά τητα και αξιοπιστιάα της προτεινοά μενης μεθοδολογιάας εκποά νησης της μελεάτης,
βαά σει των στοιχειάων των περιπτωά σεων β και γ του αά ρθρου 20.3 της παρουά σας, δηλαδηά  συγκεκριμεάνα:

 o βαθμοά ς  καά λυψης των απαιτηά σεων της προς εκποά νηση μελεάτης αποά  δραστηριοά τητες που
παρουσιαά ζει ο οικονομικοά ς φορεάας, 

 ο  βαθμοά ς  επαά ρκειας  των  ενεργειωά ν  και  διαδικασιωά ν  για  την  παραγωγηά  της  μελεάτης,
περιλαμβανομεάνων και των ενεργειωά ν του συντονιστηά , 

 η  τεκμηριάωση  της  δυνατοά τητας  υλοποιάησης  και  η  αξιοπιστιάα  του  προτεινοά μενου
χρονοδιαγραά μματος,  σε  συνδυασμοά  με  τη  στελεάχωση  της  ομαά δας  μελεάτης  με  το  επιπλεάον
εξειδικευμεάνο προσωπικοά  και  τα παρεχοά μενα στοιχειάα,  αποά  τα οποιάα  διασφαλιάζεται  οά τι  οι
οικονομικοιά  φορειάς διαθεάτουν τους αναγκαιάους ανθρωά πινους ποά ρους για να εκτελεάσουν τη
συά μβαση σε καταά λληλο ποιοτικοά  επιάπεδο. Επιπλεάον εξειδικευμεάνο προσωπικοά  που θα ηά ταν
βεάλτιστο να εάχουν στην διαά θεση τους οι  οικονομικοιά  φορειάς  αποτελειά:  α) εάνας  υπεύθυνος
στατιστικής  ανάλυσης  και  μοντελοποίησης,  ο  οποιάος  ενδεικτικαά  μπορειά  να  ειάναι
Πτυχιουά χος  ανωά τατης  σχοληά ς  με  10ετηά  επαγγελματικηά  εμπειριάα  στη  στατιστικηά  αναά λυση
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βαά σεων δεδομεάνων,  στο σχεδιασμοά  ερευνωά ν,  στη δειγματοληψιάα,  στη στατιστικηά  αναά λυση
δεδομεάνων και στη δημιουργιάα μοντεάλων γραμμικηά ς παλινδροά μησης, χρονoσειρωά ν και logit, β)
εάνας  υπεύθυνος  κυκλοφοριακού  μοντέλου,  ο  οποιάος  ενδεικτικαά  μπορειά  να  ειάναι
συγκοινωνιολοά γος  Μηχανικοά ς  με  10ετηά  επαγγελματικηά  εμπειριάα  στην  προσομοιάωση  της
κυκλοφοριάας  και  τη  διαμοά ρφωση  κυκλοφοριακωά ν  μοντεάλων  για  αστικεάς  περιοχεάς,  στην
εξεάταση εναλλακτικωά ν σεναριάων και στη χρηά ση λογισμικωά ν κυκλοφοριακουά  σχεδιασμουά  και
αναά λυσης  της  κυκλοφοριάας  και  γ)  εάνας  υπεύθυνος  γεωγραφικών  πληροφοριακών
συστημάτων,  ο  οποιάος  ενδεικτικαά  μπορειά  να  ειάναι  τοπογραά φος  Μηχανικοά ς  με  3ετηά
επαγγελματικηά  εμπειριάα  στην  αναά πτυξη  και  διαχειάριση  βαά σεων  δεδομεάνων  γεωγραφικωά ν
πληροφοριακωά ν συστημαά των. 

Το 2ο κριτηά ριο θα βαθμολογηθειά  με βαθμοά  Κ2,  που συνιάσταται σε ακεάραιο αριθμοά  αποά  1 εάως 100.
Προσφορεάς που θα λαά βουν στο κριτηά ριο αυτοά  βαθμοά  κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαραά δεκτες.

Η βαρυά τητα του Κριτηριάου 2 στο συά νολο της βαθμολογιάας του διαγωνιζομεάνου οριάζεται σε σ2=20%. 

Κριτήριο 3 Τεχνικής Προσφοράς

Αξιολογειάται η οργαά νωση του οικονομικουά  φορεάα, βαά σει των στοιχειάων των περιπτωά σεων δ, ε, στ και
ζ του αά ρθρου 20.3 της παρουά σας, δηλαδηά  συγκεκριμεάνα: 

• η σαφηά νεια στον καθορισμοά  των καθηκοά ντων της ομαά δας μελεάτης, 

• η  επαά ρκεια  της  προτεινοά μενης  ομαά δας  μελεάτης,  η  οποιάα  θα  περιλαμβαά νει  και  το  επιπλεάον
εξειδικευμεάνο  προσωπικοά ,  οά πως  αυτοά  περιγραά φεται  στο  παραπαά νω  2ο  Κριτηά ριο  Τεχνικηά ς
προσφοραά ς, σε σχεάση με τη δομηά  του οργανογραά μματος, 

• ο βαθμοά ς συνοχηά ς της προτεινοά μενης ομαά δας μελεάτης και

• η εμπειριάα της προτεινοά μενης ομαά δας μελεάτης, βαά σει του αριθμουά  και του ειάδους των παροά μοιας
φυά σης μελετωά ν, που εάχει ηά δη εκπονηά σει. 

Το 3ο Κριτηά ριο θα βαθμολογηθειά  με βαθμοά  Κ3, που συνιάσταται σε ακεάραιο αριθμοά  αποά  1 εάως 100.
Προσφορεάς που θα λαά βουν στο κριτηά ριο αυτοά  βαθμοά  κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαραά δεκτες.

Η βαρυά τητα του Κριτηριάου 3 στο συά νολο της βαθμολογιάας του διαγωνιζομεάνου οριάζεται σε σ3=50%. 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το αά θροισμα των σχετικωά ν συντελεστωά ν βαρυά τητας των κριτηριάων (και υποκριτηριάων) αξιολοά γησης
ανεάρχεται  σε  καά θε  περιάπτωση  σε  100.  Η  βαθμολοά γηση  και  καταά ταξη  των  προσφορωά ν  γιάνεται
συά μφωνα με τον τυά πο:

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3

οά που σ1,  σ2 και  σ3ειάναι οι  συντελεστεάς  βαρυά τητας των κριτηριάων Κ1,  Κ2 και  Κ3,  αντιάστοιχα και
ισχυά ει σ1+σ2+σ3 = 1.

Ο προκυά πτων βαθμοά ς στρογγυλοποιειάται στο δευά τερο (2ο) δεκαδικοά  ψηφιάο.

Ο συντελεστηά ς βαρυά τητας της βαθμολογιάας της Τεχνικηά ς Προσφοραά ς οριάζεται σε UTΠ = 80%.

Η τεχνικηά  προσφοραά  που δεν πληροιά την ελαά χιστη επιμεάρους βαθμολογιάα των κριτηριάων του αά ρθρου
21.1 απορριάπτεται και ο προσφεάρων αποκλειάεται της περαιτεάρω διαδικασιάας.

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
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Oι οικονομικεάς προσφορεάς βαθμολογουά νται σε εκατονταβαά θμια κλιάμακα και η βαθμολογιάα ΒΟΠι της
καά θε οικονομικηά ς προσφοραά ς ΟΠι ισουά ται με το προσφεροά μενο ποσοστοά  εάκπτωσης, ως εξηά ς:

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), οά που ΠΑ ειάναι η προεκτιμωά μενη αμοιβηά .

Ο προκυά πτων βαθμοά ς στρογγυλοποιειάται στο δευά τερο (2ο) δεκαδικοά  ψηφιάο.

Ο συντελεστηά ς  βαρυά τητας της βαθμολογιάας της οικονομικηά ς προσφοραά ς οριάζεται σε  UΟΠ=20% 

Βαθμολογουά νται  μοά νο  οι  οικονομικεάς  προσφορεάς  των  προσφεροά ντων,  των  οποιάων  οι  Τεχνικεάς
Προσφορεάς κριάθηκαν  αποδεκτεάς και βαθμολογηά θηκαν, συά μφωνα με το αά ρθρο 21.2. 

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

H συνολικηά  βαθμολογιάα καά θε προσφοραά ς U προκυά πτει αποά  το αά θροισμα: 

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20%

Ο προκυά πτων βαθμοά ς στρογγυλοποιειάται στο δευά τερο (2ο) δεκαδικοά  ψηφιάο.

Προσωρινοά ς  αναά δοχος  αναδεικνυά εται  εκειάνος  του  οποιάου  η  προσφοραά  εάχει  συγκεντρωά σει  τον
μεγαλυά τερο αριθμοά  στο U21.

Σε  περιάπτωση  ισοδυά ναμων  προσφορωά ν,  η  αναθεάτουσα  αρχηά  επιλεάγει  τον  προσφεάροντα  με  τη
μεγαλυά τερη βαθμολογιάα  τεχνικηά ς  προσφοραά ς.  Σε περιάπτωση ισοβαθμιάας  και  ως προς την τεχνικηά
προσφοραά ,  η  αναθεάτουσα  αρχηά  επιλεάγει  τον  (προσωρινοά )  αναά δοχο  με  κληά ρωση  μεταξυά  των
οικονομικωά ν  φορεάων  που  υπεάβαλαν  τις  ισοδυά ναμες  προσφορεάς.  Η  κληά ρωση  γιάνεται  ενωά πιον  της
Επιτροπηά ς  Διαγωνισμουά  και  παρουσιάα  των  οικονομικωά ν  φορεάων  που  υπεάβαλαν  τις  ισοδυά ναμες
προσφορεάς, σε ημεάρα και ωά ρα που θα τους γνωστοποιηθειά  μεάσω της λειτουργικοά τητας “επικοινωνιάα”
του υποσυστηά ματος. 

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής22

Καταά  την  υποβοληά  προσφορωά ν  οι  οικονομικοιά  φορειάς  υποβαά λλουν  το  Τυποποιημεάνο  Έντυπο
Υπευά θυνης  Δηά λωσης  (ΤΕΥΔ)  του  αά ρθρου  79   παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  οποιάο  αποτελειά
ενημερωμεάνη  υπευά θυνη  δηά λωση,  με  τις  συνεάπειες  του  ν.  1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική
απόδειξη προς  αντικαταά σταση  των  πιστοποιητικωά ν  που  εκδιάδουν  δημοά σιες  αρχεάς  ηά  τριάτα  μεάρη,
επιβεβαιωά νοντας οά τι ο εν λοά γω οικονομικοά ς φορεάας πληροιά τις ακοά λουθες προυϊ ποθεάσεις:

α)  δεν  βριάσκεται  σε  μιάα  αποά  τις  κατασταά σεις  του  αά ρθρου  18  της  παρουά σας,
β) πληροιά  τα σχετικαά  κριτηά ρια επιλογηά ς τα οποιάα εάχουν καθοριστειά,  συά μφωνα με το αά ρθρο 19 της
παρουά σας.

Σε  οποιοδηά ποτε  χρονικοά  σημειάο  καταά  τη  διαά ρκεια  της  διαδικασιάας,  μπορειά  να  ζητηθειά  αποά  τους
προσφεάροντες να υποβαά λλουν οά λα ηά  ορισμεάνα δικαιολογητικαά  αποά  τα κατωτεάρω αναφεροά μενα, οά ταν
αυτοά  απαιτειάται για την ορθηά  διεξαγωγηά  της διαδικασιάας.

Καταά  την υποβοληά  του ΤΕΥΔ, ειάναι δυνατηά , με μοά νη την υπογραφηά  του καταά  περιάπτωση εκπροσωά που
του οικονομικουά  φορεάα, η προκαταρκτικηά  αποά δειξη των λοά γων αποκλεισμουά  που αναφεάρονται στο
αά ρθρο 18.1.1 της παρουά σας, για το συά νολο των φυσικωά ν προσωά πων που ειάναι μεάλη του διοικητικουά ,
διευθυντικουά  ηά  εποπτικουά  οργαά νου  του  ηά  εάχουν  εξουσιάα  εκπροσωά πησης,  ληά ψης  αποφαά σεων  ηά
ελεάγχου σε αυτοά ν23. 

Ως  εκπροά σωπος  του  οικονομικουά  φορεάα,  για  την  εφαρμογηά  του  παροά ντος,  νοειάται  ο  νοά μιμος
εκπροά σωπος αυτουά , οά πως προκυά πτει αποά  το ισχυά ον καταστατικοά  ηά  το πρακτικοά  εκπροσωά πησηά ς του
καταά  το  χροά νο  υποβοληά ς  της  προσφοραά ς  ηά  το  αρμοδιάως  εξουσιοδοτημεάνο  φυσικοά  προά σωπο  να
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εκπροσωπειά  τον  οικονομικοά  φορεάα  για  διαδικασιάες  συά ναψης  συμβαά σεων  ηά  για  τη  συγκεκριμεάνη
διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης24.

Στην  περιάπτωση  υποβοληά ς  προσφοραά ς  αποά  εάνωση  οικονομικωά ν  φορεάων,  το  ΤΕΥΔ  υποβαά λλεται
χωρισταά  αποά  καά θε μεάλος της εάνωσης.

Στην  περιάπτωση  που  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάας  δηλωά νει  στο  ΤΕΥΔ  την  προά θεσηά  του  για
αναά θεση υπεργολαβιάας, υποβαά λλει μαζιά με το δικοά  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολαά βου.

Το δικαιάωμα συμμετοχηά ς και οι οά ροι και προυϊ ποθεάσεις συμμετοχηά ς οά πως  οριάζονται στην παρουά σα
διακηά ρυξη, κριάνονται καταά  την υποβοληά  της προσφοραά ς, καταά  την υποβοληά  των δικαιολογητικωά ν του
παροά ντος αά ρθρου, συά μφωνα με το αά ρθρο 5 (α και β) της παρουά σας, καθωά ς και καταά  τη συά ναψη της
συά μβασης συά μφωνα με το αά ρθρο 8.1 της παρουά σας. 

Οι μεμονωμεάνοι προσφεάροντες πρεάπει να ικανοποιουά ν οά λες τις απαιτηά σεις των αά ρθρων 18 και 19 της
παρουά σας. Στην περιάπτωση ενωά σεων οικονομικωά ν φορεάων, η πληά ρωση των απαιτηά σεων του αά ρθρου
18 και της καταλληλοά τητας για την αά σκηση της επαγγελματικηά ς δραστηριοά τητας του αά ρθρου 19.1
πρεάπει να ικανοποιουά νται αποά  καά θε μεάλος της εάνωσης για την κατηγοριάα/ κατηγοριάες του αά ρθρου
12.1 της παρουά σας,  στην/στις οποιάα/  οποιάες  καά θε μεάλος της εάνωσης συμμετεάχει.  Η πληά ρωση των
απαιτηά σεων της οικονομικηά ς και χρηματοοικονομικηά ς επαά ρκειας και της τεχνικηά ς και επαγγελματικηά ς
ικανοά τητας του αά ρθρου 19.2 και 19.3, αντιάστοιχα, αρκειά να ικανοποιειάται αθροιστικαά  αποά  τα μεάλη της
εάνωσης.

Οι  οικονομικοιά  φορειάς  δεν  υποχρεουά νται  να  υποβαά λλουν  δικαιολογητικαά  ηά  αά λλα  αποδεικτικαά
στοιχειάα, αν και στο μεάτρο που η αναθεάτουσα αρχηά  εάχει τη δυνατοά τητα να λαμβαά νει τα πιστοποιητικαά
ηά  τις συναφειάς πληροφοριάες απευθειάας μεάσω προά σβασης σε εθνικηά  βαά ση δεδομεάνων σε οποιοδηά ποτε
κραά τος - μεάλος της Ένωσης, η οποιάα διατιάθεται δωρεαά ν, οά πως εθνικοά  μητρωά ο συμβαά σεων, εικονικοά
φαά κελο  επιχειάρησης,  ηλεκτρονικοά  συά στημα  αποθηά κευσης  εγγραά φων  ηά  συά στημα  προεπιλογηά ς.  Η
δηά λωση για την προά σβαση σε εθνικηά  βαά ση δεδομεάνων εμπεριεάχεται στο ΤΕΥΔ.

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά νται να υποβαά λουν δικαιολογητικαά , οά ταν η αναθεάτουσα αρχηά  που
εάχει αναθεάσει τη συά μβαση διαθεάτει ηά δη τα δικαιολογητικαά  αυταά .

Ο  προσωρινοά ς  αναά δοχος,  κατοά πιν  σχετικηά ς  ηλεκτρονικηά ς  προά σκλησης αποά  την αναθεάτουσα αρχηά ,
υποβαά λλει τα ακοά λουθα δικαιολογητικαά , καταά  τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 5 της παρουά σας:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  περιπτωά σεις  του  αά ρθρου  18.1.1  του  παροά ντος,  αποά σπασμα  ποινικουά  μητρωά ου,  ηά ,
ελλειάψει αυτουά , ισοδυναά μου εγγραά φου που εκδιάδεται αποά  αρμοά δια δικαστικηά  ηά  διοικητικηά  αρχηά  του
κραά τους μεάλους  ηά  της χωά ρας οά που ειάναι εγκατεστημεάνος ο προσφεάρων, αποά  το οποιάο προκυά πτει οά τι
πληρουά νται αυτεάς οι απαιτηά σεις. Η υποχρεάωση προσκοά μισης του ως αά νω αποσπαά σματος αφοραά  και
στα προά σωπα που οριάζονται στα τεάσσερα τελευταιάα εδαά φια του αά ρθρου 18.1.1  του παροά ντος.

 

22.1.2 Για τις περιπτωά σεις του αά ρθρου 18.1.2 του παροά ντος:

β1) Αποδεικτικοά  ασφαλιστικηά ς ενημεροά τητας αποά  τους αρμοά διους ασφαλιστικουά ς φορειάς του
οικειάου κραά τους μεάλους ηά  χωά ρας.25

Οι Έλληνες μελετητεάς - φυσικαά  προά σωπα υποβαά λλουν βεβαιάωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ηά  αά λλου τυχοά ν
ασφαλιστικουά  οργανισμουά  οά που  ειάναι  ασφαλισμεάνοι  για  την  καά λυψη  κυά ριας  και  επικουρικηά ς
ασφαά λισηά ς τους.

Οι  εγκατεστημεάνες  στην  Ελλαά δα  εταιρειάες  /  Γραφειάα  Μελετωά ν   υποβαά λλουν  αποδεικτικοά
ασφαλιστικηά ς ενημεροά τητας (κυά ριας και επικουρικηά ς ασφαά λισης) για το προσωπικοά  τους με σχεάση
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εξαρτημεάνης  εργασιάας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμεάνους  –  μεάλη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιποά
προσωπικοά ).  Δεν  αποτελουά ν  αποά δειξη  ενημεροά τητας  της  προσφεάρουσας  εταιριάας,  αποδεικτικαά
ασφαλιστικηά ς ενημεροά τητας  των φυσικωά ν προσωά πων- μελετητωά ν που στελεχωά νουν το πτυχιάο της
εταιριάας ως εταιάροι. Οι αλλοδαποιά προσφεάροντες (φυσικαά  και νομικαά  προά σωπα), που δεν υποβαά λουν
τα αά νω αποδεικτικαά , υποβαά λλουν υπευά θυνη δηά λωση περιά του οά τι δεν απασχολουά ν προσωπικοά , για το
οποιάο  υπαά ρχει  υποχρεάωση ασφαά λισης σε ημεδαπουά ς  ασφαλιστικουά ς  οργανισμουά ς.  Αν απασχολουά ν
τεάτοιο προσωπικοά , πρεάπει να υποβαά λλουν σχετικοά  αποδεικτικοά  ασφαλιστικηά ς ενημεροά τητας.

β2) Αποδεικτικοά  φορολογικηά ς ενημεροά τητας  αποά  την αρμοά δια αρχηά  του οικειάου κραά τους μεάλους ηά
χωά ρας. 

Οι Έλληνες μελετητεάς και Εταιρειάες / Γραφειάα Μελετωά ν υποβαά λλουν αποδεικτικοά  της αρμοά διας Δ.Ο.Υ.
26.

Οι  αλλοδαποιά  προσφεάροντες  υποβαά λλουν  υπευά θυνη  δηά λωση  περιά  του  οά τι  δεν  εάχουν  υποχρεάωση
καταβοληά ς φοά ρων στην Ελλαά δα. Σε περιάπτωση που εάχουν τεάτοια υποχρεάωση,  υποβαά λλουν σχετικοά
αποδεικτικοά  της οικειάας Δ.Ο.Υ.

22.1.2Α Για τις  περιπτωά σεις  του αά ρθρου 18.1.2Α της παρουά σας,  πιστοποιητικοά  αποά  τη Διευά θυνση
Προγραμματισμουά  και  Συντονισμουά  της  Επιθεωά ρησης  Εργασιακωά ν  Σχεάσεων,  αποά  το  οποιάο  να
προκυά πτουν οι πραά ξεις επιβοληά ς προστιάμου που εάχουν εκδοθειά  σε βαά ρος του οικονομικουά  φορεάα σε
χρονικοά  διαά στημα  δυά ο  (2)  ετωά ν  πριν  αποά  την  ημερομηνιάα  ληά ξης  της  προθεσμιάας  υποβοληά ς
προσφοραά ς. 

22.1.3 Για τις περιπτωά σεις του αά ρθρου 18.1.5 του παροά ντος:

Για την περιάπτωση β’, πιστοποιητικοά  που εκδιάδεται αποά  την αρμοά δια δικαστικηά  ηά  διοικητικηά  αρχηά  του
οικειάου κραά τους μεάλους ηά  χωά ρας. Ειδικοά τερα για τους οικονομικουά ς φορειάς που ειάναι εγκατεστημεάνοι
στην  Ελλαά δα,  τα  πιστοποιητικαά  οά τι  δεν  τελουά ν  υποά  πτωά χευση,  πτωχευτικοά  συμβιβασμοά  ηά  υποά
αναγκαστικηά  διαχειάριση  ηά  οά τι  δεν  εάχουν  υπαχθειά  σε  διαδικασιάα  εξυγιάανσης,  εκδιάδονται  αποά  το
αρμοά διο πρωτοδικειάο της εάδρας του οικονομικουά  φορεάα. Το πιστοποιητικοά   οά τι το νομικοά  προά σωπο
δεν εάχει τεθειά υποά  εκκαθαά ριση με δικαστικηά  αποά φαση εκδιάδεται αποά  το οικειάο Πρωτοδικειάο της εάδρας
του οικονομικουά  φορεάα,  το δε πιστοποιητικοά  οά τι  δεν εάχει  τεθειά  υποά  εκκαθαά ριση με αποά φαση των
εταιάρων εκδιάδεται αποά  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συά μφωνα με τις κειάμενες διαταά ξεις, ως καά θε φοραά  ισχυά ουν. Οι
μελετητεάς - φυσικαά  προά σωπα δεν προσκομιάζουν πιστοποιητικοά  περιά μη θεάσεως σε εκκαθαά ριση. Ειδικαά
η  μη  αναστοληά  των  επιχειρηματικωά ν  δραστηριοτηά των  του  οικονομικουά  φορεάα,  για  τους
εγκατεστημεάνους  στην  Ελλαά δα  οικονομικουά ς  φορειάς,  αποδεικνυά εται  μεάσω  της  ηλεκτρονικηά ς
πλατφοά ρμας της Ανεξαά ρτητης Αρχηά ς Δημοσιάων Εσοά δων27. 

Για  τις  περιπτωά σεις  α’,  γ’,  δ’,  ε’,  στ’,  ζ’  και  η’,  υπευά θυνη  δηά λωση  του  προσφεάροντος,28  οά τι  δεν
συντρεάχουν στο προά σωποά  του οι οριζοά μενοι λοά γοι αποκλεισμουά . 

Για  την  περιάπτωση  θ’,  πιστοποιητικοά  αρμοά διας  αρχηά ς.  Για  τους  εγκατεστημεάνους  στην  Ελλαά δα
μελετητεάς  -  φυσικαά  προά σωπα,  προσκομιάζεται  πιστοποιητικοά  του  Τ.Ε.Ε.,  ηά  του  αντιάστοιχου
επιμελητηριάου  (οά ταν  αυτοά  εάχει  πειθαρχικεάς  εξουσιάες  επιά  των  μελωά ν  του)  περιά  μη  διαά πραξης
παραπτωά ματος, για το οποιάο επιβληά θηκε πειθαρχικηά  ποινηά . Τα Γραφειάα / Εταιρειάες Μελετωά ν, καθωά ς
και τα φυσικαά  προά σωπα-μελετητεάς, ανεξαά ρτητα αποά  την χωά ρα εγκαταά στασης (Ελλαά δα ηά  αλλοδαπηά ),
τα οποιάα δεν υποά κεινται στους αά νω πειθαρχικουά ς φορειάς, υποβαά λουν πιστοποιητικοά  του φορεάα στον
οποιάο  υποά κεινται,  εφοά σον αυτοά ς  εάχει  πειθαρχικεάς  εξουσιάες στα μεάλη του,  διαφορετικαά  υποβαά λουν
υπευά θυνη  δηά λωση  οά τι:  α)  δεν  υπαά ρχει  πειθαρχικοά ς  φορεάας  και  β)  δεν  εάχουν  διαπραά ξει  σοβαροά
επαγγελματικοά  παραά πτωμα. 

22.1.4 Αν το κραά τος μεάλος ηά  χωά ρα δεν εκδιάδει εάγγραφα ηά  πιστοποιητικαά  που να καλυά πτουν οά λες τις
περιπτωά σεις  που  αναφεάρονται  ως  αά νω,  υποά  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  το  εάγγραφο  ηά  το
πιστοποιητικοά  μπορειά να αντικαθιάσταται αποά  εάνορκη βεβαιάωση ηά , στα κραά τη μεάλη ηά  στις χωά ρες οά που
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δεν προβλεάπεται εάνορκη βεβαιάωση, αποά  υπευά θυνη δηά λωση του ενδιαφερομεάνου ενωά πιον αρμοά διας
δικαστικηά ς  ηά  διοικητικηά ς  αρχηά ς,  συμβολαιογραά φου  ηά  αρμοά διου  επαγγελματικουά  ηά  εμπορικουά
οργανισμουά  του κραά τους μεάλους ηά  της χωά ρας οά που ειάναι εγκατεστημεάνος ο οικονομικοά ς φορεάας.

Οι  αρμοά διες  δημοά σιες  αρχεάς  παρεάχουν,  οά που  κριάνεται  αναγκαιάο,  επιάσημη  δηά λωση  στην  οποιάα
αναφεάρεται οά τι δεν εκδιάδονται τα εν λοά γω εάγγραφα ηά  τα πιστοποιητικαά  ηά  οά τι τα εάγγραφα αυταά  δεν
καλυά πτουν οά λες τις περιπτωά σεις που αναφεάρονται ανωτεάρω.  

Αν διαπιστωθειά με οποιονδηά ποτε τροά πο οά τι, στην εν λοάγω χωά ρα εκδιάδονται τα υποά ψη πιστοποιητικαά ,
η προσφοραά  του διαγωνιζοά μενου απορριάπτεται.

22.1.5 Για την περιάπτωση του αά ρθρου 18.1.10 της παρουά σας, υπευά θυνη δηά λωση του προσφεάροντος
οά τι δεν εάχει εκδοθειά σε βαά ρος του αποά φαση αποκλεισμουά  συά μφωνα με το αά ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς αποά δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α)  οι  προσφεάροντες  που  ειάναι  εγκατεστημεάνοι  στην  Ελλαά δα  προσκομιάζουν  Πτυχιάο  Μελετητηά  ηά
Γραφειάων Μελετωά ν  για τις αντιάστοιχες κατηγοριάες μελετωά ν, ως εξηά ς: 

1. στην κατηγοριάα μελεάτης 10, πτυχιάο ταά ξης Γ ηά  Δ ηά  Ε

2. στην κατηγοριάα μελεάτης 2, πτυχιάο ταά ξης Α ηά  Β ηά  Γ ηά  Δ ηά  Ε

3. στην κατηγοριάα μελεάτης 7, πτυχιάο ταά ξης Α ηά  Β ηά  Γ ηά  Δ ηά  Ε

(β)  Οι  προσφεάροντες  που  ειάναι  εγκατεστημεάνοι   σε  λοιπαά  κραά τη  μεάλη  της  Ευρωπαιϊκηά ς  Ένωσης
προσκομιάζουν  τις  δηλωά σεις  και  πιστοποιητικαά  που  περιγραά φονται  στο  Παραά ρτημα  XI  του
Προσαρτηά ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι σε κραά τος μεάλος του Ευρωπαιϊκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου
(Ε.Ο.Χ) ηά  σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογραά ψει και κυρωά σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοά  που η υποά  αναά θεση
δημοά σια  συά μβαση καλυά πτεται  αποά  τα Παραρτηά ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεάς  σημειωά σεις  του
σχετικουά  με  την  Ένωση  Προσαρτηά ματος  I  της  ως  αά νω  Συμφωνιάας,  ηά  σε  τριάτες  χωά ρες  που  δεν
εμπιάπτουν στην προηγουά μενη  περιάπτωση και εάχουν συναά ψει διμερειάς ηά  πολυμερειάς συμφωνιάες με την
Ένωση  σε  θεάματα  διαδικασιωά ν  αναά θεσης  δημοσιάων  συμβαά σεων,   προσκομιάζουν  πιστοποιητικοά
αντιάστοιχου  επαγγελματικουά  ηά  εμπορικουά  μητρωά ου.  Στην  περιάπτωση  που  χωά ρα  δεν  τηρειά  τεάτοιο
μητρωά ο,  το εάγγραφο ηά  το πιστοποιητικοά  μπορειά  να  αντικαθιάσταται  αποά  εάνορκη βεβαιάωση ηά ,  στα
κραά τη  -  μεάλη  ηά  στις  χωά ρες  οά που  δεν  προβλεάπεται  εάνορκη  βεβαιάωση,  αποά  υπευά θυνη  δηά λωση  του
ενδιαφερομεάνου ενωά πιον αρμοά διας δικαστικηά ς ηά  διοικητικηά ς  αρχηά ς,  συμβολαιογραά φου ηά  αρμοά διου
επαγγελματικουά  ηά  εμπορικουά  οργανισμουά  της  χωά ρας  καταγωγηά ς  ηά  της  χωά ρας  οά που  ειάναι
εγκατεστημεάνος  ο  οικονομικοά ς  φορεάας  οά τι  δεν  τηρειάται  τεάτοιο  μητρωά ο  και  οά τι  ασκειά  τη
δραστηριοά τητα του αά ρθρου 17.1 της παρουά σας.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυά εται ως ακολουά θως : 

Δεν απαιτειάται.

Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάναι  εγγεγραμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηά  διαθεάτουν
πιστοποιητικοά  αποά  οργανισμουά ς  πιστοποιάησης  που  συμμορφωά νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαά  προά τυπα
πιστοποιάησης,  καταά  την εάννοια  του Παραρτηά ματος  VII του Προσαρτηά ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουά ν  να  προσκομιάζουν  στις  αναθεάτουσες  αρχεάς  πιστοποιητικοά  εγγραφηά ς  εκδιδοά μενο  αποά  την
αρμοά δια αρχηά  ηά  το πιστοποιητικοά  που εκδιάδεται αποά  τον αρμοά διο οργανισμοά  πιστοποιάησης, καταά  τα
οριζοά μενα στο αά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραά γραφο  22.2.5 του παροά ντος αά ρθρου.
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Εαά ν ο οικονομικοά ς φορεάας, για βαά σιμο λοάγο, δεν ειάναι σε θεάση να υποβαά λλει τα δικαιολογητικαά  που
ζητειά  η  αναθεάτουσα  αρχηά ,  μπορειά  να  αποδεικνυά ει  την  οικονομικηά  και  χρηματοοικονομικηά  του
επαά ρκεια με οποιοδηά ποτε αά λλο εάγγραφο, το οποιάο η αναθεάτουσα αρχηά  κριάνει καταά λληλο.

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυά εται ως ακολουά θως:

(α)  για  την  περιάπτωση  του  αά ρθρου  19.3.α.  οι  μεν  υποψηά φιοι  οικονομικοιά  φορειάς,  που  ειάναι
εγκατεστημεάνοι στην Ελλαά δα, με το Πτυχιάο Μελετητηά  ηά  Γραφειάου Μελετωά ν και συμπληρωά νοντας τα
αντιάστοιχα υποδειάγματα 2,3 του Προσαρτηά ματος Ι  της παρουά σας,  οι  δε αλλοδαποιά  προσφεάροντες
καταθεάτοντας: 

 καταά λογο  των  κυριοά τερων  παραδοά σεων  ηά  των  κυριοά τερων  υπηρεσιωά ν  που
πραγματοποιηά θηκαν  την  τελευταιάα  πενταετιάα,  καταά  μεάγιστο  οά ριο,  με  αναφοραά  του
αντιάστοιχου ποσουά , της ημερομηνιάας και του δημοά σιου ηά  ιδιωτικουά  παραληά πτη. 

 αναφοραά  του τεχνικουά  προσωπικουά  ηά  των τεχνικωά ν υπηρεσιωά ν, ειάτε ανηά κουν απευθειάας στην
επιχειάρηση  του  οικονομικουά  φορεάα  ειάτε  οάχι,  ιδιάως  των  υπευθυά νων  για  τον  εάλεγχο  της
ποιοά τητας.

 αναφοραά  τιάτλων σπουδωά ν και επαγγελματικωά ν προσοά ντων του παροάχου υπηρεσιωά ν ηά  του
εργοληά πτη  ηά  των  διευθυντικωά ν  στελεχωά ν  της  επιχειάρησης,  υποά  την  προυϊ ποά θεση  οά τι  δεν
αξιολογουά νται ως κριτηά ριο αναά θεσης·

(β) για την περιάπτωση του αά ρθρου 19.3.β.  οι  υποψηά φιοι  οικονομικοιά  φορειάς  συμπληρωά νοντας το
υποά δειγμα 1 του Προσαρτηά ματος Ι της παρουά σας και καταθεάτοντας τα απαιτουά μενα πιστοποιητικαά .

Οι   οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάναι  εγγεγραμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηά  διαθεάτουν
πιστοποιητικοά  αποά  οργανισμουά ς  πιστοποιάησης  που  συμμορφωά νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαά  προά τυπα
πιστοποιάησης,  καταά  την εάννοια  του Παραρτηά ματος  VII του Προσαρτηά ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουά ν  να  προσκομιάζουν  στις  αναθεάτουσες  αρχεάς  πιστοποιητικοά  εγγραφηά ς  εκδιδοά μενο  αποά  την
αρμοά δια αρχηά  ηά  το πιστοποιητικοά  που εκδιάδεται αποά  τον αρμοά διο οργανισμοά  πιστοποιάησης, καταά  τα
οριζοά μενα στο αά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραά γραφο 22.2.5 του παροά ντος αά ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Δεν απαιτουά νται.

22.2.5 Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάναι  εγγεγραμμεάνοι  σε  επιάσημους  καταλοάγους  ηά  διαθεάτουν
πιστοποιητικοά  αποά  οργανισμουά ς  πιστοποιάησης  που  συμμορφωά νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαά  προά τυπα
πιστοποιάησης,  καταά  την εάννοια  του  Παραρτηά ματος  VII  του  Προσαρτηά ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορουά ν,  για  την  εκαά στοτε  συά μβαση,  να  υποβαά λλουν  στις  αναθεάτουσες  αρχεάς  πιστοποιητικοά
εγγραφηά ς  εκδιδοά μενο αποά  την αρμοά δια  αρχηά  ηά  το πιστοποιητικοά  που εκδιάδεται  αποά  τον αρμοά διο
οργανισμοά  πιστοποιάησης.

Στα πιστοποιητικαά  αυταά  αναφεάρονται τα δικαιολογητικαά  βαά σει των οποιάων εάγινε η εγγραφηά  των εν
λοάγω οικονομικωά ν φορεάων στον επιάσημο καταά λογο ηά  η πιστοποιάηση και η καταά ταξη στον εν λοάγω
καταά λογο. 

Η πιστοποιουά μενη εγγραφηά  στους επιάσημους καταλοά γους αποά  τους αρμοά διους οργανισμουά ς ηά  το
πιστοποιητικοά ,  που  εκδιάδεται  αποά  τον  οργανισμοά  πιστοποιάησης,  συνισταά  τεκμηά ριο
καταλληλοά τητας οά σον αφοραά  τις απαιτηά σεις ποιοτικηά ς επιλογηά ς, τις οποιάες καλυά πτει ο επιάσημος
καταά λογος ηά  το πιστοποιητικοά .
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Οι οικονομικοιά  φορειάς  που ειάναι  εγγεγραμμεάνοι  σε επιάσημους καταλοά γους απαλλαά σσονται αποά
την υποχρεάωση υποβοληά ς των δικαιολογητικωά ν που αναφεάρονται στο πιστοποιητικοά  εγγραφηά ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιάπτωση  νομικουά  προσωά που,  υποβαά λλονται  ηλεκτρονικαά ,  στον  φαά κελο  “Δικαιολογητικαά
Προσωρινουά  Αναδοάχου”, τα νομιμοποιητικαά  εάγγραφα αποά  τα οποιάα προκυά πτει η εξουσιάα υπογραφηά ς
του νομιάμου εκπροσωά που.

Εαά ν ο προσφεάρων ειάναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συά στασης,
2.  Αντιάγραφο του ισχυά οντος καταστατικουά  με το ΦΕΚ στο οποιάο εάχουν δημοσιευτειά  οά λες οι  μεάχρι
σηά μερα τροποποιηά σεις αυτουά  ηά  επικυρωμεάνο αντιάγραφο κωδικοποιημεάνου καταστατικουά  (εφοά σον
υπαά ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιάο εάχει δημοσιευτειά το πρακτικοά  ΔΣ εκπροσωά πησης του νομικουά  προσωά που,
4.  Πρακτικοά  Δ.Σ  περιά  εάγκρισης  συμμετοχηά ς  στο  διαγωνισμοά ,  στο  οποιάο  μπορειά  να  περιεάχεται  και
εξουσιοδοά τηση  (εφοά σον  αυτοά  προβλεάπεται  αποά  το  καταστατικοά  του  υποψηφιάου  αναδοάχου)  για
υπογραφηά  και υποβοληά  προσφοραά ς σε περιάπτωση που δεν υπογραά φει ο ιάδιος ο νοά μιμος εκπροά σωπος
του  φορεάα  την  προσφοραά  και  τα  λοιπαά  απαιτουά μενα  εάγγραφα  του  διαγωνισμουά  και  οριάζεται
συγκεκριμεάνο αά τομο,
5. Πιστοποιητικοά  αρμοά διας δικαστικηά ς ηά  διοικητικηά ς αρχηά ς περιά τροποποιηά σεων του καταστατικουά  /
μη  λυά σης  της  εταιρειάας,  το  οποιάο  πρεάπει  να  εάχει  εκδοθειά  το  πολυά  τρειάς  (3)  μηά νες  πριν  αποά  την
ημερομηνιάα υποβοληά ς προσφορωά ν.

Εαά ν ο προσφεάρων ειάναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιάγραφο  του  καταστατικουά  με  οά λα  τα  μεάχρι  σηά μερα  τροποποιητικαά ,  ηά  φωτοαντιάγραφο
επικυρωμεάνου, αποά  δικηγοά ρο, κωδικοποιημεάνου καταστατικουά , εφοά σον υπαά ρχει
2.  Πιστοποιητικαά  αρμοά διας  δικαστικηά ς  ηά  διοικητικηά ς  αρχηά ς  περιά  των  τροποποιηά σεων  του
καταστατικουά

Σε περιάπτωση εγκαταά στασης τους στην αλλοδαπηά , τα δικαιολογητικαά  συά στασηά ς τους εκδιάδονται με
βαά ση την ισχυά ουσα νομοθεσιάα της χωά ρας που ειάναι εγκατεστημεάνα, αποά  την οποιάα και εκδιάδεται το
σχετικοά  πιστοποιητικοά .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφεάρων αναφεάρει στην προσφοραά  του το τμηά μα της συά μβασης που προτιάθεται να ανα-
θεάσει υποά  μορφηά  υπεργολαβιάας σε τριάτους, καθωά ς και τους υπεργολαά βους που προτειάνει.

23.2 Η τηά ρηση των υποχρεωά σεων της παρ. 2 του αά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 αποά  υπεργολαά βους δεν
αιάρει την ευθυά νη του κυριάου αναδοά χου.

23.3 Αν το(α) τμηά μα(τα) της συά μβασης, το(α) οποιάο(α) ο προσφεάρων προτιάθεται να αναθεάσει υποά
μορφηά  υπεργολαβιάας σε τριάτους, υπερβαιάνει το ποσοστοά  του τριαά ντα τοις εκατοά  (30%) της συνολικηά ς
αξιάας της συά μβασης, η αναθεάτουσα αρχηά :

α) επαληθευά ει υποχρεωτικαά  τη συνδρομηά  των λοά γων αποκλεισμουά  του αά ρθρου 18 της παρουά -
σας για τους υπεργολαά βους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β) απαιτειά υποχρεωτικαά  αποά  τον προσφεάροντα να αντικαταστηά σει εάναν υπεργολαά βο, οά ταν αποά
την ως αά νω επαληά θευση προκυά πτει οά τι συντρεάχουν λοά γοι αποκλεισμουά  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διεξαγωγηά  του διαγωνισμουά  εάχουν εκδοθειά οι πιο καά τω γνωμοδοτηά σεις  και αποφαά σεις:
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1. Η  Υπ.  Αριθμ.   114.6/2016  Αποά φαση  Διοικητικουά  Συμβουλιάου  του  Πραά σινου  Ταμειάου  του
Υπουργειάου  Περ/ντος  &  Ενεάργειας,  σχετικαά  με  την  «Ένταξη  Δήμων  στο  Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του  Πράσινου  Ταμείου  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  2016»
στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»» 

2. Η  υπ.  Αριθμ.  2/2017  Αποά φαση  Δημοτικουά  Συμβουλιάου  Χανιάων,  σχετικαά  με  την  Έγκριση
υλοποίησης Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Άξονας Προτεραιότητας 4
"Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" και υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού.

3. Η  υπ’  αριθμ.  70/2018  (ΑΔΑ:ΩΥ5ΗΩΗ5-Χ17) Αποά φαση  Οικονομικηά ς  Επιτροπηά ς  του  Δηά μου
Χανιάων,  σχετικαά  με  Έγκριση  Όρων  Διακήρυξης  και  ψήφιση  πίστωσης  της  Μελέτης  «Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων».

Για την παρουά σα διαδικασιάα εάχει εκδοθειά η αποά φαση με αρ.πρωτ. Α-451/23-1-2018 για την αναά ληψη
υποχρεάωσης/εάγκριση δεάσμευσης πιάστωσης για το οικονομικοά  εάτος 2018.

                        Χανιαά ,  Φεβρουαά ριος 2018

             

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ.70/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ5ΗΩΗ5-Χ17) Αποά φαση της Οικονομικηά ς Υπηρεσιάας του Δηά μου
Χανιάων 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι: Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Καταά λογος παροά μοιας φυά σης μελετωά ν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πιάνακας υπευθυά νων για την εκτεάλεση της συά μβασης 

(με τιάτλους σπουδωά ν και επαγγελματικαά  προσοά ντα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αναλυτικοά  βιογραφικοά  σημειάωμα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Πιάνακας προτεινοά μενου προσωπικουά

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πιάνακας με στοιχειάα αποά  προηγουά μενη συνεργασιάα μεταξυά  των μελωά ν της

ομαά δας μελεάτης 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  (ΕΑΑΔΗΣΥ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  (ΕΑΑΔΗΣΥ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι:
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Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Καταά λογος παροά μοιας φυά σης μελετωά ν

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας …..ετίας (από ….έως σήμερα) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τιάθεται η επωνυμιάα της Εταιριάας η του Φυσικουά  προσωά που που αφοραά  ο
καταά λογος. Σε περιάπτωση συά μπραξης υποβαά λλεται ξεχωριστοά ς καταά λογος για καά θε μεάλος αυτηά ς.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Τιάθεται η κατηγοριάα μελεάτης που αφοραά  ο καταά λογος.  Πχ κατηγοριάα 13
Υδραυλικαά .) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Τιάθεται ο πληά ρης τιάτλος της μελεάτης οά πως αναγραά φεται στην συά μβαση)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τιάθεται ο πληά ρης τιάτλος του φορεάα,  Κυά ριος του εάργου, Προιϊσταά μενη Αρχηά ,
Δ/νουσα Υπηρεσιάα π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α) 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγραά φεται το σταά διο ηά  τα σταά δια της μελεάτης που εκπονηά θηκαν ηά  προά κειται
να εκπονηθουά ν. Προκαταρκτικηά , Προμελεάτη, Οριστικηά , Μελεάτη Εφαρμογηά ς κ.λ.π.). 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  (Αναγραά φεται  ο  πληά ρης  τιάτλος  του  Αναδοά χου  σχηά ματος.  Σε  περιάπτωση  Συά μπραξης
αναγραά φονται οά λοι οι εταιάροι αυτηά ς. Σε περιάπτωση Κ/Ξ ο τιάτλος της Κ/Ξ και οά λοι οι εταιάροι αυτηά ς.) 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιάθεται η ημερομηνιάα υπογραφηά ς της Συά μβασης.) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιάθεται η ημερομηνιάα εάγκρισης της Συά μβασης μαζιά  με τον αριθμοά  της
εγκριτικηά ς  αποά φασης.  Αν  δεν  εάχει  γιάνει  ακοά μα  η  εάγκριση  αναφεάρονται  οι  λοά γοι.  Αν  εάχει  εγκριθειά
ενδιαά μεσο σταά διο αναγραά φεται η ημερομηνιάα και η εγκριτικηά  αποά φαση.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γιάνεται  συνοπτικηά  περιγραφηά  των  τεχνικωά ν  χαρακτηριστικωά ν  και
του μεγεάθους του με χαρακτηριστικαά  ποσοτικαά  στοιχειάα, καταά  τροά πο που να προκυά πτει σαφωά ς το
αντικειάμενο και να ειάναι δυνατοά ν η Υπηρεσιάα να το αξιολογηά σει εαά ν ανηά κει η οά χι σε παροά μοιας φυά σης
με την υποά  αναά θεση μελεάτη.  Μπορειά  να γιάνεται  περιγραφηά  των ιδιαιτεροτηά των του αντικειμεάνου,
δυσκολιωά ν κ.λ.π καταά  την κριάση του υποψηφιάου.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΟΥ:  (Αναγραά φεται  ο  προυϊ πολογισμοά ς  κατασκευηά ς  του
εάργου της κατηγοριάας στην οποιάα συμμετεάχει ο υποψηά φιος. Πχ κατηγοριάα 13 Υδραυλικαά .) 

ΑΜΟΙΒΗ:  (Αναγραά φεται  η  τελικηά  αμοιβηά  μελεάτης  της  κατηγοριάας  στην  οποιάα  συμμετεάχει  ο
υποψηά φιος, το ποσοστοά  συμμετοχηά ς του στην κατηγοριάα και η τελικηά  προκυά πτουσα αμοιβηά  του.) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγραά φονται πληροφοριάες ως προς την εφαρμογηά  ηά  οά χι της μελεάτης. Στην
περιάπτωση που το εάργο κατασκευαά ζεται δυά νονται πληροφοριάες σχετικαά  με την επιτυχηά  υλοποιάηση
της μελεάτης. Στην περιάπτωση που διατιάθενται πιστοποιητικαά  του Κυριάου του εάργου για την εφαρμογηά
της μελεάτης συνυποβαά λλονται.) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγραά φεται το ειάδος του πιστοποιητικουά  που
υποβαά λλεται π.χ. Βεβαιάωση Εργοδοά τη, Εγκριτικηά  αποά φαση, Υ.Δ. υποψηφιάου κλπ.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Τιάθεται ο πληά ρης τιάτλος της μελεάτης οά πως αναγραά φεται στην συά μβαση)

(Ο καταά λογος συμπληρωά νεται με οά σες μελεάτες παροά μοιας φυά σης κριάνει ο υποψηά φιος. Ειάναι δυνατοά ν
να αναγραά φονται και ολοκληρωμεάνα σταά δια εκπονουμεάνων συμβαά σεων. ) 

,

(Τόπος – Ημερομηνία) 
Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νομίμου Εκπροσώπου 

Σημείωση: Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή στηλών,
των οποίων τα περιεχόμενα  θα είναι  ακριβώς  τα  ίδια και  χωρίς  καμιά  αλλοίωση από  τα
ζητούμενα στο παρόν υπόδειγμα. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πιάνακας υπευθυά νων για την εκτεάλεση της συά μβασης 
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(με τιάτλους σπουδωά ν και επαγγελματικαά  προσοά ντα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αναλυτικοά  βιογραφικοά  σημειάωμα
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IΙ:

Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Πιάνακας Προτεινοά μενου Προσωπικουά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πιάνακας Με Στοιχειάα Αποά  Προηγουά μενη Συνεργασιάα Μεταξυά  των Μελωά ν της Ομαά δας 
Μελεάτης

Πίνακας Με Στοιχεία Από Προηγούμενη Συνεργασία Μεταξύ των Μελών της Ομάδας Μελέτης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  (ΕΑΑΔΗΣΥ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό
ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε
παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4  ο.π. υποσ. 3.
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για
το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η παρούσα ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου λάβουμε  έγγραφη δήλωσή σας  ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός
του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β'
του ν. 4281/2014). 
10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11 Ο  καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  (ΕΑΑΔΗΣΥ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύμβαση.
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Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημεάνη Υπογραφηά )

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη. 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
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1 Μεάσω της λειτουργικοά τητας “Επικοινωνιάα” του υποσυστηά ματος. 
2  Πρβλ. αά ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
3 Πρβλ.  αά ρθρο  103  παρ.  1  ν.  4412/2016,  οά πως  τροποποιηά θηκε  με  το  αά ρθρο  107  περ.  19  του  ν.
4497/2017 (Α 171)
4 Με την επιφυά λαξη των παρ. 7 και 8 του αά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (ληά ψη επανορθωτικωά ν μεάσων).
5 Πρβλ. παρ. 7 του αά ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επισημαιάνεται οά τι,  αποά  την 2α Μαρτιάου 2018, ισχυά ουν τα προβλεποά μενα στο
αά ρθρο 15 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οποά τε το εν λοάγω αά ρθρο διαμορφωά νεται  αναλοάγως. 
6 Πρβλ. αά ρθρο 127 παρ.1 δευά τερο εδαά φιο του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 107
περ. 32 του ν. 4497/2017. 
7 Πρβλ. αά ρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 107 περ. 33 του ν.
4497/2017.
8  Ή/και η Επιτροπηά  Διαγωνισμουά , καταά  περιάπτωση (πρβλ. αά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
9 Πρβλ. ομοιάως προηγουά μενη υποσημειάωση
10 Πρβλ.  αά ρθρο  80  παρ.  10  ν.  4412/2016,  οά πως  τροποποιηά θηκε  με  το  αά ρθρο  107 περ.  14  του  ν.
4497/2017 (Α 171). 
11 Επισημαιάνεται οά τι με το  αά ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλεάπεται οά τι: "25. Mε την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40 του
ν.  3316/2005,  που διατηρήθηκαν σε  ισχύ με την  περίπτωση 40 της παρ.  1  του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".
12 Αποά  1-1-2017 τεάθηκε σε ισχυά  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το αά ρθρο 13 του οποιάου καταργηά θηκε το
π.δ 113/2010.
13 Τιάθεται μοά νο εφοά σον επιλεγειά η διενεάργεια κληά ρωσης για τη συγκροά τηση συλλογικωά ν οργαά νων.
14 Πρβ. αά ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε  με την περ. 4 του αά ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
15 Τα γραμμαά τια συά στασης χρηματικηά ς παρακαταθηά κης του Ταμειάου Παρακαταθηκωά ν και Δανειάων,
για  την  παροχηά  εγγυηά σεων  συμμετοχηά ς  και  καληά ς  εκτεάλεσης  (εγγυοδοτικηά  παρακαταθηά κη)
συστηά νονται συά μφωνα με την ειδικηά  νομοθεσιάα που  διεάπει αυτοά  και ειδικοά τερα βαά σει του αά ρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δεκεμβριάου  1926/3  Ιανουαριάου  1927  (“Περιά  συσταά σεως  και  αποδοά σεως
παρακαταθηκωά ν και καταθεάσεων παραά  τω Ταμειάω Παρακαταθηκωά ν και Δανειάων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εάγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
16            Συά μφωνα με τα αά ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,
οά πως ισχυά ουν.
17 Συά μφωνα  με  την  παρ.  3  του  αά ρθρου  4  του  ν.  3548/2007,  που  εξακολουθειά  να  ισχυά ει  εάως  την
1.1.2021 (πρβ. αά ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
18 Επισημαιάνεται  οά τι  ο  οικονομικοά ς  φορεάας  παραά γει  αποά  το  υποσυά στημα  το  ηλεκτρονικοά  αρχειάο
«εκτυπωά σεις» των Δικαιολογητικωά ν Συμμετοχηά ς σε μορφηά  αρχειάου Portable Document Format (PDF),
το οποιάο υπογραά φεται με εγκεκριμεάνη προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη ηλεκτρονικηά
υπογραφηά  με  χρηά ση  εγκεκριμεάνων  πιστοποιητικωά ν  και  επισυναά πτεται  στον  (υπο)φακεάλο  της
προσφοραά ς «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς» (Πρβλ αά ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).
19 Επισημαιάνεται  οά τι  ο  οικονομικοά ς  φορεάας  παραά γει  αποά  το  υποσυά στημα  το  ηλεκτρονικοά  αρχειάο
«εκτυπωά σεις»  της  Τεχνικηά ς   σε  μορφηά  αρχειάου  Portable Document Format (PDF),  το  οποιάο
υπογραά φεται  με  εγκεκριμεάνη  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά
υπογραφηά  με  χρηά ση  εγκεκριμεάνων  πιστοποιητικωά ν  και  επισυναά πτεται  στον  (υπο)φακεάλο  της
προσφοραά ς «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς» (Πρβλ αά ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).
20 Οποιοδηά ποτε  αά λλο  εάγγραφο  απαιτειάται  καταά  τους  οά ρους  του  αά ρθρου  21.2  της  παρουά σας.  Στις
διαδικασιάες συά ναψης δημοά σιας συά μβασης μελετωά ν, και εφοά σον τυγχαά νει εφαρμογηά ς το αά ρθρο 51, ο
φαά κελος «Τεχνικηά  Προσφοραά » περιλαμβαά νει ιδιάως, επιπλεάον των ως αά νω αναφερομεάνων, και τεχνικηά
εάκθεση  με  τεχνικηά  προά ταση  -  λυά ση,  που  περιλαμβαά νει  την  εκτιάμηση  του  γενικουά  και  ειδικουά
αντικειμεάνου της μελεάτης, με αναά λυση των επιμεάρους ζητημαά των, διερευά νηση εναλλακτικωά ν λυά σεων,
τεκμηριάωση των αντιστοιάχων προταά σεων, καθωά ς και το κοά στος υλοποιάησης και λειτουργιάας. 
21 Σε  περιάπτωση  ασυνηά θιστα  χαμηλωά ν  προσφορωά ν,  εφαρμοά ζονται  τα  αά ρθρα  88  και  89  του  ν.
4412/2016.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art51




22 Ως προς τον τροά πο υποβοληά ς  των αποδεικτικωά ν  μεάσων του παροά ντος αά ρθρου,  τα οποιάα  εάχουν
συνταχθειά/  παραχθειά  αποά  τους ιάδιους τους οικονομικουά ς  φορειάς  πρβλ.  αά ρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
23 Επισημαιάνεται οά τι η ανωτεάρω δυνατοά τητα εναποά κειται στη διακριτικηά  ευχεάρεια του οικονομικουά
φορεάα.  Εξακολουθειά  να  υφιάσταται  η  δυνατοά τητα  να  υπογραά φεται  το  ΤΕΥΔ  αποά  το  συά νολο  των
φυσικωά ν  προσωά πων που  αναφεάρονται  στα  τελευταιάα  δυά ο  εδαά φια  του  αά ρθρου  73  παρ.  1  του   ν.
4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκαν με το αά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
24 Πρβλ. αά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιάο προστεάθηκε με το αά ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
25 Λαμβανομεάνου υποά ψη του συά ντομου, σε πολλεάς περιπτωά σεις, χροά νου ισχυά ος των πιστοποιητικωά ν
ασφαλιστικηά ς  ενημεροά τητας  που  εκδιάδονται  αποά  τους  ημεδαπουά ς  ασφαλιστικουά ς  φορειάς,  οι
οικονομικοιά  φορειάς μεριμνουά ν να αποκτουά ν εγκαιάρως πιστοποιητικαά  τα οποιάα να καλυά πτουν και τον
χροά νο  υποβοληά ς  της  προσφοραά ς,  συά μφωνα  με  τα  ειδικοά τερα  οριζοά μενα  στο  αά ρθρο  104  του  ν.
4412/2016, προκειμεάνου να τα υποβαά λλουν, εφοά σον αναδειχθουά ν προσωρινοιά  αναά δοχοι. Τα εν λοά γω
πιστοποιητικαά  υποβαά λλονται  μαζιά  με  τα  υποά λοιπα  αποδεικτικαά  μεάσα  του  αά ρθρου  22  αποά  τον
προσωρινοά  αναά δοχο, μεάσω της λειτουργικοά τητας της «Επικοινωνιάας» του υποσυστηά ματος.
26 Πρβλ. ομοιάως προηγουά μενη υποσημειάωση.
27 Με  εκτυά πωση  της  καρτεάλας  “Στοιχειάα  Μητρωά ου/  Επιχειάρησης”,  οά πως  αυταά  εμφανιάζονται  στο
taxisnet.
28  Οι  υπευά θυνες  δηλωά σεις  του  παροά ντος  τευά χους  φεάρουν  εγκεκριμεάνη  προηγμεάνη  ηλεκτρονικηά
υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  που υποστηριάζεται αποά  εγκεκριμεάνο πιστοποιητικοά
(Πρβλ. αά ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)
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