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ΘΕΜΑ: Προσαρμογή των προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 
και 8 καθώς και των άρθρων 7 και 9 του Ν.3316/05 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
Ν. 3919/11 (Α 32). 
 
 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3919/11 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 

κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».  

2. Τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3316/05 ¨Ανάθεση και εκτέλεση    δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και  άλλες διατάξεις¨ 
(Α΄42). 

 
3. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/07-10-2009 (Β 2234) "Aλλαγή τίτλου Υπουργείων’’ 

καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 τoυ Π.Δ. 189/2009 ‘’ Περί καθορισμού και 
ανακατανομής δραστηριοτήτων των Υπουργείων’’ 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα.» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο τoυ Π.Δ. 63/2005(Α΄ 98)  

 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.  
 
6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη τροποποίησης των εγκεκριμένων προκηρύξεων  για τις  

διαδικασίες ανάθεσης των άρθρων  6 , 7, 8 και 9   του Ν.3316/05,  οι οποίες εγκρίθηκαν  με 
τις Αποφάσεις Δ17γ/06/168/Φ.Ν. 439.1/5-12-2007 και Δ17γ/07/85/ΦΝ 439.1/28-7-2008, 
επειδή με το άρθρο 7 του Ν. 3919/2011, καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του Ν. 
3316/2005, οι οποίες επέβαλαν  την τήρηση των κατώτερων ορίων  παραδεκτού των 
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων στους διαγωνισμούς του νόμου αυτού 

 

 

                  Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                



 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
1. Τροποποιούμε τα εγκεκριμένα με τις Αποφάσεις Δ17γ/07/85/ΦΝ 439.1/28-7-   2008 και 

Δ17γ/06/168/Φ.Ν.439.1/5-12-07 πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και των απαραιτήτων 
προσαρτημάτων τους, με υποδείγματα διαδικαστικών εγγράφων και οδηγίες για την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών, για τις διαδικασίες ανάθεσης των  άρθρων 6,  7, 8 και  9 του 
Ν.3316/05 (τύποι Α, Β, Β1, Γ, Δ και Δ1 με βάση τις διατάξεις  του άρθρου 7 του Ν. 
3919/11. 

2. Οι διαγωνισμοί των οποίων περίληψη της προκήρυξής τους θα αποσταλεί για 
δημοσίευση μετά τις 2 Ιουλίου 2011.και εφεξής, συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με 
τις εγκρινόμενες με την παρούσα προκηρύξεις .  

 
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μαζί με τα συνημμένα 

πρότυπα των προκηρύξεων Α, Β, Β1, Γ, Δ και Δ1  και τα προσαρτήματα τους.  
 
   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Πρότυπη Προκήρυξη Τύπος  Α   + Προσαρτήματα  ( Άρθρου 7 ) 
2. Πρότυπη Προκήρυξη Τύπος  Β   + Προσαρτήματα  ( Άρθρου 6 )  
3. Πρότυπη Προκήρυξη Τύπος  Β1 + Προσαρτήματα  ( Άρθρου 6 ) 
4. Πρότυπη Προκήρυξη Τύπος  Γ   + Προσαρτήματα   ( Άρθρου 9 ) 
5. Πρότυπη Προκήρυξη Τύπος  Δ   + Προσαρτήματα  (Άρθρου 8 - Μελετών)  
6. Πρότυπη Προκήρυξη Τύπος  Δ1 + Προσαρτήματα ( Άρθρου 8 - Παροχής Υπηρεσιών)  
7. Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

    1. Γραφ. Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ (με δισκέτα των συν.) 
    2. Γραφ. Υφυπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ (με δισκέτα των συν.) 
    3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ (με δισκέτα των συν.) 
    4. Γραφ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ (με δισκέτα των συν.) 
    5. Γραφ. Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ (με δισκέτα των συν.) 
    6. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση (με δισκέτα ) 
    7. Δ17 (4) 
    8. Δ/νση Πληροφορικής (με δισκέτα και των συνημμένων 
        για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
    9. ΔΜΕΟ (4) 
  10. (Μ.Παπαδόπουλο) στην ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ 
                                                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
\                                                                                                                        Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
                                           
 
                                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
                                                                                Π. ΔΙΠΛΑΡΟΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

                       (Τύπος  Β)    1   
 
 
 

Για µελέτες που ανατίθενται 
     κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/05 1α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Τόπος)%%%%%% 
(Ηµεροµηνία)%%%%%. 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
2222222222222. 
2222222222222. 
2222222222222. 

2222222222222. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 2222222 
                                                            

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 2222.2 

         
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  

ΑΜΟΙΒΗ :                  .22222€  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής)%%%%%%%%%%%%%%%%. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
ανοικτή δηµοπρασία µε αντικείµενο α) την επιλογή%%%%. 2 αναδόχων  για την 
εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών3  και β) την επιλογή αναδόχου της προµελέτης4   µε 
τίτλο:  

 
%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
συνολικής αµοιβής  (κατ΄ αποκοπή αµοιβών προκαταρκτικών µελετών(3)  και  
προεκτιµώµενη αµοιβή προµελέτης) 5 %%%%%.%%..€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν.3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και 
αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης 
για δηµοσίευση %%%%%%%%%%%.6 και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

 
καλεί  

 
κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας 
Αρχής) 
2222222222222. 
2222222222222. 
2222222222222. 
2222222222222. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  ..2222222 
                                

2222222.. 
                                

...222222.. 
                                

2222222.. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  ..22222 
                                    22222.. 
 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΜΟΙΒΗ           22..22222€  
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
 
Άρθρο 1 :Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή  
Άρθρο 2  :Παραλαβή τευχών – Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 3 :Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – τρόπος υποβολής  Φακέλου 

συµµετοχής.  
Άρθρο 4 :∆ιαδικασία παραλαβής, ελέγχου καταλληλότητας και ανάθεσης των 

προκαταρκτικών µελετών (3) 
Άρθρο 5 :∆ιεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης (4) 

Άρθρο 6 :Ολοκλήρωση  - Ακύρωση-– Μερική επανάληψη – Ανάθεση   
Άρθρο 7 :Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης   
Άρθρο 8 :Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά τεύχη  
Άρθρο 9 :Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
Άρθρο 10 :Εφαρµοστέα νοµοθεσία  
Άρθρο 11 :Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12     :Αντικείµενο, κατ΄ αποκοπή  και προεκτιµώµενες αµοιβές – Χρηµατοδότηση –  

Συµβατική προθεσµία 
Άρθρο 13 :∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου  εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης  

της  σύµβασης 
Άρθρο 14     :Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 15 :Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 
Άρθρο 16 :Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 
Άρθρο 17 :Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής  
Άρθρο 18 :∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Άρθρο 19 :∆ικαιούµενοι συµµετοχής  στο διαγωνισµό 
Άρθρο 20 :Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
Άρθρο 21 :Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική  Ικανότητα (49)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
 
Άρθρο 22  :Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης των 

προκαταρκτικών µελετών (3) 
Άρθρο 23 :Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – επιλογή αναδόχων προκαταρκτικών 

µελετών(3) 
Άρθρο 24 :Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της 

προµελέτης(4)   
Άρθρο 25 :Κριτήρια ανάθεσης της Προµελέτης(4) 
Άρθρο 26 :Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης των επιλεγέντων 

αναδόχων προκαταρκτικής µελέτης(3) 
Άρθρο 27  :∆ιάφορα  
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή  

1.1 Κύριος του  Έργου είναι       %%%%%%%%.%%%%%%..7  

Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή  είναι %%%.%%%%%%%.8 

Προϊσταµένη Αρχή είναι  %%%%%%%..%%% που έχει έδρα:  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι %%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι :%%%%%%%%. 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

 
1.2 Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η9%%%%%%%%%.. στην οποία θα  

κατατεθούν οι προσφορές. 
Οδός:  :%%%%%%%. 
Ταχ. Κωδ. :.%%%%%%% 
Τηλ. – FAX :%%%%%%%. 
E-mail  :%%%%%%%. 

 
Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ’ εφαρµογή των 
κειµένων διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη 
νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία 
αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να 
ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφεροµένους. 
Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 
επαναπροκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφ΄ όσον έχει αποδεδειγµένα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 

 

1.3 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω 
όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία:  

α-Ενδιαφερόµενος: Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση 
προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα (σύµπραξη ή κοινοπραξία) που 
προτίθεται να λάβει µέρος  στη παρούσα διαδικασία. 

 

β-∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, είτε 
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε για 
σύµπραξη ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

 
γ-Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας  τεύχη, που µετά 

την υπογραφή της σύµβασης καθίσταται συµβατικά. 
 
δ-Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 

21 του Ν.3316/05.  

 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών – Παροχή διευκρινίσεων 
 
2.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από 

%%%%%%.,οδός %%%%%%. πληροφορίες %%%%%%.. 
τηλεφ%%%%%%..τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και 
οκτώ (8) ηµέρες  πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από 
τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό  µε την καταβολή του ποσού 
των %%.€,10   δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 22222.11 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός 
έξι (6) το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης. 
 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον 
τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής.12 Η Υπηρεσία 
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού της παραγράφου 2.1. στα γραφεία της, στην 
ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερόµενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
2.3 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το ‘φάκελο του έργου’ που 

βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των 
περιεχοµένων του, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι την 
.%%%%. 
Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να ζητούν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς 
ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να 
εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, 
ύστερα από συνεννόηση. 
Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους  εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, 
κατά την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή 
και άλλους ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα 
κοινοποιούνται µέσω13 %%%% σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν 
τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, δηλαδή µέχρι την %%%%%%%. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούται να 
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις  ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει  
τον διαγωνισµό. 

 
2.4 Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του 

Ν.3316/05) µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και 7 µέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι 
µέχρι %%%.. Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι και 2 ηµέρες προ 
της υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση. 

 
2.5   Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου. 

  Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα     
  προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του Ν.3316/05: 
  1.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...14 

  2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
  3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – τρόπος υποβολής  
Φακέλου συµµετοχής.  

 
3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι  υποβάλλουν φάκελο 

συµµετοχής κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 15 της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στην 
παρούσα Προκήρυξη. 
Αποκλείονται επίσης εφ΄ όσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις νόµου 
ακόµα και αν δεν περιλαµβάνεται ρητώς αναφορά στην παρούσα. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 
διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά την συµπλήρωση ή διευκρίνιση 
των στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4.6  της παρούσας. 
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής δύο 
επιµέρους κλειστούς φακέλους:  

α- Φάκελο ‘∆ικαιολογητικών Συµµετοχής’ 
β- Φάκελο ‘Τεχνικής Προσφοράς’ 

Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους συµµετοχής περιγράφεται στο άρθρο 22 
της παρούσας. 

 
Επί των επί µέρους φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

α- Το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου 
β- Η Επωνυµία  - ταχυδροµική διεύθυνση – τηλέφωνο – fax – του διαγωνιζόµενου 
και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της. 
γ-  Ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης 

Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται  κατά το 
άνοιγµα του φακέλου από την επιτροπή. 
 

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιανδήποτε τρόπο αρκεί να  περιέλθουν 
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την 
ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που αναφέρεται στο  άρθρο 15. Η Υπηρεσία δεν 
φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την παραλαβή 
τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση αφίξεως αυτών και οι διαγωνιζόµενοι φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκυρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή φακέλων και λοιπών εγγράφων από καταστήµατα 
ταχυδροµικών εταιρειών.  
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια  τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για 
την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων) αναβάλλεται 
για την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η ηµέρα αυτή είναι αργία 
την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία ενηµερώνει µε 
fax ή email  όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και  ώρα της 
νέας συνεδρίασης. 
Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν  στο πρωτόκολλο µετά την ώρα 
και ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 15 θεωρούνται άκυροι και οι 
διαγωνιζόµενοι αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου 
αποκλεισµού στο πρακτικό Ι.  
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται. 
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Άρθρο 4: ∆ιαδικασία παραλαβής, ελέγχου καταλληλότητας και 
ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών (3) 

 
4.1 Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 15 της 
παρούσας, οπότε η Επιτροπή  παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που 
υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης 
διαγωνιζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη  της 
Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και  θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής 
όλων των ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως , δηλαδή πριν 
την ώρα λήξης της προθεσµίας. 

4.2 Η Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ΄ αρχάς το εµπρόθεσµο της κατάθεσης 
του φακέλου συµµετοχής, αριθµεί και µονογραφεί όλους τους φακέλους συµµετοχής, 
καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους 
των ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ όλων των ∆ιαγωνιζόµενων, µονογράφει τα στοιχεία 
τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας, δηλαδή: 

α – Την πληρότητα του φακέλου ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ κατά το άρθρο 22. 
β – Το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 19.  
γ – Την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 20.  
δ -Την ύπαρξη της τυχόν επί πλέον ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας κατά το άρθρο 21.15  
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου 
συνεχίζεται τις αµέσως  επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται 
γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης 
δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της  
ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ 
όλων των διαγωνιζόµενων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα µε: 
 
α- τους διαγωνιζόµενους που η συµµετοχή τους κρίθηκε  παραδεκτή και επιπλέον 

κρίθηκαν  κατάλληλοι για την συµµετοχή στο στάδιο της ανάθεσης της 
σύµβασης και  

β- αυτούς που αποκλείσθηκαν, µε συνοπτική αναφορά στο λόγο του αποκλεισµού 
τους. Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στη συνέχεια τον Πίνακα, κατά 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.4 της παρούσας. Κατά του Πίνακα δεν 
προβλέπεται από νόµο και δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, οι οποίες 
υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας ανάθεσης, κατά του πρακτικού της  
Επιτροπής.   

 
Οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν (για 
οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται 
µε µέριµνα της  Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως 
οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν 
προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά  όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται 
φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο απαιτείται  για τις ανάγκες της αποδεικτικής 
διαδικασίας.  

 
4.4 Μετά την ανακοίνωση  του Πίνακα, σε δηµόσια συνεδρίαση, που ανακοινώνεται σε 

όλους τους διαγωνιζόµενους (και αυτούς που αποκλείσθηκαν) πριν από 5 
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τουλάχιστον ηµέρες (στις οποίες δεν προσµετράται  η ηµέρα της συνεδρίασης), 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που δεν 
αποκλείστηκαν κατά την παράγραφο 4.3.  Η Επιτροπή µονογράφει το περιεχόµενο 
(όλα τα στοιχεία) κάθε φακέλου, το καταγράφει στο Πρακτικό και ελέγχει την κατ΄ 
αρχήν νοµιµότητά τους.   
 
Εν συνεχεία σε κλειστές  συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει περαιτέρω, κρίνει 
και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης 
του άρθρου 23.1  της παρούσας και κατατάσσει τους διαγωνιζόµενους σε πίνακα, 
κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους.  Η διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της 
Επιτροπής , το οποίο µετά την ολοκλήρωση και υπογραφή του από τα µέλη της 
Επιτροπής ανακοινώνεται κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 5.5 της παρούσας.  Το 
Πρακτικό Ι  συνοδεύεται από πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων  επί 
του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής 
Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 
Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας χωρίς 
αίτηση και  έλεγχο  πληρεξουσιότητας  του απεσταλµένου.16     
 

4.5 Κατά  του πρακτικού µπορούν  να ασκηθούν ενστάσεις µέσα σε πέντε εργάσιµες 

ηµέρες από την ανακοίνωσή του. Οι ενστάσεις αφορούν  τόσο  τη φάση της 
επιλογής, όσο και τη φάση της ανάθεσης. Εφόσον οι αποκλεισθέντες στη φάση της 
επιλογής ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισµού τους, µπορούν να 
συµπεριλάβουν σε αυτή και λόγους που αφορούν  τη βαθµολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των λοιπών διαγωνιζοµένων. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι που 
αφορούν τη βαθµολόγηση  εξετάζονται µόνο αν γίνουν δεκτές οι αιτιάσεις κατά  του 
αποκλεισµού τους.  

 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό, υπόψη του Πρόεδρου της Επιτροπής και απευθύνονται 
στην Προϊσταµένη Αρχή.  Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί των λόγων της 
ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό Ι στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 
αποφασίζει σχετικά.  
 

Εφόσον : 
α) ασκηθεί  ένσταση κατά διαγωνιζοµένου που  έγινε δεκτός στη φάση του  ελέγχου  

των τυπικών δικαιολογητικών και κριθεί αυτός αποκλειστέος, η Προϊσταµένη 
Αρχή αναµορφώνει ανάλογα τον Πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού, 

β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση από αποκλεισθέντα στη φάση των τυπικών 
δικαιολογητικών, η Προϊσταµένη Αρχή µε την απόφασή της αναπέµπει  το 
Πρακτικό στην Επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγίσει και να βαθµολογήσει 
την τεχνική του προσφορά και να τον κατατάξει ανάλογα στη σειρά των 
διαγωνιζοµένων, 

γ) ασκηθεί και γίνει δέκτη ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης, η Π.Α. 
αναπέµπει το Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωση του στην Επιτροπή, µε 
αναλυτικές και τεκµηριωµένες παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις 
ελλείψεις  της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και 
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση.  
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 Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφασή της και εγκρίνει την ανάθεση.17 

  
Η Προϊσταµένη Αρχή δεν κωλύεται να αποφασίσει την ανάθεση, ακόµα και αν οι 
διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν παραδεκτές τεχνικές προσφορές είναι λιγότεροι από 
τον καθορισµένο µε την παρούσα αριθµό των αναδόχων της προκαταρκτικής 

µελέτης. (3)  
 

4.6 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 

 
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου  για λόγους που αφορούν την 
πληρότητα του φακέλου ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ και νοµιµότητα των 
σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να 
‘αποσαφηνίσουν’ ή να ‘συµπληρώσου’¨ τα υποβληθέντα  στοιχεία του φακέλου, 
µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διευκρίνιση είναι εκείνα 
για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία 
αποκλεισµού. 
 
Ως ‘αποσαφήνιση’ νοείται η χορήγηση  διευκρινήσεων για το περιεχόµενο  
εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως ‘συµπλήρωση’ των υποβληθέντων στοιχείων 
νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε 
ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών τη συνδροµή 
κάποιας  από τις προϋποθέσεις της παρούσας. 
 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας  πληροφορίες από τους 
αναφερόµενους στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, 
προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας 
των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία του άρθρου 20 της παρούσας. 

 
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της 
¨Τεχνικής Προσφοράς¨ δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων 
αυτών εκτιµώνται για την βαθµολόγησή της. Η επιτροπή πάντως δικαιούται να 
ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζοµένων που δηλώνονται µε 
την τεχνική προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, 
τηρώντας την αρχή ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών. 
 

4.7 Σύναψη των συµβάσεων εκπόνησης των προκαταρκτικών µελετών (3) 

 
Η φάση αποσκοπεί στη σύναψη %%%%%.. (2) συµβάσεων εκπόνησης 
προκαταρκτικής µελέτης(3) µε κατ΄ αποκοπή αµοιβή ίση προς την καθορισθείσα από 
την Υπηρεσία. 
Αντικείµενο της συµβατικής υποχρέωσης κάθε αναδόχου προκαταρκτικής µελέτης 
είναι αφενός να εκπονήσει και υποβάλει εµπρόθεσµα την προκαταρκτική (3) µελέτη 
και αφετέρου να συµµετάσχει στη διαδικασία ανάθεσης της προµελέτης (4)  
υποβάλλοντας φακέλους µε τεχνική και µε οικονοµική προσφορά κατά τα οριζόµενα 
κατωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας. 
Κάθε σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον 
επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον: 
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α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία του άρθρου 26  
της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό, 

β. προσκοµισθεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007) περί των 
¨∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005¨ και τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις, 18 

γ. εκδοθεί θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής 
Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 19 

 
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι από τους επιλεγέντες αναδόχους αποκλειστεί του 
διαγωνισµού κατά τους παραπάνω ελέγχους, αναπληρώνεται από τους 
επιλαχόντες της απόφασης έγκρισης του διαγωνισµού κατά τη σειρά κατάταξής 
τους, οι οποίοι υποβάλλονται στους ίδιους ελέγχους. 
 

4.8 Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η οποία σηµειωτέον γίνεται την ίδια 

ηµέρα και στους%%(2)   αναδόχους της προκαταρκτικής µελέτης
(3)

  καλούνται να 
προσέλθουν για την υπογραφή, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ίδια για όλους. Για 
την υπογραφή της σύµβασης καταθέτουν εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία 
ανάθεσης της προµελέτης(4) , κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Σε 
περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα, ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση 
συµµετοχής, αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.  

 
 
4.9 Προθεσµία υποβολής της προκαταρκτικής µελέτης (3)  

 
 Η προθεσµία για την υποβολή της προκαταρκτικής µελέτης (3) ορίζεται σε %%% 

ηµέρες.20  Στο συµφωνητικό ορίζεται συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
παρακάτω διαδικασίας.  Την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας και εφόσον αυτή 
δεν είναι εργάσιµη, την αµέσως επόµενη εργάσιµη και ώρα %..., θα συνέλθει η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για τη συνέχιση της διαδικασίας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 5. 

 Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της προθεσµίας, για λόγους που δεν 
ανάγονται σε υπαιτιότητα των αναδόχων (ή κάποιων αναδόχων), αυτή χορηγείται 
σε όλους τους ανάδοχους και µετατίθεται αντίστοιχα η ηµέρα υποβολής των 
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών στη διαδικασία ανάθεσης της     
προµελέτης. (4) 

 

 
Άρθρο 5: ∆ιεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης (4) 

 
5.1 Υποβολή φακέλου συµµετοχής στη φάση ανάθεσης της προµελέτης(4) 

 

Η φάση αυτή αποσκοπεί στη σύναψη µίας σύµβασης για την εκπόνηση 
προµελέτης.(4)  Στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου έχουν δικαίωµα και 
υποχρέωση συµµετοχής µόνο οι ανάδοχοι των προκαταρκτικών(³) µελετών του 
άρθρου 4.7 της παρούσας. Για την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της 
προµελέτης οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, εντός της ταχθείσης προθεσµίας 
σύµφωνα µε τις κείµενες  διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, φάκελο 
συµµετοχής στον οποίο αναγράφονται: 
α)  Ο τίτλος της Αναθέτουσας αρχής προς την οποία υποβάλλεται 
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β) Η επωνυµία ( ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας )  του 
διαγωνιζόµενου µε τα στοιχεία της ταχυδροµικής διεύθυνσης  

γ) Ο τίτλος της µελέτης, όπως ορίζεται στη σελίδα  2 της παρούσας 
δ) Η αναγραφή ‘φάκελος συµµετοχής’  
     Εντός του υπόψη φακέλου συµµετοχής περιέχονται οι δύο επιµέρους φάκελοι: 

1. Φάκελος  ‘Τεχνικής Προσφοράς’ και 
2. Φάκελος ‘Οικονοµικής Προσφοράς’ 

 
Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 24 της 
παρούσας. 

 
Επί των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α.- ο τίτλος του φακέλου 
β.- ο τίτλος της µελέτης 
γ.- η επωνυµία του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης                  
     ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της. 
Εφ΄ όσον λείπει η αναγραφή κάποιων στοιχείων, συµπληρώνεται κατά το άνοιγµα 
από την επιτροπή.  
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστεί και να επανασφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της 
Οικονοµικής Προσφοράς δεν  είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο 
διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

 
5.2 Οι φάκελοι συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της προµελέτης(4)  υποβάλλονται 

σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη παραγρ.9 του άρθρου 4 της παρούσας στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. Κατά την ηµέρα και ώρα 
του διαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή και ο Πρόεδρος 
της κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας. Οι διαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλουν 
φάκελο συµµετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία, η οποία διεξάγεται µεταξύ των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τον 
φάκελο συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής των διαγωνιζοµένων που δεν υπέβαλαν φάκελο 
συµµετοχής καταπίπτει µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Πρόεδρου της Επιτροπής. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή των φακέλων 
συµµετοχής, για λόγους που δεν αφορούν τους διαγωνιζόµενους (π.χ. απεργία), ο 
πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει παρουσία των διαγωνιζοµένων την 
νέα ηµέρα και ώρα υποβολής των φακέλων, αλλιώς αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση µε %%%%..(13) σε όλους τους διαγωνιζόµενους. 

 
5.3 Αµέσως µετά την παραλαβή των φακέλων, την ίδια ηµέρα και σε δηµόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
µονογράφονται τα στοιχεία τους από όλα τα µέλη της Επιτροπής και καταγράφεται 
το περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙ του ∆ιαγωνισµού. Οι φάκελοι των Οικονοµικών 
Προσφορών φυλάσσονται µε ευθύνη του Πρόεδρου της Επιτροπής σε χώρο που 
ορίζεται µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και µε τρόπο που αποκλείει την 
πρόσβαση των διαγωνιζοµένων  και των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διεξάγει 
τον διαγωνισµό, πλην του Πρόεδρου της Επιτροπής σύµφωνα µε την Υ.Α. 
∆17γ/04/157/Φ.Ν.Υ39.3/18-10-06 (ΦΕΚ/1561/Β/2006). 
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί 
τις ¨Τεχνικές Προσφορές¨ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια  αξιολόγησης του 
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άρθρου 25 της παρούσας. Οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες αν η συνολική βαθµολογία τους δεν υπερβεί τις 
εξήντα (60) µονάδες της εκατονταβάθµιας κλίµακας βαθµολογίας και επιπλέον όλες 
οι επιµέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης δεν υπερβαίνουν τα όρια που 
τίθενται στο άρθρο 25.1 της παρούσας. 
Στο Πρακτικό ΙΙ καταγράφονται οι ενέργειες της  Επιτροπής, αναγράφεται η τελική 
βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της βαθµολογίας η οποία 
στηρίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και στα κριτήρια 
που τίθενται στο άρθρο 25 και υπογράφεται από τα µέλη της, ενώ συνοδεύεται από 
Πίνακα  µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων  επί του καθενός κριτηρίου.  

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε  
α.- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 

διαγωνισµό και 
β.- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους. 

Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται. Αντίγραφο του 
Πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζοµένους, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας. 

 
Οι ενστάσεις κατατίθενται  στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής και απευθύνονται  
στην Προϊσταµένη Αρχή. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί των λόγων της 
ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό της, στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία αποφασίζει σχετικά.  
Εφόσον α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νοµότυπου της τεχνικής 
προσφοράς διαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το 
Πρακτικό και εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, 
β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης, η Π.Α. 
αναπέµπει το Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωση του στην Επιτροπή, µε 
αναλυτικές και τεκµηριωµένες παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις 
ελλείψεις της  διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί  κατά τις  παρατηρήσεις της Π.Α. και 
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση. 
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφασή της και οριστικοποιεί τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών. 
 

5.4 Μετά την οριστικοποίηση  της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 
καλεί εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές 
τους προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δηµόσιας συνεδρίασης 
ορίζεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες µετά την έγγραφη πρόκληση. Η προθεσµία 
αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης. Κατά την ηµέρα και  ώρα της 
συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις ¨Οικονοµικές Προσφορές¨, τις 
µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους το Πρακτικό ΙΙΙ. 
 
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή: 
α)  οι τιµολογούµενες ποσότητες του φυσικού αντικειµένου ανταποκρίνονται στο 
τεχνικό αντικείµενο όπως αυτό προσδιορίζεται στην τεχνική λύση που προτείνει ο 
ανάδοχος, 
β)  είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 25.3 της παρούσας. 
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Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και 
στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε 
διαγωνιζοµένου η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα προσφορά και 
καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙΙ τις ενέργειες της και την εισήγηση της για την ανάθεση. 
Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη 
βαθµολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της ‘Τεχνικής 
Προσφοράς’. 

 
Μετά την ολοκλήρωση του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα  του 
Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει 
το διαγωνισµό. Σχετική ανακοίνωση, µε την οποία ενηµερώνονται οι διαγωνιζόµενοι 
και για την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το αρµόδιο 
όργανο ή υπηρεσία για την υποβολή τους αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους 
που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια. Αντίγραφο του πρακτικού 
χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζοµένους, στα γραφεία της Υπηρεσίας. 
 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που διεξάγει 
το διαγωνισµό, υπόψη του Πρόεδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή.  Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί  των λόγων της 
ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό της, στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία αποφασίζει σχετικά.  
 
Εφόσον: 
α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νοµότυπου της οικονοµικής 
προσφοράς διαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή αναµορφώνει ανάλογα τον 
πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 
β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς, η Π.Α. αναπέµπει  το Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωση του 
στην Επιτροπή, µε αναλυτικές και  τεκµηριωµένες παρατηρήσεις, σχετικά µε τα 
σφάλµατα ή τις ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης. Η 
Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και 
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση. 
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφασή της και εγκρίνει την ανάθεση.  

 
5.5 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν όλες τις φάσεις 

του διαγωνισµού, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών 
και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Π.Α. επί 
των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε 
Fax.21 Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών 
εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κλπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, 
χορηγούνται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.  

 
 
 
 
5.6 Ενστάσεις  

 ∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν µόνο οι 
διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι 
αποκλεισθέντες απ΄ αυτό. Οι ενστάσεις  απευθύνονται στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και ασκούνται µε κατάθεση τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της 
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. Οι Προθεσµίες υποβολής ενστάσεων 
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αρχίζουν από την επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης 
τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι ακόλουθες: 
 

� Κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
� Κατά του Πρακτικού ΙΙ , δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  
� Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  

 
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική  γνώµη της 
Επιτροπής. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του 
Πρόεδρου  της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο 
αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.  
 

Άρθρο 6: Ολοκλήρωση  - Ακύρωση-– Μερική επανάληψη – Ανάθεση   
 
6.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της 

Προϊσταµένης Αρχής (Π.Α.) περί ανάθεσης της µελέτης ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται µε %%%.(13)   προς όλους τους 
διαγωνιζοµένους εκτός από τον επιλεγέντα ανάδοχο ως προς τον οποίο τηρείται η 
διαδικασία της παραγρ. 6.2. 

6.2 Κατά τα λοιπά ακολουθείται  η διαδικασία της παραγρ. 7.2 της παρούσας. 
6.3 Οι Προκαταρκτικές µελέτες(3)  που κρίθηκαν  παραδεκτές περιέχονται στην 

κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα κατ΄ αποκοπή 
αµοιβή. 

6.4 Η Π.Α. δικαιούται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να ανακαλέσει την προκήρυξη ή 
να ακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παραγρ. 12 του άρθρου 6  του Ν. 3316/05. 

 
Άρθρο 7: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης   
 
7.1 Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον 

επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
α.  ΚΕΝΟ. 
β. προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007) περί των 
¨∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005¨ και τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις. (18)   

γ.  εκδοθεί,   θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής 
Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.(19)  

Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των 
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρηση. 

 
7.2 Με την απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής για την ανάθεση της προµελέτης(4), 

εγκρίνεται ταυτόχρονα και η προκαταρκτική µελέτη(3) µε τις υποστηρικτικές µελέτες 
που τυχόν τη συνοδεύουν, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, 
όταν αυτή προβλέπεται. Μετά τη σύναψη της σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει την 
Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) για την εξασφάλιση θετικής 
γνωµοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
(Π.Π.Ε.Α.), αν απαιτείται. Αν για  την έγκριση της Π.Π.Ε. ή και την προώθηση της 
Προµελέτης(4) ανεξαρτήτως έγκρισης της Π.Π.Ε., προκύψουν από τις 
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γνωµοδοτήσεις των αρµοδίων φορέων αναγκαίες µη ουσιώδεις τροποποιήσεις ή 
βελτιώσεις στην ανατεθείσα προµελέτη(4) ή τροποποιήσεις που οφείλονται στις 
εκτελούµενες στη φάση αυτή υποστηρικτικές εργασίες, ο ανάδοχος καλείται να  τις 
υλοποιήσει στα πλαίσια της σύµβασης, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα. Αν οι 
αναγκαίες µεταβολές κρίνονται σηµαντικές, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αλλαγές δεν ανατρέπουν ουσιωδώς την αρχική πρόσκληση και δεν αντιτίθενται 
στην αρχή της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων. 
Αν δεν υπάρξει συµφωνία η σύµβαση διαλύεται αζηµίως για τον κύριο του έργου και 
η προµελέτη(4) προκηρύσσεται εκ νέου µε τις τυχόν ενδεικνυόµενες αλλαγές, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.3316/05.22 

 
7.3 Οι προκαταρκτικές µελέτες(3)  που κρίθηκαν παραδεκτές παραλαµβάνονται από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά το άνοιγµα και τη βαθµολόγηση τους, ανεξαρτήτως αν 
ανατεθεί η προµελέτη(4), περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας  Αρχής και 
καταβάλλεται η ορισθείσα αµοιβή. 

7.4 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα  στη  Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
να δηλώσει  την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο %%%%%%, όπου 
εδρεύει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης. 

 
Άρθρο 8: Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά τεύχη  
 
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα 
αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  
 

1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατα της 
3. Η  Οικονοµική Προσφορά του Ανάδοχου 
4.  α) Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου της προκαταρκτικής µελέτης(3) όσον αφορά 

την εκπόνησή της, η οποία εξακολουθεί να δεσµεύει τον ανάδοχο της προµελέτης(4)  
όσον αφορά τη σύνθεση της οµάδας µελέτης, β) Η Τεχνική Προσφορά του 
αναδόχου της προµελέτης(4) , όσον αφορά την εκπόνησή της. 

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατα της 
6. Το τεύχος Τεχνικών  ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατα του 

 
Άρθρο 9: Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
9.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στη Ελληνική γλώσσα. 

 
9.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα 

κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε 
την  επίθεση της σφραγίδας ‘Apostile’ σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν.1479/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 
Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει από τη µεταφραστική 
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το  αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆ και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από 
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ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘Apostile’ σύµφωνα µε την συνθήκη της  Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.∆. και 53  του  Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 
9.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
9.4 Οι εγγραφές και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ Υπηρεσιών (σε όλες τις βαθµίδες 

της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του µε την υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.  

 
 
Άρθρο 10: Εφαρµοστέα νοµοθεσία  
 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το  χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο Ν.3316/05 ¨Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής υπηρεσιών¨, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 161 Α΄), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) 
και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.∆. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή 
του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του.  23  

2. Ο Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 
του Ν.3336/200 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 
Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  
173). 24  

4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/05, για τη διασταύρωση των 
στοιχείων  του  αναδόχου  µε  τα στοιχεία του ΕΣΡ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007)   ¨περί των 
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005¨.25  

5. Ο Ν. 2741/99 ¨περί  προσυµβατικού  ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου¨ (ΦΕΚ 199 
Α΄/28-9-1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 
242Α /11-10-2002), το Ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329Α΄/24-12-2002) και το 3310/2005.26  

6. Το Ν.∆. 2726/1953 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του 
από 17.7/16.8.1923 Ν.∆. “περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του 
Κράτους και οικοδοµής αυτών” όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 
3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄(προδιαγραφές) και ως 
συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από 
τον Κανονισµό αµοιβών.  
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8. Ο Ν.716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά µέρος τους που 
διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν.3316/2005. 

9. Ο Ν.3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό 
τύπο. 

10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 

 

Άρθρο 11: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία  
 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος 
αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) 
έχει λάβει πλήρη γνώση. 
α) Της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν 
β) Της νοµοθεσίας ‘Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 

µελετών και παροχής υπηρεσιών’ (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του 
προηγουµένου άρθρου . 

γ)Του Φακέλου του έργου. 

  
Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει 
αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης 
(συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή 
προ κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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Άρθρο 12: Αντικείµενο, κατ΄ αποκοπή  και προεκτιµώµενες αµοιβές – 
Χρηµατοδότηση – Συµβατική προθεσµία 

 
12.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στη σύναψη σύµβασης για την εκπόνηση της 

µελέτης µε τίτλο «%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..» 
 που περιλαµβάνει 
 α) Τη σύναψη %%%% (2)  χωριστών συµβάσεων µε διαφορετικούς αναδόχους 

για την εκπόνηση αντίστοιχων προκαταρκτικών(3) µελετών και  
β) την σύναψη2, µίας σύµβασης µε έναν από τους άνω αναδόχους για την 
εκπόνηση της προµελέτης(4)  του άνω έργου. 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη 
που µνηµονεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης και την 
συνοδεύουν. 

12.2 Η κατ΄ αποκοπή αµοιβή κάθε µιας από τις προκαταρκτικές µελέτες(3)  
ανέρχεται  σε %%%%%%..ΕΥΡΩ, περιλαµβάνει δε την αµοιβή για την  
εκπόνηση τόσο της προκαταρκτικής µελέτης όσο και των απαραίτητων στη 
φάση αυτή υποστηρικτών µελετών.27 Η αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης 
αναλύεται κατά κατηγορία µελέτης ως ακολούθως.28 

 %%%%%%%%%%%%%%%%% 
 %%%%%%%%%%%%%%%%% 
 %%%%%%%%%%%%%%%%% 
12.3 Η προεκτιµώµενη αµοιβή της προµελέτης(4) ανέρχεται σε %%%€ και 

επιµερίζεται σε επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές:  
 %%%%.€ για µελέτη κατηγορίας %.. 
 %%% %€ για µελέτη κατηγορίας%%. 
 %%% %€ για µελέτη κατηγορίας%%.29 
 βάσει των οποίων οριοθετείται, στην παράγραφο 19.1 της παρούσας το 

δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
 Η µελέτη έχει ενταχθεί στα Προγράµµατα %%%%%%%% και η σύµβαση θα 

χρηµατοδοτηθεί από %%%%%%%%% 
12.4 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης των Αναδόχων ορίζεται 

η ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού η οποία θα είναι  η ίδια 
για όλους τους ανάδοχους. 

 Η συνολική προθεσµία για την περαίωση της προµελέτης(4) ορίζεται σε 
%%%%ηµέρες / µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

 Στη σύµβαση για την εκπόνηση της προµελέτης(4)  ορίζονται και τµηµατικές 
προθεσµίες, ως ακολούθως.30  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου της 
προµελέτης(4) ορίζεται σε %% ηµέρες / µήνες. 

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσµιών της 
σύµβασης (άρθρο 23 παρ. 3.Ν.3316/05). 

12.5 Ο κάθε Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό 
µελέτη έργου, όταν αυτό απαιτείται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου  εκπόνησης µελέτης – 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης. 

 
13.1 Η επιλογή των αναδόχων των προκαταρκτικών µελετών(3) και της προµελέτης(4)  

θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 
του Ν.3316/2005. 

13.2 Κριτήριο ανάθεσης των συµβάσεων των προκαταρκτικών µελετών και της 
προµελέτης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς» σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 9 του άρθρου 6 του Ν.3316/2005. 

13.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει, όσον 
αφορά την ανάθεση των(2) προκαταρκτικών(3) µελετών, µετά από αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση µόνο των Τεχνικών  Προσφορών των διαγωνιζοµένων που δεν 
έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 19, 20 και 21(15) της παρούσας. 
Για τη φάση της προµελέτης(4)  η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, θα προκύψει από την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών, τη βαθµολόγηση  των Οικονοµικών Προσφορών και τη στάθµιση 
της βαθµολογίας Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς  εκάστου των 
διαγωνιζοµένων. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχτεί αποκλειστικά στα 
κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 25 της παρούσας. 
 

 
Άρθρο 14: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
14.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 

Προκήρυξης, στην οποία προσαρτώνται υποδείγµατα εγγράφων για: 
� την Υπεύθυνη ∆ήλωση (Προσάρτηµα Ι), 
� την Τεχνική Ικανότητα (Προσάρτηµα ΙΙ), 
� την Τεχνική Προσφορά για την ανάληψη της Προκαταρκτικής(3) µελέτης 

(Προσάρτηµα ΙΙΙ), 
� την Οικονοµική Προσφορά για την ανάληψη της προµελέτης και 
� τις Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής (Προσάρτηµα V) για τους αναδόχους 

της προκαταρκτικής µελέτης (3)  
� τις Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης (Προσάρτηµα VΙ) για τον ανάδοχο 

της προµελέτης(4) 

 
14.2 ∆εν31 θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
14.3 Οι προσφορές για την ανάθεση της προµελέτης, θα ισχύουν %%32 µήνες  από 

την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών του επόµενου άρθρου. 

 
Άρθρο 15: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων 

συµµετοχής 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, τω 
φακέλων συµµετοχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των 
προκαταρκτικών µελετών ορίζεται η %%%%%%%και ώρα%%.. Αιτήσεις και 
προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
κατά το άρθρο 3. 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                                    20
 

Η ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των φακέλων τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης 
καθορίζεται στην παράγραφο 4.8 της παρούσας. 
 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 
 

16.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 

Για την συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών(3)  
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής. 
 
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης(4) απαιτείται η εκ 
µέρους των αναδόχων των προκαταρκτικών(3) µελετών  κατάθεση εγγύησης 
συµµετοχής, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του 
Νόµου, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος – 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ε.Ο.Χ ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση 
παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. 
(άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3316/05).33 

 
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην 
παρούσα υπόδειγµα  του Προσαρτήµατος V της παρούσας και να έχουν τόσο 
αυτές όσο και η εγγύηση του Τ.Π.∆. διάρκεια ισχύος τουλάχιστον%%.. 34 µηνών 
από την  ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η 
εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη Ελληνική Τράπεζα τότε  µπορεί να είναι 
συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα  από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  

 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους που δεν θα 
αναδειχθούν ανάδοχοι της προµελέτης, µετά την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου της 
προµελέτης(4) θα επιστραφεί µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. 
 
Οι εγγυητικές  επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους 
σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής 
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική 
επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή 
ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον διαγωνιζόµενο. 
 

16.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού για την εκπόνηση 
της προµελέτης(4)  οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Προσαρτήµατος (VΙ) της παρούσας, η οποία θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της 
προεκτιµώµενης αµοιβής . 
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Άρθρο 17: Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής  
 

17.1 Αµοιβή κάθε αναδόχου εγκεκριµένης προκαταρκτικής µελέτης(3) είναι το κατ΄ 
αποκοπή οριζόµενο ποσό του άρθρου 12.2 Για την πληρωµή της αµοιβής 
υποβάλλεται λογαριασµός σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3316/2005, µετά από 
την παραλαβή των προκαταρκτικών µελετών που κρίθηκαν παραδεκτές κατά τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 25.2. 

17.2 Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου για την εκπόνηση της προµελέτης(4) 
αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή, µη συµπεριλαµβανοµένου  του Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δεν αναθεωρείται παρά µόνον στις 
περιπτώσεις που  ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05 και 
την Απόφαση ∆17γ/05/157/Φ.Ν.439.3/18-11-2006 (ΦΕΚ 1591/Β/30-6-2006). 

 
17.3 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές 

οικονοµικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται  στο 
τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 
Άρθρο 18: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  

 
18.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ35, όπως έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 
2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄αριθµ.1564/2005 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής36 και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία 
Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα 
∆εδοµένων TED στις %%%.37  

18.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που συνοδεύουν 
την σχετική εγκύκλιο (Ε15/ ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007)  θα δηµοσιευθεί α) 
στο ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και β) στον ελληνικό 
τύπο, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 Ν.3316/2005 και 
Ν.3584/2007). 

18.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής  
Προκήρυξης38  βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν  µπορεί να είναι ανώτερα των 
%%%%€ 39  και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της 
σύµβασης. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγουµένων διαγωνισµών για 
την ίδια µελέτη, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις 
πιστώσεις της υπηρεσίας για την ανατιθέµενη σύµβαση. 

18.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του 
Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε την παρ.  5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005.  

 
Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό Παράρτηµα της  Οδηγίας 2004/%%. 40/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό 
υπ΄αριθµ.1564/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια 
όπως και παραπάνω διάταξη στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.41  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
 

Άρθρο 19: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  στο διαγωνισµό 
 
19.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005, σε 

συνδυασµό µε την παραγρ. 2γ του άρθρου 6 που απαιτούνται42  για κάθε επί 
µέρους µελέτη της σύµβασης που θα  συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη 
τάξη κάθε πτυχίου σύµφωνα µε τις επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών 
της παρ. 12.2 και 12.3 της παρούσας, είναι οι εξής: 

 
1. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
2. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
3. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
4. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
5. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
6. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 

 
 

των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετητών, του 
άρθρου 39 του Ν.3316/2005 και του Π.∆/τος που προβλέπεται σ΄ αυτό  (ή µέχρι 
την έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν.716/1977 και των εκτελεστικών 
του διαταγµάτων).43 
 

19.2 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
αυτοτελώς  ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, 
εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 
 

19.2.1   είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών 
αντίστοιχες της ανωτέρω παραγράφου 19.1. 

19.2.2  προέρχονται από χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν 
υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε που τηρούν 
αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ44 
και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες  µελετών αντίστοιχες µε 
εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 19.1, ή  

19.2.3  προέρχονται από χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 
µητρώα των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την 
συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, είναι  εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του 
Παραρτήµατος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ45 ή στα αντίστοιχα µητρώα των 
χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει 
από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών/ Γραφείο Μελετών, 
δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, 
κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 
1. Για την κατηγορία µελέτης%%..%.τουλάχιστον στελέχη%%%%. ετούς εµπειρίας46 
2. Για την κατηγορία µελέτης%%...%τουλάχιστον στελέχη%%%.... ετούς εµπειρίας 
3. Για την κατηγορία µελέτης%%%%τουλάχιστον στελέχη%%%.... ετούς εµπειρίας 
4. Για την κατηγορία µελέτης%%%%τουλάχιστον στελέχη%%%%. ετούς εµπειρίας 
5. Για την κατηγορία µελέτης%%%%τουλάχιστον στελέχη%.%.%.. ετούς εµπειρίας 
6. Για την κατηγορία µελέτης%%%%τουλάχιστον στελέχη%%%.% ετούς εµπειρίας47   
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Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα 
µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο 
δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του 
Ν.3316/05. 

 
19.3 Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 

προϋποθέσεις της παρ 19.1 δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούµενες 
τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 19.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή 
κοινοπραξία στερείται του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και 
αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο  
κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν 
πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζοµένου, αποκλείεται.  

 
Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή 
σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια 
κατηγορία, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 
 
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα 
µητρώα και  τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της 
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, 
όσον αφορά τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / 
Εταιρειών της ∆/νσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆15, αναγκαία προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά 
την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό 
η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την 
καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή 
της προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός 
του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το 
Μητρώο Μελετητών. 

 
19.4 Κάθε  φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο 

διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. 

 
19.5 Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών /Γραφείων Μελετών, 

πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το 
εταιρικό πτυχίο και τα ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική 
στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά 
πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της 
ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, αίτηση για την ανανέωση τους. Σε αντίθετη περίπτωση η 
διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται.48 
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Άρθρο 20: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
 

Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε  
ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται  περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από 
τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς 20.1 έως 20.6, 20.8 και 
20.9:  
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 20.7 και 20.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να 
αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως αφού εξετασθούν τα 
πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν 
υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε 
το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του 
µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις].  

 
20.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
20.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 

(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της  κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου. 

20.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

20.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

20.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

20.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
20.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού  παραπτώµατος. 
20.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σχετικά µε την  καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 
Αρχής. 

20.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκαταστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 
Αρχής. 

20.10 Υποβολή ψευδούς δήλώσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 
µη παροχή των πληροφοριών αυτών. 

 
 

Στις περιπτώσεις 20.1 έως 20.5, 20.7 και 20.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου  ή  και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται 
αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, από τα  οριζόµενα 
ειδικότερα στην παραγρ.  26.1.2α της παρούσας. 
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Άρθρο 21: Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική  Ικανότητα.49  
 

21.1 Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 οφείλει να 
διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.50  Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: 

α) από την  εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών51 οι οποίες 
εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού  προσώπου, 
κατά την τελευταία%%.. 52 

Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία53 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί 
αντίστοιχα και στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς54  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%%% 
 

21.2 Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή 
επιφύλαξη του άρθρου 19 και ιδίως της παρ. 19.3, η ειδική καταλληλότητα που 
απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική 
καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 19 της 
παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά55  είτε από ένα 
µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης. 
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.3316/0556 οι διαγωνιζόµενοι για να 
ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε 
έχουν αλλά όχι ολόκληρη – διαθέτουν  µέρος της ζητούµενης  εµπειρίας ή µέρος 
του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες  άλλων 
εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη στο διαγωνισµό και θα 
τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να 
διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή 
αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για 
νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο. 

 
 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                                    26
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 22:Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης 

των προκαταρκτικών µελετών (3) 

 
Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού δύο φακέλους, 
ήτοι:  
α. κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»   
β. κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς   
 
Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  
 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε 
πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο:  

 
22.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισµό σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του 
φακέλου Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας Πρωτοκόλλου) χωρίς τα 
συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών  
δικαιολογητικών, µε τα συνηµµένα (Πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις)  

 Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά .τα στοιχεία ταυτότητας 
του διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), 
δηλαδή επωνυµία (η ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, email) 
και συνοδεύεται από: 

 α) Πίνακα Περιεχοµένων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα, (Προσάρτηµα  
VΙΙ) συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη 
δικαιολογητικά και µε την  ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή µη  
του δικαιολογητικού. 

β)  Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης περί ορισµού: (Ι) Κοινού 
Εκπροσώπου και  (ΙΙ) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του 
∆ιαγωνιζοµένου, 

γ)  ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου 
και  του αναπληρωτή του.  

δ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί κατανοµής της αµοιβής των 
συµπραττόντων γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση 
σύστασης κοινοπραξίας. 

 
 Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από:   

• τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο- µελετητή, ή 

• τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή  

• τους νόµιµους εκπρόσωπους  όλων των κοινοπρακτούντων ή 
συµπραττόντων φυσικών και νοµικών προσώπων  

• τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο 
 

Επισηµαίνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα:  
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α) Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα προκήρυξη, 
υποδηλώνει ότι έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα 
του διαγωνιζοµένου, εφόσον η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση 
εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού, η υποβολή  προσφοράς , συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο 
συµµετοχής δεσµεύει την εταιρεία.  

β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης  υποδηλώνει την λήψη 
σχετικής απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο 
διαγωνισµό σε σύµπραξη µε τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί 
αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι υφίσταται  η σχετική νοµιµοποίηση 
του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς  ότι οι συµµετέχοντες 
υποβάλλουν αίτηση «ως κοινοπραξία» θεωρείται  ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  

 
[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο 
αποτελούν ιδιαιτέρα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, 
υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχειών και 
της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και 
διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ].   
 
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν 
συµπληρώνονται εκ των  υστέρων, σύµφωνα µε την παραγρ. 4.6 της  
παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά.  
 

22.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό  
 

22.2.1 Οι  διαγωνιζόµενοι  της  παρ.  19.2.1.  προσκοµίζουν  πτυχίο  κατάταξης  στις 
             καλούµενες κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. 
22.2.2 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 19.2.2 προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε 

επίσηµους καταλόγους  παρόχων  υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασης τους 
σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχη των µελετών της παρ. 19.1 σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.   

22.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 19.2.3 προσκοµίζουν:  
α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 46 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό 
µητρώο του κράτους εγκατάστασης του, σύµφωνα µε τα  οριζόµενα στην παρ. 
19.2.3 της παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη  βεβαίωση που 
να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους 
στο µητρώο, 

β) υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού 
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την 
οποία δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε 
τις ειδικότητες και την εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, 
δηλώνοντας ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη 
εµπειρίας τους  και ββ) σε περίπτωση ανάδειξης του ως αναδόχου (του ίδιου ή 
του οχήµατος στο οποίο µετέχει) θα  προσκοµίσει βιογραφικά σηµειώµατα 
του απαιτούµενου προσωπικού. 

   Η ποινή του διαγωνιζόµενου που δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά είναι ο 
αποκλεισµός του από την διαδικασία. 
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22.3 ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 
 

Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλλουν στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση συνταγµένη 
σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο 
πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 20 της 
παρούσας.   
Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη 
Υπεύθυνη ∆ήλωση για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι δεν συντρέχει  στο πρόσωπο του µέλους 
κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.  
Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται  σαφώς ότι δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται.  

 
22.4  ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας.57 

 
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 21 της παρούσας ειδικής 
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα 
αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά  έγγραφα (σε περίπτωση ¨δάνειας 
ικανότητας¨ κατά την έννοια της παρ.21.2, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να 
αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα που δανείζει την ικανότητα):  

 
22.4.1 Κατάλογο των κυριότερων παροµοίων µελετών, σύµφωνα µε το συνηµµένο 

Υπόδειγµα 1 του προσαρτήµατος ΙΙ, που εκπονήθηκαν την τελευταία %%%. 
58 από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης , επιτυχούς και αποτελεσµατικής 
εκπόνησης των µελετών.  

22.4.2 Κατάλογο µε  τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη 
εµπειρίας) σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος ΙΙ, 
του απαιτούµενου εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενο από τα 
βιογραφικά σηµειώµατα αυτών Υπόδειγµα 3 του προσαρτήµατος II. 59 

 

22.5 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών.60 Η υποχρέωση αυτή αφορά 
µόνο ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε 
πρόκειται για µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή 
κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασης τους  και υποβάλλουν 
περί τούτου υπεύθυνη δήλωση  του νοµίµου εκπροσώπου τους. Κατά τα 
λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων 

Μελετών, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων 
της  Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το 
πολύ ¨τριάντα εργάσιµες ηµέρες¨ πριν από την υποβολή της προσφοράς. 

ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν: 
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i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές  

ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων 
της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή 
προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το 
τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς.    
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν 
την υπογραφή της  σύµβασης  επικαιροποιηµένα  κατά τον ίδιο τρόπο.  
 

γγ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 

ονοµαστικές µετοχές υποβάλλουν:  

 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των µετόχων. 
ii) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση 

µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

iii) Αν δεν  προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η  εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να κρίνει την επάρκεια της 
αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης 
της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 
Τα ανωτέρω υπό β΄ και γ΄ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι 
επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 9.2 της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών 
συµπληρώνονται κατά το άρθρο 4.6 της παρούσας.  

 
 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
22.7 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα 

απαιτούµενα έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23  της παρούσας και συγκεκριµένα: 

 

22.7.1 Τεχνική  Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, περιέχουσα τα στοιχεία που 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε µε αριθµ. 
∆17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18-20-2006 (ΦΕΚ Β¨1611/2006). 

 Η Τεχνική  Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει 
να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων61 κειµένου µεγέθους Α4 και 
γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους (ενδεικτικά Arial 11 ), εκτός φωτογραφιών και 
σχεδίων.  

 Όταν το περιεχόµενο της  Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο µέγεθος, 
κατά την κρίση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ( η οποία διαµορφώνεται µε βάση 
την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης62), το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται 
υπόψη στην αξιολόγηση. 
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22.7.2 Έκθεση  Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει:  

 
 α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, µε 

σύντοµη περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου 
εξοπλισµού / λογισµικού, όπου απαιτείται. 

 β) Τη παρουσίαση των προβλεποµένων εσωτερικών διαδικασιών για τη 
παραγωγή της µελέτης. 

 γ) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την 
εκπόνηση της µελέτης και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά 
η χρονική αυτή αλληλουχία. 

 δ) Αναφορά στις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η 
περιγραφόµενη µεθοδολογία ή /και τα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 

 
Η έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων (61)  κειµένου µεγέθους Α4 
και γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος 
χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά  την 
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ( η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή 
του ίσου µέτρου κρίσης(62)) το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση. 

 
22.7.3 Έκθεση σχετική µε την οµάδα Μελέτης που θα περιλαµβάνει:   

  
α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της 
προηγούµενης συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευοµένη από τον 
Πίνακα, όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας (υπόδειγµα 1 του 
προσαρτήµατος III). 

β) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την 
εκπόνηση της µελέτης συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα 
παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών 
της οµάδας. 

γ) Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της 
οµάδας µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας   
(υπόδειγµα 2 του προσαρτήµατος III). 

 
Για τα πρόσωπα της οµάδας µελέτης που δεν ανήκουν  στο στελεχικό 
δυναµικό του διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 
23.1.2, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί 
της σχέσης εργασίας µε τα άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική 
διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση 
πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας (γραφείου 
µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση 
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της 
οµάδας.  ∆εν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ ή συµφωνητικών.  

 
Η Έκθεση Οµάδας Μελέτης (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και 
εξαιρουµένων των υπευθύνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών 
της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 15 
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σελίδων(61)  κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του 
προαναφερθέντος οργανογράµµατος.  
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το  εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου 
µέτρου κρίσης(62). Το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.63 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 21.1.β 
εξειδικευµένου προσωπικού  (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας) τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης 
διαγωνιζόµενου πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο 
της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.  
 

 
 

Άρθρο 23:Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – επιλογή αναδόχων 
προκαταρκτικών µελετών (4)   

 
23.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 64  

  
 Σύµφωνα µε την παραγ.4 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και µε βάση το άρθρο 1 της  

Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας 
προσφοράς προς ανάδειξη των αναδόχων της προκαταρκτικής µελέτης(4), θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές  Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν αποκλείστηκαν 
στο στάδιο ελέγχου της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, µε βάση τα 
παρακάτω τέσσερα κριτήρια και τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας:  

 Τα τέσσερα κριτήρια θα βαθµολογούνται µε βαθµούς U1, U2, U3, U4 που 
συνίστανται σε ακέραιους αριθµούς από 1 έως 100. Το άθροισµα των 
καθοριζοµένων ποσοστών βαρύτητας είναι 100. 

 
23.1.1 Κριτήριο 1  
 

Η  πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου 
της µελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση που υποβάλλει ο 
διαγωνιζόµενος. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 είναι Β1=%%% 65  επί της συνολικής βαθµολογίας. 
 

23.1.2 Κριτήριο 2 
 

Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης όπως προκύπτει από τη 
σύνθεση και τα στοιχεία της οµάδας λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των στελεχών 
του υποψήφιου και των αποδεδειγµένα µονίµων συνεργατών του και σε σχέση µε  
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 66  Η βαρύτητα του 
κριτηρίου 2 είναι Β2=%%..% επί της συνολικής βαθµολογίας. 
 

23.1.3 Κριτήριο 3 
 

Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας όπως προκύπτει από τη σχετική 
πρόταση του υποψηφίου. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 είναι Β3=%%..% επί της συνολικής βαθµολογίας. 
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23.1.4 Κριτήριο 4  

 
Η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος σε 
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης.  
Η βαρύτητα του κριτηρίου 4 είναι Β4=%%%% επί της συνολικής βαθµολογίας. 

 
23.2 Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

  
      Η συνολική βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από την εξίσωση: 

 
Uτ.π. = U1*Β1+ U2*Β2+ U3*Β3+ U4*Β4    

 
όπου Ui οι βαθµοί και Βi τα αντίστοιχα ποσοστά των κριτηρίων. 
Η πλέον συµφέρουσα προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη µέγιστη 
συνολική βαθµολογία.  

 

 
Άρθρο 24. Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης 

της πρόµελέτης (4)  
 
Ο φάκελος συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της προµελέτης(4) περιλαµβάνει  
α- κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, και 
β- σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής προσφοράς.  
 
24.1 Ο κλειστός φάκελος ¨ Τεχνικής Προσφοράς¨ θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 25, ταξινοµηµένα και αριθµηµένα σύµφωνα µε την ταξινόµηση 
και αρίθµηση των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραµµένα (ή µονογραµµένα) 
από τον / τους νόµιµο /ους  Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόµενου σε κάθε φύλλο. 

 Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει: 
 α) Την προκαταρκτική µελέτη (3) του έργου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και την υπουργική απόφαση ∆17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 της 
παρ. 4 του άρθρου 4 Ν.3316/05. 

 β) Προϋπολογισµό της τεχνικής λύσης που προτείνεται µε την προκαταρκτική 
µελέτη (3) επαρκώς τεκµηριωµένο µε στοιχεία. 

 
24.2 Ο κλειστός φάκελος ‘Οικονοµικής Προσφοράς‘ θα είναι ασφαλώς σφραγισµένος 

(βλέπετε σχετικά παραγρ.5.1 της παρούσας) και θα περιέχει το χορηγούµενο από 
την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο οικονοµικής προσφοράς, συµπληρωµένο 
χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας µπλε ή µαύρου χρώµατος σύµφωνα µε τις παραγρ. 
25.3. 

 
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς  πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, κατά τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση ως 
προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο το µελετητή (σε 
περίπτωση φυσικού  προσώπου), το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου 
και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως 
εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, τόσο για τη 
διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών(3), όσο και για την διαδικασία 
ανάθεσης της προµελέτης(4), θα είναι αριθµηµένα και ταξινοµηµένα µε την ίδια 
ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων της παρούσας που 
προβλέπουν  την προσκόµιση τους και θα συνοδεύονται από τον Πίνακα 
∆ικαιολογητικών που προσαρτάται  στην παρούσα, συµπληρωµένο µε όλα τα 
απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την ένδειξη ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ανάλογα µε την υποβολή ή όχι κάθε απαιτούµενου δικαιολογητικού. 
Το τυχόν επιπλέον προσωπικό και τα σχετικά λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα 
καθώς και ο τυχόν πρόσθετος  εξοπλισµός, που αξιολογούνται στη διαδικασία 
ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών(3), πρέπεί απαραιτήτως να βρίσκονται 
µόνο στον σφραγισµένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (όχι στο φάκελο των 
τυπικών δικαιολογητικών), αλλιώς δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.  
 

 
Άρθρο 25. Κριτήρια ανάθεσης της Προµελέτης (4) 

 
Κριτήρια ανάθεσης της προµελέτης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. 
Για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 
θα αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζοµένων και θα σταθµιστεί η 
βαθµολογία τους µε τη βαθµολογία της οικονοµικής προσφοράς. Η βαρύτητα της 
Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 85% και της Οικονοµικής σε 15%. 

 
25.1 Κριτήριο 1ο – Τεχνική προσφορά -  Υποκριτήρια  για την  βαθµολόγηση της 

Τεχνικής Προσφοράς      

 
Σύµφωνα µε την παραγρ. 9α του άρθρου 6 του Ν.3316/05 και µε βάση το άρθρο 2 της 
Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 (ΦΕΚ 1064/Β/2005, ∆ιόρθωση ΦΕΚ 152/Β/9-2-
2006), για την βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς ορίζονται τα ακόλουθα 
υποκριτήρια το κάθε ένα από τα οποία θα βαθµολογηθεί µε ακέραιο  αριθµό από 1 
έως 100. Για το κάθε υποκριτήριο ορίζεται και το αντίστοιχο ποσοστό βαρύτητας.67   
 
α)  Η πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της προτεινόµενης 

µε την προκαταρκτική µελέτη λύσης 
 
  Αξιολογείται η εµπεριστατωµένη αναζήτηση πιθανών εναλλακτικών  λύσεων για την 

επίτευξη της βέλτιστης τεχνικής λύσης, η οποία εν τέλει έλαβε τη µορφή της 
υποβληθείσας προκαταρκτικής µελέτης. Η απόρριψη των λοιπών λύσεων 
αιτιολογείται πειστικά και επαρκώς, στηριζόµενη σε οικονοµικές, κοινωνικές και 
τεχνικές παραµέτρους. Η σχετική ανάλυση προχωρεί στο απαραίτητο βάθος, 
ανάλογα µε το αν η απορριπτόµενη ή αποδεκτή λύση έχει περισσότερα ή λιγότερα 
θετικά στοιχεία. Εν τέλει πρέπει η αποδεκτή από τον υποψήφιο λύση, σε αντίθεση 
µε τις απορριφθείσες, να προβάλει ως απολύτως πειστική, εφαρµόσιµη και 
οικονοµικά συµφέρουσα για τον κύριο του έργου.  

 
Το κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1 που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 
1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι: Β1 =%%%%. 
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β) Τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης.  
 
Τα υποκριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
της προτεινόµενης λύσης είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης 
2. Η αισθητική αξία λύσης. 
3. Η ευκολία κατασκευής της λύσης. 
4. Η δαπάνη του έργου, που περιλαµβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και την 

ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά την διάρκεια ζωής του έργου.   
5. Ο προβλεπόµενος χρόνος υλοποίησης του έργου. 
6. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης. 
 
Κάθε  ένα από τα παραπάνω υποκριτήρια βαθµολογείται µε βαθµό U2.1 έως U2.6, 
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. 
 
Η βαρύτητα του καθενός από τα παραπάνω (1) έως (6) υποκριτήρια στο σύνολο 
της βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς είναι:   
Για το (1) Β2.1=%%%%%%% 
για το (2) Β2.2=%%%%%%%, 
για το (3) Β2.3=%%%%%... % 
για το (4) Β2.4=%%%%%%% 
για το (5) Β2.5=%%%%%%% και 
για το (6) Β2.6=%%%%%%%  

 

Η συνολική βαρύτητα των υποκριτηρίων α και β(1)~(6) στη βαθµολογία της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου, ανέρχεται σε ποσοστό  100%. 
Τεχνική προσφορά που λαµβάνει βαθµολογία κατώτερη από %%%%%στο 
υποκριτήριο (α) και κατώτερη από %%%%%. στο υποκριτήριο (β) θεωρείται 
απαράδεκτη.  

 
25.2 Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

 
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική σταθµισµένη 
βαθµολογία τους υπερβαίνει τις 60 µονάδες. Η συνολική  βαθµολογία κάθε τεχνικής 
προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

 
Uτ.π. = U1*Β1+ U2.1*Β2.1+ U2.2*Β2.2+ U2.3*Β2.3+U2.4*Β2.4+U2.5*Β2.5+U2.6*Β2.6 >60   

 
25.3   Κριτήριο 2ο – Οικονοµική  προσφορά  

 
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου συντίθεται, από τις ποσότητες του φυσικού 
αντικειµένου που προκύπτουν από την προτεινόµενη λύση και το προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης.   

Περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου, ανάλυση των επιµέρους 
αµοιβών: 

α) για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων 
ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, 

β) την εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών 
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γ) την εκπόνηση της Προµελέτης(4) 

δ) της εκπόνηση της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όταν απαιτείται και 

ε) κάθε άλλη αµοιβή προβλεπόµενη από τοις ισχύουσες διατάξεις. 

Η οικονοµική προσφορά δεν περιλαµβάνει αµοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών 
εργασιών, οι οποίες ανατίθενται µε ιδιαίτερη σύµβαση. 

Το ύψος της οικονοµικής προσφοράς βαθµολογείται µε βαθµό Uο.π., που 
συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 0 έως 100, εφόσον είναι παραδεκτή κατά το 
άρθρο 5.4. 

 
25.4  Τρόπος βαθµολόγησης Οικονοµικής Προσφοράς 

 
Οι ποσότητες ανά κατηγορία µελέτης  που προκύπτουν από την τεχνική προσφορά 
θα πολλαπλασιάζονται, µε τις τιµές µονάδας κανονισµού προεκτιµωµένων 
αµοιβών68 ώστε από το άθροισµα των γινοµένων να προκύπτει η βάσει των 
κειµένων διατάξεων αµοιβή.  
Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης 
και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. 

Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της 
σύµβασης, το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς 
ανά κατηγορία µελέτης, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η 
συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης 
(θετικό ή αρνητικό69) επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής, µε 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
   
Ο βαθµός 100 αντιστοιχεί στην µέγιστη δυνατή έκπτωση 20%, ο δε βαθµός 0 στην 
ελάχιστη, δηλαδή σε  -20%.   
Η κάθε ποσοστιαία µονάδα έκπτωσης αντιστοιχεί σε 100/40=2,5 εκατοστιαίες 
µονάδες βαθµολογίας.                                                        
Για τον προσδιορισµό της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς γίνεται 
γραµµική παρεµβολή µεταξύ της µέγιστης και ελάχιστης επιτρεπόµενης έκπτωσης 
µε στρογγυλοποίηση σε ακέραιο βαθµό. [π.χ. η βαθµολογία στην προσφορά µε 
έκπτωση (15%) είναι 100–5*2,5=87,5 --> 88 ή η βαθµολογία οικονοµικής 

προσφοράς µε έκπτωση (-10%) είναι: 100– 30*2,5=25, ή η βαθµολογία οικονοµικής 
προσφοράς µε έκπτωση (-10,85%) είναι:100 – 30,85*2,5=22,875 --> 23] .  

                  
25.5 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

 
Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα των 
βαθµολογιών της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τον παρακάτω 
τύπο: 

 

Uπ =  Uτ.π.*85+ Uο.π.*15  

         100 
 

Άρθρο 26:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης των 
επιλεγέντων αναδόχων προκαταρκτικής µελέτης. (3) 

26. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης  των 
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προκαταρκτικών µελετών(4) καλούνται οι επιλεγέντες ανάδοχοι να προσκοµίσουν τα 
ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και ελέγχου της 
προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της): 

26.1.1 Σηµείωµα ενυπόγραφο του νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου µελετών ή του 
κοινού εκπροσώπου σύµπραξης ή νοµικού συµβούλου του διαγωνιζοµένου, από το 
οποίο να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. Μπορεί η 
αναθέτουσα αρχή  να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το 
σηµείωµα (Φ.Ε.Κ. µε το καταστατικό της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόµιµα δηµοσιευµένου καταστατικού της εταιρείας, στις 
λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων, ή των συµπραττόντων ή 
κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 
ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους προέλευσης). Αν 
κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώµατος υπογραφής του νοµίµου 
εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώµατος υπέγραψε και ο διαγωνιζόµενος 
αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσµευσή του αποκλείεται και η σύµβαση 
καταρτίζεται µε τον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, κατ’ εφαρµογή της 
παραγρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05.  

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων 
συµµετοχής και καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται 
ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο 
διαγωνισµό.   

26.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 20.1 έως 20.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά 
µητρώα πρέπει να αφορούν 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης),  

- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 

-  και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει 
σαφώς αν ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή 
υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, 
περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει 
δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου 
να κριθεί αν  σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.  

β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της 
παρ. 20.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται 
από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση 
από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε., Ε.Ε. 
και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., 
όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως 
σε εκκαθάριση. 
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γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 20.7. Για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές-φυσικά πρόσωπα θα 
προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν 
αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης 
παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες 
Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές ανεξάρτητα από την χώρα 
εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω 
πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο 
υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι 
δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς για την περίπτωση της παρ. 20.8. Οι έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα 
θα υποβάλλουν βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού 
όπου είναι ασφαλισµένοι.  

Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του Τ.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. 
για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της 
διαγωνιζόµενης εταιρείας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που 
στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει 
να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή του κράτους 
καταγωγής του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 20.9. Οι έλληνες 
µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την εκδούσα 
αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της µελέτης, η οποία µπορεί να επικυρώνει, σε 
αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, το φωτοαντίγραφο της ενηµερότητας.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

26.1.3 Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα συµµετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 
19.2.3, υποβάλλει τα βιογραφικά σηµειώµατα του απαραίτητου για την κατοχή της 
απαιτούµενης γενικής εµπειρία προσωπικού του.  

26.2 Τα δικαιολογητικά των παρ. 20.1 έως 20.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να 
συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο 
το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός 
προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το 
εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο 
κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη 
δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των 
σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε 
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οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε 
υφίσταται ψευδής δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται 
από την διαδικασία.  

26.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 26.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον 
από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από την σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.  

26.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 

Επίσηµους Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους 
κατά την έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το 
πιστοποιητικό εγγραφής του. 

 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση 
δυνατή η συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  

 
Άρθρο 27 - ∆ιάφορα: 
 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί  οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις-
αποφάσεις:70 

 
 

2222222222222222 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Συντάξας 

 

22222222 

 

 Ο Τµηµατάρχης 

 

2222222222 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την αριθµό πρωτ. %%%%%%%%%% απόφαση 71 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

22222222 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης µελετών   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους   

σπουδών και  επαγγελµατικά προσόντα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :         Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών 

της οµάδας µελέτης  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού  

…………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου   22.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω µελέτης 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,
1
 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   …………………………….., 

στις ………………………………… 

 

υποψήφιος
2
 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος

3
 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
4
 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 

στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 26.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαστηρίου
5
 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο διαγωνισµό 

εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  
4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
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4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη 

απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του 

νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
6
 υπό πτώχευση, εκκαθάριση

7
, ή αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που 

να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26.1.2γ 

της Προκήρυξης. 

  

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την 

πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 

µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του 

ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 

αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                        Ο δηλών 

                              ……………………………………

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ  

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 

Υδραυλικά.)  

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη 

Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που εκπονήθηκαν ή 

πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, Προµελέτη, Οριστική, 

Μελέτη Εφαρµογής κ.λ.π.).  

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος.  Σε περίπτωση 

Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο 

τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την 

δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 

αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση 

µελέτη.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 

αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία 

συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και 

η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης.  

Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες 

σχετικά µε την επιτυχή υλοποίηση της µελέτης.  Στην περίπτωση που 

διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της 

µελέτης συνυποβάλλονται.) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι 

δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. ) 

 

 

 
   (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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 

                                       Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) 

 

α/α  
Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήµα 

 

Επαγγελµατική 
 Εµπειρία 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

  
  

1.  Επώνυµο :   
 
2.  Όνοµα :    
 
3.  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης :    

 
4.  Υπηκοότητα :   
 

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
 

6.  Εκπαίδευση :  
 

Ί∆ΡΥΜΑ:    

Ηµεροµηνία:  

Από (µήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:  
 

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας 
τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

7.  Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
Ελληνικά       

    

 

      

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 
8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :  
 

 

 

 

 

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 

τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ). 

 

 

 

 

 

10.  Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής εµπειρίας στο 

εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου). 

 
   
   

 

11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που προκύπτουν από την µέχρι 

σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του). 
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12. Επαγγελµατική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την 

σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών. ∆ίδονται 

στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως 

διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 

Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 

 
Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 
13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη: 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες.  Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός που αναγράφεται 

στο Υπόδειγµα 1του Προσαρτήµατος ΙΙ. Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  

των µελετών. 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (µήνας/έτος) 
Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ        

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                    Τόπος – Ηµεροµηνία 
 

         Υπογραφή 
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ                                                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 

µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης 
τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας 

µελέτης  
  τα οποία έχουν 

συνεργαστεί και στο 
παρελθόν 

Τίτλος 
Μελέτη 

 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα- 

µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 
Μελετητικό 

σχήµα 
(Συµπράττοντα 

γραφεία 
µελετών) 

Έναρξη 
Σύµβασης 
-------------- 
Περαίωση 
Σύµβασης 

Κύρια 
Εκπονηθέντα 

στάδια µελετών 
 

Πιστοποιη- 
τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 
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Προσάρτηµα  V 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………
8
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 

………………………………… 
9
, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 

……………… …… 

………………………………………………………………………………………….
10

  για τη 

συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….
11

, ή της µετ΄αυτήν νέας 

ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

………………………………………………………………………………………… 
12

 σύµφωνα µε τη 

σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή 

στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 3 

(τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά 

και µόνο µέχρι ……………………….. 
13

 µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας 

κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 

απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αµοιβής. Ειδικά 

σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η εγγύηση συµµετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 

7). 
10

  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία 

του υποψηφίου νοµικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των 

συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή 

κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 
11

  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
12

  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  στην   προκήρυξη. 
13

  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική 

επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
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Προσάρτηµα  VI 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..
14

 

 

Αθήνα ………………….. 

 

Π ρ ο ς 

15
 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… 

…………………… …………………… ……………… …… ……..…
16

  µέχρι το ποσό των 

………………………….ΕΥΡΩ 
1 
 

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή 

όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση 

του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση …...…………………………………………..
17

  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της 

παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε 

χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού 

υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και 

µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού 

ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, 

γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                 
14

   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής. 
15

  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της µελέτης ή της παροχής 

υπηρεσιών. 
16

  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση σύµπραξης ή 

κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών 

της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).  
17

  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 



 

 51

Προσάρτηµα   VΙI 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο 

πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 
 

α/α                 ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  
πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

22.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 22.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού 

κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
22.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του 

ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη 

Υπεύθυνη .∆ήλωση  του αναπληρωτή του. 

22.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί 

κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
22.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις 

µελέτης για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα 

µελετητών ή γραφείων εταιριών µελετών  

22.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή 

Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και 

τάξη µελετών αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων 

µελετητών 

22.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 

προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 

µε αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο 

µελετητών και σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

22.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 
22.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

µέλους. 

22.3 προσάρτηµα Ι   

4α 

Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης µελετών .  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

22.4 προσάρτηµα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της 

µελέτης. 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

22.4 

προσάρτηµα II –2 

και 

 προσάρτηµα II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 16.1 προσάρτηµα V   

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 22.5    
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Το  κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις – υποδείξεις προς τις υπηρεσίες  που συντάσσουν 
την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά ΥΠΕΧΩ∆Ε) ερµηνευτική προσέγγιση κάποιων 
όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό  πρέπει να παραδίδεται µε τα τεύχη του διαγωνισµού 
στους ενδιαφερόµενους, προκειµένου  να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή 
σύνταξη της προσφοράς τους και να  τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της 
προκήρυξης που εφαρµόζει η υπηρεσία. 

 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 
 

                                                 
1
 Εφαρµόζεται στις διαδικασίες των παραγρ. 1,3 και 4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05. 

 
1α

 Η προκήρυξη  αφορά τους διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη  του ορίου 
εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του παρόντος τεύχους 
σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο στις δύο περιπτώσεις. 
 
2
 Τριών έως πέντε κατ΄ επιλογή της αναθέτουσας αρχής ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα  της υπό 

ανάθεση µελέτης (άρθρο 6 παραγρ. 2ε του Ν. 3316/05). 
 
3
  Όταν πρόκειται για µελέτες κτιριακών έργων ή έργων διαµόρφωσης – ανάπλασης ελευθέρων κοινόχρηστων 

χώρων αντί ¨προκαταρκτικών µελετών¨ τίθεται ¨προµελετών¨ . 
 
4
  Όταν συντρέχουν οι  προϋποθέσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3316/05, ανατίθενται όλα  τα υπόλοιπα 

στάδια  της µελέτης, ενώ όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου ανατίθεται το 
στάδιο της οριστικής µελέτης. Απαιτείται προσοχή στην προσαρµογή της προκήρυξης στις περιπτώσεις αυτές. 
 
5
 Ανάλογη διατύπωση θα γίνει  για τις περιπτώσεις των ανωτέρω σηµειώσεων 3 και 4. 

 
6
 Στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ) ή στον Ελληνικό τύπο ανάλογα αν η προεκτιµώµενη 

αµοιβή (όλων των σταδίων της µελέτης και όχι µόνο των προκηρυσσόµενων  - βλέπε άρθρο 12 παραγρ. 2 του 
Ν.3316/05) είναι ανώτερη ή κατώτερη από το αντίστοιχο όριο της οδηγίας. 
 
7
  Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται µελέτες. 

 
8
  Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση είτε για λογαριασµό του είτε για λογαριασµό του 

κυρίου του έργου. 
 
9
  Η  Προϊσταµένη  Αρχή ή άλλη Αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει την ευθύνη 

διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού (βλέπε και παραγρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 3316/05). 
 
10  

Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών. 
 

11
  Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν λαµβάνεται υπόψη η 

ηµέρα υποβολής της  προσφοράς, δηλαδή αν η  ηµέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 
ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει τη 
προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών 
λήγει την  προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία τη προηγούµενη Παρασκευή. Ο ίδιος τρόπος 
υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 7ήµερο). 
 

12 
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

 
13

 Fax,  email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας. 
 
14 

 Ο  Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα µε την κατηγορία µελέτης και τις προβλέψεις της 
υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4.του Ν.3316/05, όταν αυτή τεθεί σε εφαρµογή. Μέχρι τότε το 
περιεχόµενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 του Νόµου και είναι (επί 
παραδείγµατι): Το τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της υπό ανάθεση µελέτης, η 
τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου, το πρόγραµµα των απαιτουµένων µελετών και υπηρεσιών, το τεύχος 
της Προεκτιµώµενης  Αµοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της µελέτης κ.ο.κ. 
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15  

 Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα,  
διαγράφεται το (δ) . 
 

16  
∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε  Fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η υπηρεσία έχει τα 

µέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον 
τόπο της υπηρεσίας. 
 
17 

Εφιστάται η προσοχή της επιτροπής, στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της (τυχόν) ζητούµενης 
ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία η αιτιολόγηση του αποκλεισµού 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη ώστε να προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των 
διαδικασιών. 
 

18 
 Για συµβάσεις µελετών  µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την προσφορά του 

αναδόχου) που υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ). Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το πόσο 
είναι µικρότερο. 
 

19
 Για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ. Για την περίπτωση 

συγχρηµατοδοτούµενων µελετών τόσο της τρέχουσας περιόδου (Γ΄ΚΠΣ) όσο και της νέας περιόδου (ΕΣΠΑ, 
2007 – 2013) το πιο πάνω ποσό, ανέρχεται σε 5.000.000€ χωρίς ΦΠΑ. Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική 
αναφορά, αν το ποσό είναι µικρότερο.      
 
20  Ο Ν. 3316/05 δεν ορίζει προθεσµία αλλά επαφίεται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να είναι ανάλογη  µε 
την φύση του αντικειµένου της µελέτης για να διασφαλισθεί η ποιότητα αυτής. 
 

21 
 Ο Νόµος  παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία  να επιλέξει και  το email ή το ταχυδροµείο. 

 

22
 Αν δεν προβλέπεται για το συγκεκριµένο έργο η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων το “Μετά τη σύναψη 

της σύµβασης%” Τµήµα της παραγράφου αυτής παραλείπεται. 
 
23

  Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε (ggde.gr) 
 
24

  Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή, ανώτερο 
του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ. 
 
25

  Τίθεται µόνο εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων για τον 
έλεγχο του ΕΣΡ 
 
26

  Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ) 
υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού συνεδρίου (βλέπε υποσηµείωση 19 για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες µελέτες). 
 
27 

 Η κατ΄ αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Νόµο 3316/05 (άρθρο 6 
παραγρ. 2 στ) µε βάση τον ισχύοντα (όπου ισχύει)κώδικα αµοιβών αλλά και άλλα στοιχεία όπως η εκτίµηση της 
σύνθεσης της απαιτούµενης οµάδας εργασίας και του απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης της. 
 

28
 Η ανάλυση της αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης, απαιτείται µόνο  για να υπολογισθεί η εγγύηση συµµετοχής 

του άρθρου 16 µε δεδοµένη τη ρύθµιση του  άρθρου 6 παραγρ. 7  του Ν.3316/05 που διακρίνει τα ποσοστά της 
εγγύησης ανάλογα µε την  τάξη πτυχίου των αναδόχων της προκαταρκτικής µελέτης.  

 
29

  Η προεκτιµώµενη  αµοιβή της προµελέτης ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 
2δ του Ν.3316/05 και δεν συναρτάται µε την οικονοµική προσφορά των αναδόχων ως προς το ποσοστό 
έκπτωσης. 
 
30

  Κατά την παραγ.1 του άρθρου 27 του Ν.3316/05 τµηµατικές προθεσµίες τίθενται κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τµηµατικές προθεσµίες η σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται. 
  
31

 Παρέχεται  πάντως το δικαίωµα εκ του Νόµου (άρθρο 6 παραγρ. 2ιη) να ζητηθεί µια µόνο εναλλακτική 
προσφορά. 
  
32

 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄ εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας, λαµβάνοντας 
υπόψη την απαίτηση του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3316/05, κατά την οποία ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
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συµµετοχής πρέπει να είναι κατά 6 τουλάχιστον µήνες µεγαλύτερος από τον χρόνο παράδοσης των 
προκαταρκτικών  µελετών.  Συνεπώς ο χρόνος ισχύος της  προσφοράς δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 
χρόνου ισχύος της εγγύησης συµµετοχής. Αν λ.χ. ο χρόνος παράδοσης των προκαταρκτικών µελετών είναι 
4µηνο, και η ισχύς της εγγύησης τεθεί 10µηνη, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
του 10-µηνου.  
33  Ο υπολογισµός του ποσού της εγγύησης ορίζεται στη παραγρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
34

  Ορίζεται χρόνος τουλάχιστον κατά 6 µήνες µεγαλύτερος του χρόνου παράδοσης των προκαταρκτικών 
µελετών. 
35

  Εφ΄ όσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 
36  Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της Γ.Γ.∆.Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr). 
37  Η παραγρ. 18.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των οδηγιών 
άλλως εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης Προκήρυξης στην υπηρεσία 
επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ε.Ε και στην Τράπεζα δεδοµένων ΤΕD». Σχετικά µε τα όρια εφαρµογής που 
ισχύουν από 1-1-2008 έως 31-12-2009 βλέπε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
38  Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο του Ν.3316/05. 
39  Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και αποφυγής 
αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην 
οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει µεγαλύτερη δαπάνη δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην 
τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα 
αρχή. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης περίληψης στα 
έντυπα που ο Ν. 3316/05  προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αφορά την δηµοσίευσή του 
συνόλου της προκήρυξης ή τη δηµοσίευση σε περισσότερα έντυπα από τα προβλεπόµενα. 
40

  Τίθεται  18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 
 
41

  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει τα όρια 
εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο εφαρµογής των Οδηγιών, 
δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική 
εγκύκλιοςΕ15/2007). 
 
42

 Επισηµαίνεται  η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παραγρ. 3 του Ν. 3316/05 να ζητούνται µετά από γνώµη του 

αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου πτυχία ανώτερα των καλούµενων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης η 
δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παραγρ. 4 του Ν. 3316/05 να ζητούνται πτυχία της άµεσης ανώτερης ή και 
κατώτερης τάξης µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. 
 
43

 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης, εναπόκειται στην κρίση 
της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), µέχρι να εκδοθεί Υ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.3316/05 για την αντιστοίχιση των µελετών µε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία επιστηµόνων που µπορούν να 
ανταποκριθούν στην εκπόνησή τους. Συνιστάται πάντως, σε περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες για την 
επιστηµονική επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων να ανταποκριθούν στις συνολικές επιστηµονικές απαιτήσεις της 
µελέτης, να απαιτούνται ρητά συµπράξεις µεταξύ συγγενών ειδικοτήτων. 
 
44

 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η σχετική 
διάταξη της οδηγίας αυτής. 
 
45

 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής 
 
46

 Για πτυχίο Α΄ τάξης , 1 µελετητή 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 
Για πτυχίο  Β΄ τάξης , 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορίας 
Για πτυχίο  Γ΄ τάξης , 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 
Για πτυχίο ∆΄τάξης τουλάχιστον, 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 
Για πτυχίο Ε΄τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 4 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 
Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις 
στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα 
στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/05 
 
47

 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών απαιτούνται για την συνολική µελέτη 
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48

 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδαφ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί µητρώων µελετητών) αν 
ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η 
ανανέωσή τους. 
 
49

 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την προκήρυξη, πλέον 
της γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή 
και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 
Άρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται µετά από εκτίµηση της ίδιας της Αναθέτουσας Αρχής, για τη 
διασφάλιση της ποιότητας της µελέτης, µε ανάθεσή της σε πρόσωπο που έχει αυξηµένη τεχνική ικανότητα. 
Επίσης προαιρετική είναι και η επιλογή κάποιων (ή και όλων) από τις αναφερόµενες στο άρθρο 17 παρ. 1 
αποδείξεων περί της υπάρξεως τεχνικής ικανότητας. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν 
πρέπει να τεθεί το άρθρο αναγράφει ρητά ότι «∆εν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, πέραν 
της γενικής καταλληλότητας  όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 19». 

50
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας της 

διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρά για την 
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς 
ανταγωνισµού. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  
«φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα του 
αντικειµένου της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά 
κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 
 

51
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των 
διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 22.4 
δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 
 

52
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) .Είναι σκόπιµο για την διευκόλυνση της 

διαδικασίας να διευκρινιστεί ποιες συµβάσεις θα ληφθούν υπόψη π.χ µπορεί να τεθεί ότι θα ληφθούν υπόψη οι 
συµβάσεις στις οποίες τα παραδοτέα στάδια µελετών υποβλήθηκαν προς έγκριση εντός του χρόνου αυτού 
ανεξάρτητα πότε υπογράφηκαν οι συµβάσεις ή εγκρίθηκαν.  
 
53

 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών) µπορεί να ζητείται για κάποιες µόνο 
από τις επιµέρους κατηγορίες µελετών, κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν 
τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την εξειδικευµένη εµπειρία. 

54
 Αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης επιστηµονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων των κατηγοριών 

των µελετών, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση της µελέτης. Π.χ. για τη µελέτη ενός χώρου 
ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), οπότε µπορεί να ζητηθεί η αναγκαστική στελέχωση της οµάδας µελέτης από ειδικό 
στην Ακουστική. 
 

55
 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης ειδικής εµπειρίας. 

Π.χ.: εάν ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 
70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να προκύψει από µία σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, 
στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) 
µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν 
µπορεί να προκύπτει από την εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου και µία 
µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

56
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου εφαρµογής της 

Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

57
 Η παράγραφος 22.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη τέτοιας 

ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις τιθέµενες στο άρθρο 21  απαιτήσεις ειδικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής 
ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία διαγωνιζόµενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε 
πρέπει να µεριµνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 
 



 

 56

                                                                                                                                                                        
58

 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστηµα να είναι 
ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, 
µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού διαγωνιζοµένων. 
 
59

 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούµενου εξειδικευµένου προσωπικού. Το ζητούµενο 
εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναµικό του υποψηφίου, από µόνιµους 
συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες µε ή χωρίς µελετητικό πτυχίο. 
 
60

 Η παράγραφος 22.5 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το ποσό του 1. 000. 000 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

61
 Αν η µελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ αυξηµένες 

απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά µπορεί να ορίζεται µικρότερο ή µεγαλύτερο, 
κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής. 

62
 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους διαγωνιζόµενους). 

 
63

 Στα πλαίσια της παραγρ. 4.6 της παρούσας 

64
 Κατά την παραγρ. 2ιγ του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 µπορεί να τίθεται κατώτερο όριο παραδεκτής βαθµολογίας 

ανά κριτήριο κατ ΄επιλογή της αναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή το όριο αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
65

 Τα ποσοστά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα µε το είδος της µελέτης κατά φθίνουσα σειρά και 
πάντως  εντός των ορίων της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006. 
 
66

 Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης 
στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την 
εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό 
νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο 
βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από την 
προκήρυξη. Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στην κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ΄ και ∆΄ 
τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον εµπειρίας 
που αντιστοιχεί στο Γ΄ τάξεως πτυχίο. 
67

 Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέγει µε την  προκήρυξη ένα ή περισσότερα των κριτηρίων που ορίζονται 
στην Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 ή να προσθέτει και άλλα, σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει το 
άθροισµα της βαρύτητας όλων των κριτηρίων που θα τεθούν να είναι 100. Τα ποσοστά βαρύτητας ορίζονται από 
την αναθέτουσα Αρχή µε βάση την Υ.Α/∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006. 

68
 Εφόσον η τιµή µονάδος δεν προέκυψε µε εφαρµογή του Κανονισµού (επειδή στον Κανονισµό δεν περιέχονται 

αµοιβές για τη συγκεκριµένη κατηγορία µελετών που αφορά ο διαγωνισµός), τότε τα ανώτατα και κατώτατα όρια 
ορίζονται από τη παρ. 3 του άρθρου 4 της ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15.07.2007. Στη περίπτωση που η προεκτιµώµενη 
αµοιβή προκύπτει από συνδυασµό του Κανονισµού αµοιβών και άλλων κανονιστικών διατάξεων, τα 
επιτρεπόµενα ανώτατα και κατώτατα όρια της προσφοράς τίθενται ανάλογα µε το ποιό µέρος της αµοιβής, που 
υπολογίσθηκε µε µία από τις παραπάνω µεθόδους είναι µεγαλύτερο. Τα όρια αυτά ισχύουν για το σύνολο της 
κατηγορίας. Αν π.χ. το 60% του προϋπολογισµού της κατηγορίας προέκυψε από εφαρµογή του Κανονισµού και 
το υπόλοιπο 40% από άλλη κανονιστική διάταξη, επειδή στον Κανονισµό δεν υπάρχουν τιµές για κάποιες 
µονάδες φυσικού αντικειµένου, θα εφαρµοσθεί ως κατώτατο όριο το 80% και ως ανώτατο το 120%. Αντίθετα αν 
το 40% του προϋπολογισµού της κατηγορίας προέκυψε από εφαρµογή του Κανονισµού και το υπόλοιπο 60% 
από άλλη κανονιστική διάταξη, τότε θα εφαρµοσθεί ως κατώτατο όριο το 100% και ως ανώτατο το 130%.  
69

 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη αµοιβή και ως 
αρνητική η µεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση 15% ισούται µε 
προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 

70
 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωµοδοτήσεις (π.χ. άρθρου 5 παραγρ. 3 εδαφ. β, άρθρο 20 παρ. 4 του 

Ν.3316/05). 

71
 Το αρµόδιο όργανο του εργοδότη -  αναθέτουσα αρχής (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

                     (Τύπος  Β1)    1   
 
 
 

Για µελέτες που ανατίθενται 
κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/05 1α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Τόπος)%%%%%% 
(Ηµεροµηνία)%%%%%. 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
2222222222222. 
2222222222222. 
2222222222222. 

2222222222222. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:           .222222 
222222. 

                                     222222. 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:      22222. 

                           22222.. 
 
 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  

ΑΜΟΙΒΗ :                       ...2222€  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής)%%%%%%%%%%%%%%%%. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
ανοικτή δηµοπρασία µε αντικείµενο α) την επιλογή%%%%. 2 αναδόχων για την εκπόνηση 
προκαταρκτικών µελετών3 µε τίτλο:  

 
%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
συνολικής αµοιβής %%%%% €  (πλέον Φ.Π.Α.23%) 

Η συνολική αµοιβή αναλύεται σε: α) %%%%%%%.. € ως η κατ΄ αποκοπή αµοιβών των %%.
(3)

 
προκαταρκτικών µελετών και  β) %%%. € ως η επιπλέον αµοιβή 50% επί της κατ’ αποκοπή 

αµοιβής που θα δοθεί στον λαβόντα την υψηλότερη βαθµολογία. 
4 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν.3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και 
αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης 
για δηµοσίευση %%%%%%%%%%%.5 και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

 
καλεί  

 
κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας 
Αρχής) 
2222222222222. 
2222222222222. 
2222222222222. 
2222222222222. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:         ..22222 
                                22222.. 
                                ...2222.. 
                                22222.. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  ..22222 
                                    22222.. 
 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΜΟΙΒΗ:                    22222€  
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Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή  

1.1 Κύριος του  Έργου είναι       %%%%%%%%.%%%%%%..6  

Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή  είναι %%%.%%%%%%%.7 

Προϊσταµένη Αρχή είναι %%%%%%%%%%%%% που έχει έδρα:  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι %%%%%%%%%%%%%%... 
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι :%%%%%%%%. 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

 
1.2 Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η8%%%%%%%%%.. ,στην οποία θα  

κατατεθούν οι προσφορές. 
Οδός:  :%%%%%%%. 
Ταχ. Κωδ.         :.%%%%%%% 
Τηλ. – FAX :%%%%%%%. 
E-mail  :%%%%%%%. 

 
Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ’ εφαρµογή των 
κειµένων διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη 
νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία 
αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να 
ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφεροµένους. 
Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 
επαναπροκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφ΄ όσον έχει αποδεδειγµένα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 

 

1.3 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω 
όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία:  

α-Ενδιαφερόµενος: Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση 
προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα (σύµπραξη ή κοινοπραξία) που 
προτίθεται να λάβει µέρος  στη παρούσα διαδικασία. 

β-∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, είτε 
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε για 
σύµπραξη ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

γ-Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας  τεύχη, που µετά 
την υπογραφή της σύµβασης καθίσταται συµβατικά. 

δ-Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 
21 του Ν.3316/05.  

 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών – Παροχή διευκρινίσεων 
 
2.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από 

%%%%%%., οδός %%%%%. . πληροφορίες %%%%%%.. 
τηλεφ%%%%%%..τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και 
οκτώ (8) ηµέρες  πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από 
τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό  µε την καταβολή του ποσού 
των %%%.€9 δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 22222.10. 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός 
έξι (6) το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης. 
 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον 
τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής.11 Η Υπηρεσία 
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού της παραγράφου 2.1. στα γραφεία της, στην 
ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερόµενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
2.3 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το ‘φάκελο του έργου’ που 

βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των 
περιεχοµένων του, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι την 
.%%%%%.. . 
Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να ζητούν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς 
ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να 
εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, 
ύστερα από συνεννόηση. 
Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους  εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, 
κατά την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή 
και άλλους ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα 
κοινοποιούνται µέσω12 %%%% σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν 
τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, δηλαδή µέχρι την %%%%%% . Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούται να 
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει  τον 
διαγωνισµό. 

 
2.4 Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του 

Ν.3316/05) µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και 7 µέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι 
µέχρι %%%.. . Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι και 2 ηµέρες προ 
της υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση. 

 
2.5   Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου. 

  Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα     
  προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του Ν.3316/05: 
  1.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...13 

  2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
  3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – τρόπος υποβολής  
Φακέλου συµµετοχής.  

 
3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι  υποβάλλουν φάκελο 

συµµετοχής κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στην 
παρούσα Προκήρυξη. 
Αποκλείονται επίσης εφ΄ όσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις νόµου 
ακόµα και αν δεν περιλαµβάνεται ρητώς αναφορά στην παρούσα. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 
διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά την συµπλήρωση ή διευκρίνιση 
των στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4.6  της παρούσας. 
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής δύο 
επιµέρους κλειστούς φακέλους:  
α- Φάκελο ‘∆ικαιολογητικών Συµµετοχής’ 
β- Φάκελο ‘Τεχνικής Προσφοράς’ 

 
Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους συµµετοχής περιγράφεται στο άρθρο 21 
της παρούσας. 

 
Επί των επί µέρους φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

α- Το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου 
β- Η Επωνυµία  - ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax - του διαγωνιζόµενου και 
σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της. 
γ-  Ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης 

Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το 
άνοιγµα του φακέλου από την επιτροπή. 
 

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιανδήποτε τρόπο αρκεί να  περιέλθουν 
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την 
ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που αναφέρεται στο άρθρο 14. Η Υπηρεσία δεν φέρει 
ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την παραλαβή τους, 
ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση αφίξεως αυτών και οι διαγωνιζόµενοι φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκυρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή φακέλων και λοιπών εγγράφων από καταστήµατα 
ταχυδροµικών εταιρειών.  
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για 
την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων) αναβάλλεται 
για την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η ηµέρα αυτή είναι αργία 
την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία ενηµερώνει µε 
fax ή email  όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και  ώρα της 
νέας συνεδρίασης. 
Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν  στο πρωτόκολλο µετά την ώρα 
και ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 15 θεωρούνται άκυροι και οι 
διαγωνιζόµενοι αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου 
αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι.  
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται. 
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Άρθρο 4: ∆ιαδικασία παραλαβής, ελέγχου καταλληλότητας και 

ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών (3) 
 

4.1 Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της 
παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που 
υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης 
διαγωνιζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη  της 
Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων 
των ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας. 

4.2 Η Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ΄ αρχάς το εµπρόθεσµο της κατάθεσης 
του φακέλου συµµετοχής, αριθµεί και µονογραφεί όλους τους φακέλους συµµετοχής, 
καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους 
των ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ όλων των ∆ιαγωνιζόµενων, µονογράφει τα στοιχεία 
τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας, δηλαδή: 
α –Την πληρότητα του φακέλου ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ κατά το άρθρο 21. 
β –Το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18.  
γ –Την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19.  

   δ -Την ύπαρξη της τυχόν επί πλέον ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής    
ικανότητας κατά το άρθρο 20.14  

Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται 
τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση 
του Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της  ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό 
Ι της Επιτροπής. 

 4.3  Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ όλων 
των διαγωνιζόµενων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα µε: 

 
α- τους διαγωνιζόµενους που η συµµετοχή τους κρίθηκε  παραδεκτή και επιπλέον 

κρίθηκαν κατάλληλοι για την συµµετοχή στο στάδιο της ανάθεσης της σύµβασης 
και  

β- αυτούς που αποκλείσθηκαν, µε συνοπτική αναφορά στο λόγο του αποκλεισµού 
τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στη συνέχεια τον Πίνακα, κατά τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4.4 της παρούσας. Κατά του Πίνακα δεν προβλέπεται 
από νόµο και δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται 
στο τέλος της διαδικασίας ανάθεσης, κατά του πρακτικού της  Επιτροπής.   

 
Οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν (για 
οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε 
µέριµνα της  Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι 
αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής 
ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο 
χρόνο απαιτείται  για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.  

 
4.4 Μετά την ανακοίνωση του Πίνακα, σε δηµόσια συνεδρίαση, που ανακοινώνεται σε 

όλους τους διαγωνιζόµενους (και αυτούς που αποκλείσθηκαν) πριν από 5 τουλάχιστον 
ηµέρες (στις οποίες δεν προσµερτάται η ηµέρα της συνεδρίασης), αποσφραγίζονται οι 
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φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν κατά την 
παράγραφο 4.3. Η Επιτροπή µονογράφει το περιεχόµενο (όλα τα στοιχεία) κάθε 
φακέλου, το καταγράφει στο Πρακτικό και ελέγχει την κατ΄ αρχήν νοµιµότητά τους.   

 
Εν συνεχεία σε κλειστές  συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει περαιτέρω, κρίνει και 
αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 22.1 της παρούσας και κατατάσσει τους διαγωνιζόµενους σε πίνακα, κατά τη 
σειρά της βαθµολογίας τους. Η διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, 
το οποίο µετά την ολοκλήρωση και υπογραφή του από τα µέλη της Επιτροπής 
ανακοινώνεται κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 5.4 της παρούσας. Το Πρακτικό Ι  
συνοδεύεται από πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του καθενός 
κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε 
αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της 
τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 
Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας χωρίς 
αίτηση και  έλεγχο πληρεξουσιότητας του απεσταλµένου.15     

 
4.5 Κατά του πρακτικού µπορούν να ασκηθούν ενστάσεις µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες 

από την ανακοίνωσή του. Οι ενστάσεις αφορούν  τόσο  τη φάση της επιλογής, όσο και 
τη φάση της ανάθεσης. Εφόσον οι αποκλεισθέντες στη φάση της επιλογής ασκήσουν 
ένσταση κατά του αποκλεισµού τους, µπορούν να συµπεριλάβουν σε αυτή και λόγους 
που αφορούν τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών των λοιπών 
διαγωνιζοµένων. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι που αφορούν τη βαθµολόγηση  
εξετάζονται µόνο αν γίνουν δεκτές οι αιτιάσεις κατά  του αποκλεισµού τους.  

 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό, υπόψη του Πρόεδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην Προϊσταµένη 
Αρχή. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί των λόγων της ένστασης και την 
υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό Ι στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά.  

 
Εφόσον : 

α) ασκηθεί  ένσταση κατά διαγωνιζοµένου που  έγινε δεκτός στη φάση του  ελέγχου  
των τυπικών δικαιολογητικών και κριθεί αυτός αποκλειστέος, η Προϊσταµένη 
Αρχή αναµορφώνει ανάλογα τον Πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού, 

β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση από αποκλεισθέντα στη φάση των τυπικών 

δικαιολογητικών, η Προϊσταµένη Αρχή µε την απόφασή της αναπέµπει  το 
Πρακτικό στην Επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγίσει και να βαθµολογήσει 
την τεχνική του προσφορά και να τον κατατάξει ανάλογα στη σειρά των 
διαγωνιζοµένων, 

γ)  ασκηθεί και γίνει δέκτη ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης, η Π.Α. 
αναπέµπει το Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωση του στην Επιτροπή, µε 
αναλυτικές και τεκµηριωµένες παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις 
ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και 
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση.  

  
 Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη 

απόφασή της και εγκρίνει την ανάθεση.16 
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Η Προϊσταµένη Αρχή δεν κωλύεται να αποφασίσει την ανάθεση, ακόµα και αν οι 
διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν παραδεκτές τεχνικές προσφορές είναι λιγότεροι από τον 

καθορισµένο µε την παρούσα αριθµό των αναδόχων της προκαταρκτικής µελέτης. (3)  
 

4.6 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 

 
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την 
πληρότητα του φακέλου ¨∆ικαιολογητικών Συµµετοχής¨ και νοµιµότητα των σχετικών 
δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, 
να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να ‘αποσαφηνίσουν’ ή να 
‘συµπληρώσουν¨ τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, µέσα σε συγκεκριµένη 
προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διευκρίνιση είναι εκείνα για 
τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία 
αποκλεισµού. 

 
Ως ‘αποσαφήνιση’ νοείται η χορήγηση  διευκρινήσεων για το περιεχόµενο  εγγράφων 
που ήδη υποβλήθηκαν. Ως ‘συµπλήρωση’ των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε ήδη 
υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, τη συνδροµή κάποιας  
από τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους 
στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει 
και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία 
του άρθρου 19 της παρούσας. 

 
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της ¨Τεχνικής 
Προσφοράς¨ δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών 
εκτιµώνται για την βαθµολόγησή της. Η επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει 
πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζοµένων που δηλώνονται µε την τεχνική 
προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την 
αρχή ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών. 

 

4.7 Σύναψη των συµβάσεων εκπόνησης των προκαταρκτικών µελετών (
3) 

 
Η φάση αποσκοπεί στη σύναψη %%%%%.. (2) συµβάσεων εκπόνησης 
προκαταρκτικής µελέτης(3) µε κατ΄ αποκοπή αµοιβή ίση προς την καθορισθείσα από 
την Υπηρεσία. 
Αντικείµενο της συµβατικής υποχρέωσης κάθε αναδόχου προκαταρκτικής(3)  µελέτης 
είναι να εκπονήσει και υποβάλει εµπρόθεσµα την προκαταρκτική(3) µελέτη προκειµένου 
να διεξαχθεί η διαδικασία αξιολόγησης, βαθµολόγησης και παραλαβής τους. 
Κάθε σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον 
επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό17, εφόσον : 

 
α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία του άρθρου 19  

της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό, 

β. προσκοµισθεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007) περί των 
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¨∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005¨,18 

γ. εκδοθεί θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής 
Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.19 

 
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι από τους επιλεγέντες αναδόχους αποκλειστεί του 
διαγωνισµού κατά τους παραπάνω ελέγχους, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες 
της απόφασης έγκρισης του διαγωνισµού κατά τη σειρά κατάταξής τους, οι οποίοι 
υποβάλλονται στους ίδιους ελέγχους. 

 
4.8 Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η οποία σηµειωτέον γίνεται την ίδια 

ηµέρα και στους%%(2) αναδόχους της προκαταρκτικής µελέτης(3) καλούνται να 
προσέλθουν για την υπογραφή, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ίδια για όλους. Για την 
υπογραφή της σύµβασης καταθέτουν εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης 
της προκαταρκτικής µελέτης(3), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας. Σε 
περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα, ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση συµµετοχής, 
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.  

 
4.9 Προθεσµία υποβολής της προκαταρκτικής µελέτης (3)  
 
 Η προθεσµία για την υποβολή της προκαταρκτικής µελέτης (3) ορίζεται σε %%% 

ηµέρες.20 Στο συµφωνητικό ορίζεται συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
παρακάτω διαδικασίας. Την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας και εφόσον αυτή δεν είναι 
εργάσιµη, την αµέσως επόµενη εργάσιµη και ώρα %..%..., θα συνέλθει η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για τη συνέχιση της διαδικασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5. 

 Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της προθεσµίας, για λόγους που δεν ανάγονται 
σε υπαιτιότητα των αναδόχων (ή κάποιων αναδόχων), αυτή χορηγείται σε όλους τους 
ανάδοχους και µετατίθεται αντίστοιχα η ηµέρα υποβολής των τεχνικών προσφορών. 

 

 
Άρθρο 5: Έλεγχος, αξιολόγηση και παραλαβή των προκαταρκτικών 

µελετών (3) 

 
5.1  Εντός της ταχθείσης προθεσµίας υποβολής της προκαταρκτικής µελέτης, οι ανάδοχοι 

υποβάλλουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, τις 
εκπονηθείσες προκαταρκτικές(3) µελέτες σε κλειστό φάκελο, συνοδευόµενο από τα 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του άρθρου 6 παραγρ. 8 του Ν.3316/05, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 23 της παρούσας. 

 
Επί του φακέλου αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)  Ο τίτλος της Αναθέτουσας αρχής, 
β) Ο τίτλος της µελέτης , όπως ορίζεται στη σελίδα  2 της παρούσας  
γ) Η επωνυµία του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης ή Κοινοπραξίας 

τα στοιχεία όλων των µελών της.  
 

5.2 Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών  υποβάλλονται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 
στη παραγρ.9 του άρθρου 4 της παρούσας στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό. Κατά την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού συνέρχεται σε 
δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή και ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της 
διαδικασίας. Οι ανάδοχοι που δεν υποβάλουν φάκελο τεχνικής προσφοράς 
αποκλείονται και καταπίπτει µε απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, υπέρ της 
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Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν σχετικής εισηγήσεώς του Προέδρου της Επιτροπής η 
εγγύηση συµµετοχής τους.  
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή των φακέλων συµµετοχής, 
για λόγους που δεν αφορούν τους διαγωνιζόµενους (π.χ. απεργία), ο πρόεδρος της 
Επιτροπής ανακοινώνει παρουσία των διαγωνιζοµένων την νέα ηµέρα και ώρα 
υποβολής των φακέλων, αλλιώς αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µε %%%%..(12) 
σε όλους τους αναδόχους. 

 
5.3 Αµέσως µετά την παραλαβή των φακέλων, την ίδια ηµέρα και σε δηµόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
µονογράφονται τα στοιχεία τους από όλα τα µέλη της Επιτροπής και καταγράφεται το 
περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙ του ∆ιαγωνισµού.  
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
¨Τεχνικές Προσφορές¨ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια  αξιολόγησης του άρθρου 24 
της παρούσας. Οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες αν η συνολική βαθµολογία τους δεν υπερβεί τις εξήντα (60) µονάδες της 
εκατονταβάθµιας κλίµακας βαθµολογίας και επιπλέον όλες οι επιµέρους βαθµολογίες 
των κριτηρίων ανάθεσης δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στο άρθρο 24 της 
παρούσας και επιστρέφονται στον ανάδοχο που την υπέβαλε, ο οποίος δεν δικαιούται 
αµοιβή γι’ αυτή. 
Στο Πρακτικό ΙΙ καταγράφονται οι ενέργειες της  Επιτροπής, αναγράφεται η τελική 
βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία 
στηρίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και στα κριτήρια που 
τίθενται στο άρθρο 24 και υπογράφεται από τα µέλη της, ενώ συνοδεύεται από Πίνακα 
µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του καθενός κριτηρίου.  

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε  

α.- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό και 

β.- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους. 
Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται. Αντίγραφο του 
Πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζοµένους, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας. 

 
Οι ενστάσεις κατατίθενται µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την ανακοίνωση, 
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, υπόψη του 
Προέδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. Η Επιτροπή 
διατυπώνει τη γνώµη της επί των λόγων της ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το 
Πρακτικό της, στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά.  
Εφόσον α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νοµότυπου της τεχνικής 
προσφοράς διαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό 
και εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, 
β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης, η Π.Α. 
αναπέµπει το Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωσή του στην Επιτροπή, µε 
αναλυτικές και τεκµηριωµένες παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις ελλείψεις 
της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και 
επαναβαθµολογεί  κατά τις  παρατηρήσεις της Π.Α. και επανυποβάλλει το πρακτικό για 
έγκριση. 
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφασή της και οριστικοποιεί τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών. 
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5.4 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν όλες τις φάσεις του 
διαγωνισµού, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για 
τη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των 
ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε Fax.21 
Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών 
εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λ.π. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται 
αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους στα γραφεία της Υπηρεσίας.  

 
5.5    Ενστάσεις  

∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν µόνο οι 
διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι 
αποκλεισθέντες απ΄ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
και ασκούνται µε κατάθεση τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό. Οι Προθεσµίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την 
επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των 
πρακτικών και είναι οι ακόλουθες: 

 
� Κατά του Πρακτικού Ι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
� Κατά του Πρακτικού ΙΙ δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  
  

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της 
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή 
αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η προθεσµία αυτή έχει ενδεικτικό 
χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µπορεί πάντως 
η Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και µετά την παρέλευση της προθεσµίας22. Οι 
αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Πρόεδρου της 
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή 
αποκλείστηκαν από αυτό.  

 
 

Άρθρο 6: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση   
 

6.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της 
Προϊσταµένης Αρχής (Π.Α.) περί κατάταξης των προκαταρκτικών µελετών και 
κοινοποίηση της απόφασης στους αναδόχους. Η απόφαση αυτή επέχει θέση έγκρισης 
των παραδεκτών προκαταρκτικών µελετών, εφόσον δεν εγκρίθηκαν ρητά µε 
προηγούµενη απόφαση. Οι µελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές παραλαµβάνονται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και περιέχονται στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, 
καταβάλλεται δε η κατ’ αποκοπή αµοιβή. Στον ανάδοχο που έλαβε την υψηλότερη 
βαθµολογία καταβάλλεται επιπλέον αµοιβή που ανέρχεται στο ποσό των %%%. 
ΕΥΡΩ23 .  

6.2 Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να ανακαλέσει την 
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν ή µετά την κατακύρωση, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παραγρ. 12 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. Η ακύρωση του 
αποτελέσµατος ή η ανάκληση που λαµβάνει χώρα µετά την εκπόνηση των 
προκαταρκτικών µελετών δεν απαλλάσσει την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωσή 
της να καταβάλει την κατ’ αποκοπή αµοιβή. 
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Άρθρο 7: Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά τεύχη  
 
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας, που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα 
αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  
 

1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατα της 
3. Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζοµένων 
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατα της 
5. Το τεύχος Τεχνικών  ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατα του 
 

 
Άρθρο 8: Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στη Ελληνική γλώσσα. 
8.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα 

κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε 
την  επίθεση της σφραγίδας ‘Apostile’ σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61 (που κυρώθηκε µε το Ν.1479/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει από τη µεταφραστική υπηρεσία 
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το  αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.∆ και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘Apostile’ σύµφωνα µε την συνθήκη της  Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. 
και 53  του  Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

8.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Οι εγγραφές και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ Υπηρεσιών (σε όλες τις βαθµίδες 
της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
µε την υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.  

 
 
Άρθρο 9: Εφαρµοστέα νοµοθεσία  
 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το  χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο Ν.3316/05 ¨Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής υπηρεσιών¨, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 161 Α΄) 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) 
και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.∆. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή 
του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του. 24  
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2. Ο Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 
του Ν.3336/200 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 

Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  
173). 25  

4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/05, για τη διασταύρωση των 
στοιχείων  του  αναδόχου  µε  τα στοιχεία του ΕΣΡ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007)  ¨περί των 
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005¨.26  

5. Ο Ν. 2741/99 ¨περί  προσυµβατικού  ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου¨ (ΦΕΚ 199 
Α΄/28-9-1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 
242Α /11-10-2002), το Ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329Α΄/24-12-2002) και το 3310/2005.27  

6. Το Ν.∆. 2726/1953 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του 
από 17.7/16.8.1923 Ν.∆. “περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του 
Κράτους και οικοδοµής αυτών” όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 
3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄(προδιαγραφές).  

8. Ο Ν.716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά µέρος τους που 
διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν.3316/2005. 

9. Ο Ν.3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό 
τύπο. 

10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 

 

 

Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία  
 
Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος 
αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει 
λάβει πλήρη γνώση: 

α) Της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν 
β) Της νοµοθεσίας ‘Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 

µελετών και παροχής υπηρεσιών’ (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του 
προηγουµένου άρθρου 

γ) Του Φακέλου του έργου. 

  
Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει 
αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης 
(συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προ 
κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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Άρθρο 11: Αντικείµενο, κατ΄ αποκοπή  και προεκτιµώµενες αµοιβές – 
Χρηµατοδότηση – Συµβατική προθεσµία 

 
11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση %%%% (2) χωριστών συµβάσεων 

µε διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων προκαταρκτικών(3) 
µελετών µε τίτλο «%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..». 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη 
που µνηµονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης και την συνοδεύουν. 

11.2 Η κατ΄ αποκοπή αµοιβή κάθε µιας από τις προκαταρκτικές µελέτες(3)  ανέρχεται  
σε %%%%%%..ΕΥΡΩ, περιλαµβάνει δε την αµοιβή για την  εκπόνηση τόσο της 
προκαταρκτικής µελέτης όσο και των απαραίτητων στη φάση αυτή υποστηρικτών 
µελετών.28 Η αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης αναλύεται κατά κατηγορία 
µελέτης ως ακολούθως:29 

 %%%%.€ για µελέτη κατηγορίας %.. 
 %%% %€ για µελέτη κατηγορίας%%. 
 %%% %€ για µελέτη κατηγορίας%%. 

Η  επιπλέον αµοιβή 50% επί της κατ’ αποκοπή αµοιβής που θα δοθεί στον 
λαβόντα την υψηλότερη βαθµολογία ανέρχεται σε %%%%% €   

 
11.3 Η µελέτη έχει ενταχθεί στα Προγράµµατα %%%%%%%% και η σύµβαση θα 

χρηµατοδοτηθεί από %%%%%%%%% 
11.4 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης των Αναδόχων ορίζεται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού, η οποία θα είναι η ίδια για 
όλους τους ανάδοχους. 

 Η συνολική προθεσµία για την περαίωση των προκαταρκτικών µελετών(3)  ορίζεται 
στην παραγρ.  4.9 της παρούσας. 

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσµιών της 
σύµβασης (άρθρο 23 παρ. 3.Ν.3316/05). 

11.5 Ο κάθε Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό µελέτη 
έργου, όταν αυτό απαιτείται. 

 
 
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου  εκπόνησης µελέτης – 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης. 
 

12.1 Η επιλογή των αναδόχων των προκαταρκτικών µελετών(3) θα γίνει µε ανοικτή 
διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3316/2005. 

12.2    Κριτήριο ανάθεσης των συµβάσεων των προκαταρκτικών µελετών είναι εκείνο της 
«πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» σύµφωνα µε την 
παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3316/2005. 

12.3    Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει, µετά από 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση µόνο των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20(14) 
της παρούσας. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας         
Προκήρυξης, στην οποία προσαρτώνται υποδείγµατα εγγράφων για: 
� την Υπεύθυνη ∆ήλωση (Προσάρτηµα Ι), 
� την Τεχνική Ικανότητα (Προσάρτηµα ΙΙ), 
� την Τεχνική Προσφορά για την ανάληψη της Προκαταρκτικής µελέτης 

(Προσάρτηµα ΙΙΙ), 
� τις Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής (Προσάρτηµα V) για τους αναδόχους 

της προκαταρκτικής µελέτης (3)  

 
13.2    ∆εν30 θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές  

 

 
Άρθρο 14: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων 

συµµετοχής 
 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συµµετοχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών(3) 
ορίζεται η %%%%%%%και ώρα%%.. . Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός κι αν προκύψει ανάγκη αναβολής 
της συνεδρίασης, κατά τα αναφερόµενα στην παραγρ. 3.2 της παρούσας. 
Η ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των φακέλων τεχνικής προσφοράς (προκαταρκτικής 
µελέτης(3)) καθορίζεται στην παράγραφο 4.9 της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής 
 

15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 
Για την συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών(3) δεν 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής. 

 
Οι ανάδοχοι εκπόνησης των προκαταρκτικών µελετών(3) καταθέτουν εγγύηση 
συµµετοχής, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του 
Νόµου, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος – 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ε.Ο.Χ ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση 
παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. 
(άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3316/05).31 

 
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην 
παρούσα υπόδειγµα του Προσαρτήµατος V της παρούσας και να έχουν τόσο 
αυτές όσο και η εγγύηση του Τ.Π.∆. διάρκεια ισχύος τουλάχιστον%%.. 32 µηνών 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η 
εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη Ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να είναι 
συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα  από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  
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Η εγγύηση συµµετοχής διασφαλίζει την εµπρόθεσµη υποβολή των 
προκαταρκτικών µελετών(3) και θα επιστραφούν στους αναδόχους µετά την 
παραλαβή των µελετών κατά το άρθρο 5 της παρούσας. 

 
Οι εγγυητικές  επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους 
σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής 
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική 
επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή 
ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον διαγωνιζόµενο.  

 
 

Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής  
 

16.1 Αµοιβή κάθε αναδόχου των προκαταρκτικών µελετών(3) είναι το κατ΄ αποκοπή  
ποσό του άρθρου 11 της παρούσας. Ο ανάδοχος του οποίου ο φάκελος Τεχνικής 
Προσφοράς του άρθρου 23 έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία θα λάβει επιπλέον 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί της κατ’ αποκοπή αµοιβής. Τα εν 
λόγω ποσά προσαυξάνονται µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και δεν αναθεωρούνται 
σε καµία περίπτωση. Για την πληρωµή της αµοιβής υποβάλλεται λογαριασµός 
σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3316/2005, µετά από την παραλαβή των 
προκαταρκτικών µελετών που κρίθηκαν παραδεκτές κατά τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 25.2. 

 
16.2 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές 

οικονοµικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται στο 
τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 
Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  

 
17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ33, όπως έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 
2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄αριθµ.1564/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής34 
και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων 
∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις 
%%%%.35  

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που συνοδεύουν 
την σχετική εγκύκλιο (Ε15/ ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007)  θα δηµοσιευθεί α) στο 
ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και β) στον ελληνικό τύπο, 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 Ν.3316/2005 και 
Ν.3584/2007). 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής  
Προκήρυξης36 βαρύνουν ισοµερώς τους %%% (2) Αναδόχους δεν µπορεί να είναι 
ανώτερα των %%%€ 37 και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής 
της σύµβασης. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγουµένων διαγωνισµών 
για την ίδια µελέτη, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις 
πιστώσεις της υπηρεσίας για την ανατιθέµενη σύµβαση. 
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17.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του 
Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε την παρ.  5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005.  

 
Επίσης γνωστοποίηση για εκάστη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό Παράρτηµα της  Οδηγίας 2004/%%. 38/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄αριθµ.1564/2005 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω 
διάταξη στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.39  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  στο διαγωνισµό 
 

18.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005, σε 
συνδυασµό µε την παρ. 2γ του άρθρου 6, που απαιτούνται40 για κάθε επί µέρους 
µελέτη της σύµβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη τάξη κάθε 
πτυχίου σύµφωνα µε τις επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών της παρ. 
12.2 και 12.3 της παρούσας, είναι οι εξής: 

 
1. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
2. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
3. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
4. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
5. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 
6. στην κατηγορία µελέτης %%%., πτυχία τάξεων%%.ή %%%%% 

 
 

των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετητών, του 
άρθρου 39 του Ν.3316/2005 και του Π.∆/τος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή µέχρι 
την έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν.716/1977 και των εκτελεστικών 
του διαταγµάτων).41 

 
18.2 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

αυτοτελώς  ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, 
εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 

 
18.2.1  είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών 

Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών αντίστοιχες της 
ανωτέρω παραγράφου 18.1. 

18.2.2  προέρχονται από χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν 
υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε που τηρούν 
αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ42 και 
είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες  µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της 
ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή  

18.2.3  προέρχονται από χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα 
των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία 
για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι  
εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος ΙΧ Γ 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ43 ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και 
διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο 
Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών/ Γραφείο Μελετών, δηλαδή στελεχικό 
δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του 
Ν.3316/05, ως εξής: 

 
1. Για την κατηγορία µελέτης%..%τουλάχιστον στελέχη%%%% ετούς εµπειρίας44 
2. Για την κατηγορία µελέτης%...%τουλάχιστον στελέχη%%%... ετούς εµπειρίας 
3. Για την κατηγορία µελέτης%%%τουλάχιστον στελέχη%%%... ετούς εµπειρίας 
4. Για την κατηγορία µελέτης%%%τουλάχιστον στελέχη%%%.. .ετούς εµπειρίας 
5. Για την κατηγορία µελέτης%%%τουλάχιστον στελέχη%.%... ..ετούς εµπειρίας 
6. Για την κατηγορία µελέτης%%%τουλάχιστον στελέχη%%.% ..ετούς εµπειρίας45   
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Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας 
αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό 
προκύπτον ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 
4 και 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/05. 

 
18.3    Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 

προϋποθέσεις της παρ. 18.1 δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούµενες 
τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή 
κοινοπραξία στερείται του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και 
αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο  
κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν πάσχει 
έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζοµένου, αποκλείεται.  

 
Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, 
ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 

 
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα 
µητρώα και  τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της 
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, 
όσον αφορά τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / 
Εταιρειών της ∆/νσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆15, αναγκαία προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά 
την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την 
καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή 
της προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του 
πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο 
Μελετητών. 

 
18.4    Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο 

διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, 
στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. 

 
18.5    Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών /Γραφείων Μελετών, 

πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το 
εταιρικό πτυχίο και τα ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική 
στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά 
πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της 
ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, αίτηση για την ανανέωση τους. Σε αντίθετη περίπτωση η 
διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται.46 
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Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
 
Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του 
(αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9:  
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν 
ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και 
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει 
τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά 
του αποκλεισµού του µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και 
εξηγήσεις].  

 
19.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της  

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
19.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 

(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της  κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου. 

19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

19.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

19.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
19.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού  παραπτώµατος. 
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σχετικά µε την  καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 
Αρχής. 

19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκαταστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας 
Αρχής. 

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλώσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 
µη παροχή των πληροφοριών αυτών. 

 
 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου  ή  και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται 
αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, από τα οριζόµενα 
ειδικότερα στην παραγρ. 25.1.2α της παρούσας. 
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Άρθρο 20: Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική  Ικανότητα.47  
 

20.1 Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 οφείλει να 
διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο48.  Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: 
α) από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών49, οι οποίες 

εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου κατά 
την τελευταία%%%.. 50 

Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία51 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 

β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί 
αντίστοιχα και στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς52  
αα%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
ββ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 
γγ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%%%  
20.2 Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη 

του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά 
το άρθρο αυτό, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που 
προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης µπορεί 
να προκύπτει είτε αθροιστικά53 είτε από ένα µόνο από τους συµπράττοντες στην 
ίδια κατηγορία µελέτης. 
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.3316/0554 οι διαγωνιζόµενοι για να 
ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν 
αλλά όχι ολόκληρη – διαθέτουν µέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του 
αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 
εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη στο διαγωνισµό και θα 
τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να 
διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή 
αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για 
νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης 

των προκαταρκτικών µελετών (3) 

 
Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού δύο φακέλους, ήτοι:  

α. κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»   
β. κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς   
 

Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  
 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή 
νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο:  

 
21.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό 

σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του φακέλου 
Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας Πρωτοκόλλου) χωρίς τα συνοδευτικά 
στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, µε τα 
συνηµµένα (Πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις)  

 Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά .τα στοιχεία ταυτότητας του 
διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), 
δηλαδή επωνυµία (η ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, email) και 
συνοδεύεται από: 
 α) Πίνακα Περιεχοµένων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα, (Προσάρτηµα  

VΙΙ) συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη 
δικαιολογητικά και µε την  ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή µη  
του δικαιολογητικού. 

β)  Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης περί ορισµού: (Ι) Κοινού 
Εκπροσώπου και (ΙΙ) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του 
∆ιαγωνιζοµένου, 

γ)  ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου 
και  του αναπληρωτή του.  

δ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί κατανοµής της αµοιβής των 
συµπραττόντων γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση 
σύστασης κοινοπραξίας. 

 
Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από:   

• τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο- µελετητή, ή 

• τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή  

• τους νόµιµους εκπρόσωπους όλων των κοινοπρακτούντων ή 
συµπραττόντων φυσικών και νοµικών προσώπων  

• τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο 
 

Επισηµαίνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα:  
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α) Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα προκήρυξη, 
υποδηλώνει ότι έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα 
του διαγωνιζοµένου, εφόσον η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση 
εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού, η υποβολή  προσφοράς, συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο 
συµµετοχής δεσµεύει την εταιρεία.  

β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης  υποδηλώνει την λήψη 
σχετικής απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο 
διαγωνισµό σε σύµπραξη µε τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί 
αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι υφίσταται  η σχετική νοµιµοποίηση 
του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι συµµετέχοντες 
υποβάλλουν αίτηση «ως κοινοπραξία» θεωρείται  ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  

 
[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο 
αποτελούν ιδιαιτέρα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, 
υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχειών και 
της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και 
διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ].   
 

Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν 
συµπληρώνονται εκ των υστέρων, σύµφωνα µε την παραγρ. 4.6 της παρούσας, 
εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά.  

 
21.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό  

 
21.2.1   Οι   διαγωνιζόµενοι   της  παρ. 18.2.1  προσκοµίζουν   πτυχίο   κατάταξης   στις 
             καλούµενες κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. 
21.2.2 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.2 προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε 

επίσηµους καταλόγους  παρόχων  υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασης τους 
σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχη των µελετών της παρ. 18.1 σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.   

21.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.3 προσκοµίζουν:  
α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 46 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό 
µητρώο του κράτους εγκατάστασης του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 
18.2.3 της παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που 
να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους 
στο µητρώο, 

β) υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού 
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την 
οποία δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε 
τις ειδικότητες και την εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, 
δηλώνοντας ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη 
εµπειρίας τους  και ββ) σε περίπτωση ανάδειξης του ως αναδόχου (του ίδιου ή 
του οχήµατος στο οποίο µετέχει) θα προσκοµίσει βιογραφικά σηµειώµατα 
του απαιτούµενου προσωπικού, επί ποινή αποκλεισµού του από τη 
διαδικασία. 

   Η ποινή του διαγωνιζόµενου που δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά είναι ο 
αποκλεισµός του από την διαδικασία. 
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21.3        ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 

 
Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλλουν στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση συνταγµένη 
σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό 
τους λόγος αποκλεισµού εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.   
Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη 
∆ήλωση για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του µέλους, ότι δεν συντρέχει  στο πρόσωπο του µέλους κάποιος 
από τους λόγους αποκλεισµού.  
Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται  σαφώς ότι δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται.  

 
21.4  ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας.55 

 
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής 
και επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα αναφερόµενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση ¨δάνειας ικανότητας¨ κατά την 
έννοια της παρ. 20.2 τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή 
τον οικονοµικό φορέα που δανείζει την ικανότητα):  

 
21.4.1 Κατάλογο των κυριότερων παροµοίων µελετών, σύµφωνα µε το συνηµµένο 

Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ, που εκπονήθηκαν την τελευταία %% 56 

από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσµατικής εκπόνησης 
των µελετών.  

21.4.2 Κατάλογο µε  τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη 
εµπειρίας) σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος ΙΙ, 
του απαιτούµενου εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενο από τα 
βιογραφικά σηµειώµατα αυτών Υπόδειγµα 3 του προσαρτήµατος II. 57 

 
21.5 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών.58 Η υποχρέωση αυτή αφορά 

µόνο ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται 
για µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή κοινοπραξιών. 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασης τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά 
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / 

Γραφείων Μελετών, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων 
της Εταιρείας, το πολύ ¨τριάντα εργάσιµες ηµέρες¨ πριν από την υποβολή της 
προσφοράς. 

ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν: 

 
i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές  
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ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων 
της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή 
προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το 
τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς.    
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν 
την υπογραφή της  σύµβασης  επικαιροποιηµένα  κατά τον ίδιο τρόπο.  
 

γγ)  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
ονοµαστικές µετοχές υποβάλλουν:  

 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των µετόχων. 
ii) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση 

µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

iii) Αν δεν  προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η  εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να κρίνει την επάρκεια της 
αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης 
της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 
Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι 
επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.2 της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών 
συµπληρώνονται κατά το άρθρο 4.6 της παρούσας.  

 
 
 
 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
21.6 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα 

απαιτούµενα έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά 
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 22.1 της παρούσας και συγκεκριµένα: 

 
21.6.1 Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, περιέχουσα τα στοιχεία που 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε µε αριθµ. 
∆17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18-20-2006 (ΦΕΚ Β¨1611/2006). 

 Η Τεχνική  Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει 
να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων59 κειµένου µεγέθους Α4 και 
γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους (ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και 
σχεδίων.  

 Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο µέγεθος, κατά 
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την 
αρχή του ίσου µέτρου κρίσης60), το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη 
στην αξιολόγηση. 
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21.6.2 Έκθεση  Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει:  

 
 α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, µε 

σύντοµη περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου 
εξοπλισµού / λογισµικού, όπου απαιτείται. 

 β) Την παρουσίαση των προβλεποµένων εσωτερικών διαδικασιών για τη 
παραγωγή της µελέτης. 

 γ) Την παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την 
εκπόνηση της µελέτης και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά 
η χρονική αυτή αλληλουχία. 

 δ) Αναφορά στις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η 
περιγραφόµενη µεθοδολογία ή /και τα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 

 
Η έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων(59) κειµένου µεγέθους Α4 
και γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος 
χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την 
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή 
του ίσου µέτρου κρίσης(60)) το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση. 

 
21.6.3 Έκθεση σχετική µε την οµάδα Μελέτης, που θα περιλαµβάνει:   

  
α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της 
προηγούµενης συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευοµένη από τον 
Πίνακα, όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας (υπόδειγµα 1 του 
Προσαρτήµατος ΙΙΙ). 
β) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την 
εκπόνηση της µελέτης συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα 
παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών 
της οµάδας. 
γ) Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της 
οµάδας µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας   
(υπόδειγµα 2 του προσαρτήµατος III). 

 
Για τα πρόσωπα της οµάδας µελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχικό δυναµικό 
του διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 22.1.2, 
πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης 
εργασίας µε τα άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το 
αντικείµενο της συνεργασίας. Η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να 
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας (γραφείου µελετών), µε 
την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση συνεργασίας και να 
προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας.  ∆εν απαιτείται η 
υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών.  

 
Η Έκθεση Οµάδας Μελέτης (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και 
εξαιρουµένων των υπευθύνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ 
µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο 
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µέγεθος 15 σελίδων(59)  κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του 
προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το  εύλογο µέγεθος, κατά την 
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή 
του ίσου µέτρου κρίσης(60)). Το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.61 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 
20.1.β εξειδικευµένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας), τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης 
διαγωνιζόµενου πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην 
αξιολόγηση.  

 

 
Άρθρο 22:  Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – επιλογή αναδόχων 

προκαταρκτικών µελετών. (3)   
 
22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών - Βαρύτητα κριτηρίων

62  

  
 Σύµφωνα µε την παραγ.4 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και µε βάση το άρθρο 1 

της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 για τον προσδιορισµό της πλέον 
συµφέρουσας προσφοράς προς ανάδειξη των αναδόχων της προκαταρκτικής 
µελέτης(3), θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, µε 
βάση τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια και τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας:  

 Τα τέσσερα κριτήρια θα βαθµολογούνται µε βαθµούς U1, U2, U3, U4 που 
συνίστανται σε ακέραιους αριθµούς από 1 έως 100. Το άθροισµα των 
καθοριζοµένων ποσοστών βαρύτητας είναι 100. 

 
22.1.1 Κριτήριο 1  
 

Η  πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου 
της µελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση που υποβάλλει ο 
διαγωνιζόµενος. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού είναι Β1=%%%63 επί της συνολικής 
βαθµολογίας. 

 
22.1.2 Κριτήριο 2 
 

Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης όπως προκύπτει από 
τη σύνθεση και τα στοιχεία της οµάδας λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των 
στελεχών του υποψήφιου και των αποδεδειγµένα µονίµων συνεργατών του και σε 
σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών64. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 είναι Β2=%%..%. 
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22.1.3 Κριτήριο 3 
 

Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας όπως προκύπτει από τη σχετική 
πρόταση του υποψηφίου. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 είναι Β3=%%..%. 

 
22.1.4 Κριτήριο 4  

 
Η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος σε 
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης.  
Η βαρύτητα του κριτηρίου 4 είναι Β4=%%%%. 

 
22.2  Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

  
      Η συνολική βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από την εξίσωση: 

 
Uτ.π. = U1*Β1+ U2*Β2+ U3*Β3+ U4*Β4    

 
Όπου: Ui οι βαθµοί και Βi τα αντίστοιχα ποσοστά των κριτηρίων. 
Η πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη 
µέγιστη συνολική βαθµολογία.  

 

 
Άρθρο 23: Περιεχόµενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς για την 

αξιολόγηση και βαθµολόγηση της προκαταρκτικής µελέτης(3)   
 
Ο κλειστός φάκελος ¨Τεχνικής Προσφοράς¨ θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 24, ταξινοµηµένα και αριθµηµένα σύµφωνα µε την ταξινόµηση και αρίθµηση 
των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραµµένα (ή µονογραµµένα) από τον/ τους νόµιµο 
/ους  Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόµενου σε κάθε φύλλο. 
Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει: 
 α) Την προκαταρκτική µελέτη(3) του έργου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και την υπουργική απόφαση ∆17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 της παρ. 
4 του άρθρου 4 Ν.3316/05. 
 β) Προϋπολογισµό της τεχνικής λύσης που προτείνεται µε την προκαταρκτική 
µελέτη(3), επαρκώς τεκµηριωµένο µε στοιχεία. 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, τόσο για τη διαδικασία 
ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών, όσο και για την αξιολόγηση και βαθµολόγησή 
τους, θα είναι αριθµηµένα και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση 
των παραγράφων της παρούσας που προβλέπουν την προσκόµισή τους και θα 
συνοδεύονται από τον Πίνακα ∆ικαιολογητικών που προσαρτάται στην παρούσα, 
συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την 
ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή όχι κάθε απαιτούµενου δικαιολογητικού. 
Το τυχόν επιπλέον προσωπικό και τα σχετικά λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα καθώς 
και ο τυχόν πρόσθετος εξοπλισµός, που αξιολογούνται στη διαδικασία ανάθεσης των 
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προκαταρκτικών µελετών, πρέπεί απαραιτήτως να βρίσκονται µόνο στον σφραγισµένο 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (όχι στο φάκελο των τυπικών δικαιολογητικών), αλλιώς 
δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.  

 

 
 
 

Άρθρο 24: Κριτήρια αξιολόγησης και βαθµολόγησης των       
προκαταρκτικών µελετών (3) 

 
 

24.1 Κριτήρια  για την  βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς      

 
Για τον προσδιορισµό της προκαταρκτικής µελέτης που θα λάβει την µεγαλύτερη 
βαθµολογία και θα αµειφθεί µε αυξηµένη, κατά το άρθρο 16 της παρούσας, αµοιβή, 
θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων σύµφωνα µε την παραγρ. 9α του άρθρου 6 του Ν.3316/05 και µε βάση το 
άρθρο 2 της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 (ΦΕΚ 1064/Β/2005, ∆ιόρθωση ΦΕΚ 
152/Β/9-2-2006).  
Το κάθε κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε ακέραιο  αριθµό από 1 έως 100. Για το κάθε 
κριτήριο ορίζεται και το αντίστοιχο ποσοστό βαρύτητας.65   
 
α)  Η πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της προτεινόµενης 

µε την προκαταρκτική µελέτη λύσης.  
 

   Αξιολογείται η εµπεριστατωµένη αναζήτηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων για την 
επίτευξη της βέλτιστης τεχνικής λύσης, η οποία εν τέλει έλαβε τη µορφή της 
υποβληθείσας προκαταρκτικής µελέτης. Η απόρριψη των λοιπών λύσεων 
αιτιολογείται πειστικά και επαρκώς, στηριζόµενη σε οικονοµικές, κοινωνικές και 
τεχνικές παραµέτρους. Η σχετική ανάλυση προχωρεί στο απαραίτητο βάθος, 
ανάλογα µε το αν η απορριπτόµενη ή αποδεκτή λύση έχει περισσότερα ή λιγότερα 
θετικά στοιχεία. Εν τέλει πρέπει η αποδεκτή από τον υποψήφιο λύση, σε αντίθεση µε 
τις απορριφθείσες, να προβάλει ως απολύτως πειστική, εφαρµόσιµη και οικονοµικά 
συµφέρουσα για τον κύριο του έργου.  
Το κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1 που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β1 =%%%%. 

 
β) Τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µε την προσφορά λύσης.  

 
Τα υποκριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της 
προτεινόµενης λύσης είναι τα ακόλουθα: 

 
1. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης 
2. Η αισθητική αξία λύσης. 
3. Η ευκολία κατασκευής της λύσης. 
4. Η δαπάνη του έργου, που περιλαµβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και την 

ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά την διάρκεια ζωής του έργου.   
5. Ο προβλεπόµενος χρόνος υλοποίησης του έργου. 
6. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης. 
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Κάθε  ένα από τα παραπάνω υποκριτήρια βαθµολογείται µε βαθµό U2.1 έως U2.6, 
που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. 

 
Η βαρύτητα του καθενός από τα παραπάνω (1) έως (6) υποκριτήρια στο σύνολο της 
βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς είναι: 

Για το (1) Β2.1=%%%%%%% 
για το (2) Β2.2=%%%%%%%, 
για το (3) Β2.3=%%%%%... % 
για το (4) Β2.4=%%%%%%% 
για το (5) Β2.5=%%%%%%% και 
για το (6) Β2.6=%%%%%%%  

 

Η συνολική βαρύτητα των υποκριτηρίων α και β(1)~(6) στη βαθµολογία της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου, ανέρχεται σε ποσοστό  100%. 
Τεχνική προσφορά που λαµβάνει βαθµολογία κατώτερη από %%%% στο κριτήριο 
(α) και κατώτερη από %%%%%. στο κριτήριο (β) θεωρείται απαράδεκτη.  

 
24.2 Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

 
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική σταθµισµένη 
βαθµολογία τους υπερβαίνει τις 60 µονάδες οι δε επί µέρους βαθµολογίες των 
κριτηρίων δεν υπολείπονται των κατώτατων ορίων. Η συνολική  βαθµολογία κάθε 
τεχνικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

 
Uτ.π. = U1*Β1+ U2.1*Β2.1+ U2.2*Β2.2+ U2.3*Β2.3+U2.4*Β2.4+U2.5*Β2.5+U2.6*Β2.6 >60   

 
                                                                                                   

Άρθρο 25:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης των  
επιλεγέντων αναδόχων προκαταρκτικής µελέτης. (3) 

 

25.1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης  των 
προκαταρκτικών µελετών(3) καλούνται οι επιλεγέντες ανάδοχοι να προσκοµίσουν τα 
ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και ελέγχου της 
προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της): 

25.1.1 Σηµείωµα ενυπόγραφο του νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου µελετών ή του 
κοινού εκπροσώπου σύµπραξης ή νοµικού συµβούλου του διαγωνιζοµένου, από 
το οποίο να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. Μπορεί 
η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το 
σηµείωµα (Φ.Ε.Κ. µε το καταστατικό της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόµιµα δηµοσιευµένου καταστατικού της εταιρείας, στις 
λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων, ή των συµπραττόντων ή 
κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων σε περίπτωση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους 
προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώµατος υπογραφής 
του νοµίµου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώµατος υπέγραψε και ο 
διαγωνιζόµενος αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσµευσή του αποκλείεται 
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και η σύµβαση καταρτίζεται µε τον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5.3 της παρούσας. 

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων 
συµµετοχής για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό 
στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό.   

25.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά 
µητρώα πρέπει να αφορούν 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης),  

- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 

- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει 
σαφώς αν ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή 
υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, 
περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει 
δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, 
προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του 
στελέχους.  

β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της 
παρ. 19.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται 
από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση 
από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε., Ε.Ε. 
και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των 
Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως 
σε εκκαθάριση. 

γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές-φυσικά πρόσωπα θα 
προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν 
αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης 
παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / 
Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές ανεξάρτητα από την 
χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω 
πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο 
υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι 
δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς για την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα 
θα υποβάλλουν βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού 
όπου είναι ασφαλισµένοι.  
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Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του Τ.Ε.Ε., 
Ι.Κ.Α. για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη 
ενηµερότητας της διαγωνιζόµενης εταιρείας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα 
στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι 
δεν απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό 
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή του κράτους 
καταγωγής του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 19.9. Οι έλληνες 
µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την 
εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της µελέτης, η οποία µπορεί να 
επικυρώνει, σε αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, το φωτοαντίγραφο της 
ενηµερότητας.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

25.1.3 Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα συµµετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 
18.2.3, υποβάλλει τα βιογραφικά σηµειώµατα του απαραίτητου για την κατοχή της 
απαιτούµενης γενικής εµπειρία προσωπικού του.  

25.2 Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να 
συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο 
το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός 
προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το 
εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο 
κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη 
δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των 
σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε 
υφίσταται ψευδής δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται 
από την διαδικασία.  

25.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 25.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον 
από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από την σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.  

25.4   Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 
Επίσηµους Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους 
κατά την έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το 
πιστοποιητικό εγγραφής του. 
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 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση 
δυνατή η συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  

Άρθρο 26 - ∆ιάφορα: 
 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις -

αποφάσεις:66 

 
 
 

2222222222222222 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Συντάξας 

 

22222222 

 

 Ο Τµηµατάρχης 

 

2222222222 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την αριθµό πρωτ. %%%%%%%%%%% απόφαση 67 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

22222222 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης µελετών   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους   

σπουδών και  επαγγελµατικά προσόντα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :         Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών 

της οµάδας µελέτης  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού 

…………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου 21.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω µελέτης  

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,
1
 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   …………………………….., 

στις ………………………………… 

 

υποψήφιος
2
 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος

3
 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
4
 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 

στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 25.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαστηρίου
5
 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο διαγωνισµό 

εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  
4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
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4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη 

απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του 

νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
6
 υπό πτώχευση, εκκαθάριση

7
, ή αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που 

να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25.1.2γ 

της Προκήρυξης. 

  

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την 

πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 

µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του 

ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 

αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                        Ο δηλών 

                              ……………………………………

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ 

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 

Υδραυλικά.)  

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης  όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη 

Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που εκπονήθηκαν ή 

πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, Προµελέτη, Οριστική, 

Μελέτη Εφαρµογής κ.λ.π.).  

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος.  Σε περίπτωση 

Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο 

τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την 

δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 

αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση 

µελέτη.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 

αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία 

συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και 

η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης.  

Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες 

σχετικά µε την επιτυχή υλοποίηση της µελέτης.  Στην περίπτωση που 

διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της 

µελέτης συνυποβάλλονται.) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι 

δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. ) 

 

 

 
   (Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 
   Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 

                                       Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) 

 

α/α  
Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήµα 

 

Επαγγελµατική 
 Εµπειρία 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

  
  

1.  Επώνυµο :   
 
2.  Όνοµα :    
 
3.  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης :    

 
4.  Υπηκοότητα :   
 

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
 

6.  Εκπαίδευση :  
 

Ί∆ΡΥΜΑ:    

Ηµεροµηνία:  

Από (µήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:  
 

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας 
τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

7.  Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
Ελληνικά       

    

 

      

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 
8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :  
 

 

 

 

 

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 

τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ). 

 

 

 

 

 

10.  Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής εµπειρίας στο 

εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου). 
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11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που προκύπτουν από την µέχρι 

σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του). 

 

 

 

12. Επαγγελµατική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την 

σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών.  ∆ίδονται 

στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως 

διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 

Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 

 
Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 
13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία: 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες.  Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός που αναγράφεται 

στο Υπόδειγµα 1του Προσαρτήµατος ΙΙ. Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  

των µελετών. 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (µήνας/έτος) 

Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                    Τόπος – Ηµεροµηνία 
 

               Υπογραφή 
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης 
τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας 

µελέτης  
  τα οποία έχουν 

συνεργαστεί και στο 
παρελθόν 

Τίτλος 
Μελέτη 

 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα-

µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 
Μελετητικό 

σχήµα 
(Συµπράττοντα 

γραφεία 
µελετών) 

Έναρξη 
Σύµβασης 
-------------- 
Περαίωση 
Σύµβασης 

Κύρια 
Εκπονηθέντα 

στάδια µελετών 
 

Πιστοποιη-
τικό  

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β1_έκδοση 06-2011-τ1.doc 45

Προσάρτηµα  V 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………
8
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 

………………………………… 
9
, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 

……………… …… 

………………………………………………………………………………………….
10

  για τη 

συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….
11

, ή της µετ΄αυτήν νέας 

ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

………………………………………………………………………………………… 
12

 σύµφωνα µε τη 

σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή 

στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 3 

(τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά 

και µόνο µέχρι ……………………….. 
13

 µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας 

κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 

απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αµοιβής. Ειδικά 

σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η εγγύηση συµµετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 

7). 
10

  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία 

του υποψηφίου νοµικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των 

συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή 

κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 
11

  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
12

  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  στην   προκήρυξη. 
13

  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική 

επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
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Προσάρτηµα   VΙI 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο 

πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 
 

α/α             ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  
πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

21.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού 

κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του 

ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη 

Υπεύθυνη .∆ήλωση  του αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί 

κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
21.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις 

µελέτης για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα 

µελετητών ή γραφείων εταιριών µελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή 

Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και 

τάξη µελετών αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων 

µελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 

προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 

µε αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο 

µελετητών και σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 
21.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

µέλους. 

21.3 προσάρτηµα Ι   

4α 

Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης µελετών.  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 προσάρτηµα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της 

µελέτης . 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 

προσάρτηµα II –2 

και 

 προσάρτηµα II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 15.1 προσάρτηµα V   

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 21.5    

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Το  κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις – υποδείξεις προς τις υπηρεσίες  που συντάσσουν την 
προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά ΥΠΕΧΩ∆Ε) ερµηνευτική προσέγγιση κάποιων όρων της 
προκήρυξης. Για το λόγο αυτό  πρέπει να παραδίδεται µε τα τεύχη του διαγωνισµού στους 
ενδιαφερόµενους, προκειµένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της 
προσφοράς τους και να  τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της προκήρυξης που 
εφαρµόζει η υπηρεσία. 

 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 
 

                                                 
1
 Εφαρµόζεται στις διαδικασίες της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3316/05. 

 
1α

 Η προκήρυξη  αφορά τους διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη  του ορίου 
εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του παρόντος τεύχους 
σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο στις δύο περιπτώσεις. 
 
2
 Τριών έως πέντε κατ΄ επιλογή της αναθέτουσας αρχής ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα  της υπό 

ανάθεση µελέτης (άρθρο 6 παραγρ. 2ε του Ν. 3316/05). 
 
3
  Όταν πρόκειται για µελέτες κτιριακών έργων ή έργων διαµόρφωσης – ανάπλασης ελευθέρων κοινόχρηστων 

χώρων αντί ¨προκαταρκτικών µελετών¨ τίθεται ¨προµελετών¨ . 
 
4
   Αναγράφεται το άθροισµα α) των κατ' αποκοπή αµοιβών β) η επιπλέον αµοιβή 50% επί της κατ 'αποκοπή 

αµοιβής που θα δοθεί στον λαβόντα την υψηλότερη βαθµολογία. 
 
5
 Στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ) ή στον Ελληνικό τύπο ανάλογα αν η προεκτιµώµενη 

αµοιβή (όλων των σταδίων της µελέτης και όχι µόνο των προκηρυσσόµενων  - βλέπε άρθρο 12 παραγρ. 2 του 
Ν.3316/05) είναι ανώτερη ή κατώτερη από το αντίστοιχο όριο της οδηγίας. 
 
6
  Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται µελέτες. 

 
7
  Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση είτε για λογαριασµό του είτε για λογαριασµό του 

κυρίου του έργου. 
 
8
  Η  Προϊσταµένη  Αρχή ή άλλη Αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει την ευθύνη 

διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού (βλέπε και παραγρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 3316/05). 
 
9  

Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών. 
 

10
  Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν λαµβάνεται υπόψη η 

ηµέρα υποβολής της  προσφοράς, δηλαδή αν η  ηµέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 
ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει τη 
προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών 
λήγει την  προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία τη προηγούµενη Παρασκευή. Ο ίδιος τρόπος 
υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 7ήµερο). 
 

11 
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

 
12

 Fax,  email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας. 
 
13 

 Ο  Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα µε την κατηγορία µελέτης και τις προβλέψεις της 
υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4.του Ν.3316/05, όταν αυτή τεθεί σε εφαρµογή. Μέχρι τότε το 
περιεχόµενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 του Νόµου και είναι (επί 
παραδείγµατι): Το τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της υπό ανάθεση µελέτης, η 
τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου, το πρόγραµµα των απαιτουµένων µελετών και υπηρεσιών, το τεύχος 
της Προεκτιµώµενης Αµοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της µελέτης κ.ο.κ. 
 
14  

 Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα,  
διαγράφεται το (δ) . 
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15  

∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε  Fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η υπηρεσία έχει τα 
µέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον 
τόπο της υπηρεσίας. 
 
16 

Εφιστάται η προσοχή της επιτροπής, στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της (τυχόν) ζητούµενης 
ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία η αιτιολόγηση του αποκλεισµού 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη ώστε να προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των 
διαδικασιών. 
 

17
  Ο Νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το email ή το ταχυδροµείο. 

 
18 

 Για συµβάσεις µελετών  µε συµβατικό αντικείµενο που υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ). 
Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το πόσο είναι µικρότερο. 
 

19
 Για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ. Για την περίπτωση 

συγχρηµατοδοτούµενων µελετών τόσο της τρέχουσας περιόδου (Γ΄ΚΠΣ) όσο και της νέας περιόδου (ΕΣΠΑ, 
2007 – 2013) το πιο πάνω ποσό, ανέρχεται σε 5.000.000€ χωρίς ΦΠΑ. Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική 
αναφορά, αν το ποσό είναι µικρότερο.      
 
20  Ο Ν. 3316/05 δεν ορίζει προθεσµία αλλά επαφίεται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να είναι ανάλογη  µε 
την φύση του αντικειµένου της µελέτης για να διασφαλισθεί η ποιότητα αυτής. 
 

21 
 Ο Νόµος  παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία  να επιλέξει και  το email ή το ταχυδροµείο. 

 

22
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του Πρακτικού Ι επειδή χωρίς την έκδοση της απόφασης 

µπορεί µεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά δεν µπορεί να ολοκληρωθεί. 
 
23

 Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της κατ’αποκοπή αµοιβής. 
 
24

  Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε (ggde.gr) 
 
25

  Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή, ανώτερο 
του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ. 
 
26

  Τίθεται µόνο εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων για τον 
έλεγχο του ΕΣΡ 
 
27

  Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ) 
υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού συνεδρίου (βλέπε υποσηµείωση 19 για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες µελέτες). 
 
28 

 Η κατ΄ αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Νόµο 3316/05 (άρθρο 6 
παραγρ. 2 στ) µε βάση τον ισχύοντα (όπου ισχύει)κώδικα αµοιβών αλλά και άλλα στοιχεία όπως η εκτίµηση της 
σύνθεσης της απαιτούµενης οµάδας εργασίας και του απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης της. 
 

29
 Η ανάλυση της αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης, απαιτείται µόνο  για να υπολογισθεί η εγγύηση συµµετοχής 

του άρθρου 16 µε δεδοµένη τη ρύθµιση του  άρθρου 6 παραγρ. 7  του Ν.3316/05 που διακρίνει τα ποσοστά της 
εγγύησης ανάλογα µε την  τάξη πτυχίου των αναδόχων της προκαταρκτικής µελέτης.  

 
30

 Παρέχεται  πάντως το δικαίωµα εκ του Νόµου (άρθρο 6 παραγρ. 2ιη) να ζητηθεί µια µόνο εναλλακτική 
προσφορά. 
  
31  Ο υπολογισµός του ποσού της εγγύησης ορίζεται στη παραγρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
32

  Ορίζεται χρόνος τουλάχιστον κατά 6 µήνες µεγαλύτερος του χρόνου παράδοσης των προκαταρκτικών 
µελετών. 
33

  Εφ΄ όσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 
34  Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της Γ.Γ.∆.Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr). 
35  Η παραγρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των οδηγιών 
άλλως εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης Προκήρυξης στην υπηρεσία 
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επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ε.Ε και στην Τράπεζα δεδοµένων ΤΕD». Σχετικά µε τα όρια εφαρµογής που 
ισχύουν από 1-1-2008 έως 31-12-2009 βλέπε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
36  Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο του Ν.3316/05. 
37  Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και αποφυγής 
αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην 
οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει µεγαλύτερη δαπάνη δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην 
τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα 
αρχή. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης περίληψης στα 
έντυπα που ο Ν. 3316/05  προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αφορά την δηµοσίευσή του 
συνόλου της προκήρυξης ή τη δηµοσίευση σε περισσότερα έντυπα από τα προβλεπόµενα. 
38

  Τίθεται  18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 
 
39

  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει τα όρια 
εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο εφαρµογής των Οδηγιών, 
δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική 
εγκύκλιοςΕ15/2007). 
 
40

 Επισηµαίνεται  η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παραγρ. 3 του Ν. 3316/05 να ζητούνται µετά από γνώµη του 

αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου πτυχία ανώτερα των καλούµενων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης η 
δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παραγρ. 4 του Ν. 3316/05 να ζητούνται πτυχία της άµεσης ανώτερης ή και 
κατώτερης τάξης µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. 
 
41

 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης, εναπόκειται στην κρίση 
της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), µέχρι να εκδοθεί Υ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.3316/05 για την αντιστοίχιση των µελετών µε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία επιστηµόνων που µπορούν να 
ανταποκριθούν στην εκπόνησή τους. Συνιστάται πάντως, σε περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες για την 
επιστηµονική επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων να ανταποκριθούν στις συνολικές επιστηµονικές απαιτήσεις της 
µελέτης, να απαιτούνται ρητά συµπράξεις µεταξύ συγγενών ειδικοτήτων. 
 
42

 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η σχετική 
διάταξη της οδηγίας αυτής. 
 
43

 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής 
 
44

 Για πτυχίο Α΄ τάξης , 1 µελετητή 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 
Για πτυχίο  Β΄ τάξης , 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορίας 
Για πτυχίο  Γ΄ τάξης , 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 
Για πτυχίο ∆΄τάξης τουλάχιστον, 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 
Για πτυχίο Ε΄τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 4 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 
Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις 
στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα 
στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/05 
 
45

 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών απαιτούνται για την συνολική µελέτη 
 
46

 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδαφ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί µητρώων µελετητών) αν 
ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η 
ανανέωσή τους. 
 
47

 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την προκήρυξη, πλέον 
της γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή 
και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 
Άρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται µετά από εκτίµηση της ίδιας της Αναθέτουσας Αρχής, για τη 
διασφάλιση της ποιότητας της µελέτης, µε ανάθεσή της σε πρόσωπο που έχει αυξηµένη τεχνική ικανότητα. 
Επίσης προαιρετική είναι και η επιλογή κάποιων (ή και όλων) από τις αναφερόµενες στο άρθρο 17 παρ. 1 
αποδείξεων περί της υπάρξεως τεχνικής ικανότητας. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν 
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πρέπει να τεθεί το άρθρο αναγράφει ρητά ότι «∆εν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, πέραν 
της γενικής καταλληλότητας  όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18». 

48
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας της 

διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρά για την 
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς 
ανταγωνισµού. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  
«φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα του 
αντικειµένου της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά 
κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 
 

49
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των 
διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.4 
δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 
 

50
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) .Είναι σκόπιµο για την διευκόλυνση της 

διαδικασίας να διευκρινιστεί ποιες συµβάσεις θα ληφθούν υπόψη π.χ µπορεί να τεθεί ότι θα ληφθούν υπόψη οι 
συµβάσεις στις οποίες τα παραδοτέα στάδια µελετών υποβλήθηκαν προς έγκριση εντός του χρόνου αυτού 
ανεξάρτητα πότε υπογράφηκαν οι συµβάσεις ή εγκρίθηκαν.  
 
51

 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών) µπορεί να ζητείται για κάποιες µόνο 
από τις επιµέρους κατηγορίες µελετών, κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν 
τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την εξειδικευµένη εµπειρία. 

52
 Αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης επιστηµονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων των κατηγοριών 

των µελετών, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση της µελέτης. Π.χ. για τη µελέτη ενός χώρου 
ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), οπότε µπορεί να ζητηθεί η αναγκαστική στελέχωση της οµάδας µελέτης από ειδικό 
στην Ακουστική. 
 

53
 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης ειδικής εµπειρίας. 

Π.χ.: εάν ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 
70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να προκύψει από µία σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, 
στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) 
µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν 
µπορεί να προκύπτει από την εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου και µία 
µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

54
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου εφαρµογής της 

Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

55
 Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη τέτοιας 

ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις τιθέµενες στο άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής 
ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία διαγωνιζόµενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε 
πρέπει να µεριµνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 
 

56
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστηµα να είναι 

ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, 
µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού διαγωνιζοµένων. 
 
57

 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούµενου εξειδικευµένου προσωπικού. Το ζητούµενο 
εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναµικό του υποψηφίου, από µόνιµους 
συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες µε ή χωρίς µελετητικό πτυχίο. 
 
58

 Η παράγραφος 21.5 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το ποσό του 1. 000. 000 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

59
 Αν η µελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ αυξηµένες 

απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά µπορεί να ορίζεται µικρότερο ή µεγαλύτερο, 
κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής. 
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60

 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους διαγωνιζόµενους). 
 
61

 Στα πλαίσια της παραγρ. 4.6 της παρούσας 

62
 Κατά την παραγρ. 2ιγ του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 µπορεί να τίθεται κατώτερο όριο παραδεκτής βαθµολογίας 

ανά κριτήριο κατ ΄επιλογή της αναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή το όριο αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
63

 Τα ποσοστά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα µε το είδος της µελέτης κατά φθίνουσα σειρά και 
πάντως  εντός των ορίων της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006. 
 
64

 Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης 
στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την 
εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό 
νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο 
βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από την 
προκήρυξη. Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στην κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ΄ και ∆΄ 
τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον εµπειρίας 
που αντιστοιχεί στο Γ΄ τάξεως πτυχίο. 
65

 Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέγει µε την  προκήρυξη ένα ή περισσότερα των κριτηρίων που ορίζονται 
στην Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 ή να προσθέτει και άλλα, σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει το 
άθροισµα της βαρύτητας όλων των κριτηρίων που θα τεθούν να είναι 100. Τα ποσοστά βαρύτητας ορίζονται από 
την αναθέτουσα Αρχή µε βάση την Υ.Α/∆ΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006. 

66
 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωµοδοτήσεις (π.χ. άρθρου 5 παραγρ. 3 εδαφ. β, άρθρο 20 παρ. 4 του 

Ν.3316/05). 

67
 Το αρµόδιο όργανο του εργοδότη -  αναθέτουσα αρχής (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
                
                
                
                
  
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

            
   .         
   .  
            
   
 
            
            
   
 
 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

 
           € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Τύπος   Α 
 
 

Για µελέτες που ανατίθενται  
κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05

1
  

 
 
 
 
 

(Τόπος)              
(Ηµεροµηνία)          .  
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Σελίδα 2 

 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
                . 
                . 
                . 
                . 
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

 

               . 
               . 
               . 
               . 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 
            . 
 

  ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 
 

 
             .. € 

 
 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   

 
 

 
 

(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής) ,,,,,,,,,,,,,,,. 
 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
  δηµόσιο διαγωνισµό µε  ανοικτή διαδικασία  

µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης: 

 
                                          .. ..  

 
 

προεκτιµώµενης αµοιβής      € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και αποφάσεις, όπως 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση
2
 

,,,,,,,,,,,,,,και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
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Σελίδα 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κεφάλαιο Α΄ 
Άρθρο 1 : Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή  
Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών – Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 3 : Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή Φακέλου  
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – Ενστάσεις 
Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 
Άρθρο 6 : Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 
Άρθρο 7 : Τεύχη του ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά τεύχη 
Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Άρθρο 10 : Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
 

Κεφάλαιο Β΄ 

Άρθρο 11 : Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Χρηµατοδότηση – Συµβατική 
προθεσµία 

Άρθρο 12 : ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης 

Άρθρο 13 : Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
Άρθρο 16 : Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής  
Άρθρο 17 : ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 
 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Άρθρο 18 : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Άρθρο 19 : Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
Άρθρο 20 : Ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
 
Κεφάλαιο ∆΄ 
 
Άρθρο 21 : Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής   
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου  
Άρθρο 23 : Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 

αναδόχου. 
Άρθρο 24:  ∆ιάφορα 
 

Προσαρτήµατα 
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Σελίδα 4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  
 

1.1 Κύριος του Έργου είναι  .........................................................3 
  
 Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ,,,,,,,,,,,,,,.. 4 

 
 Προϊστάµενη Αρχή είναι ,,,,,,,,,,,,..... που έχει έδρα: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
     
 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  είναι ,,..,,,,, 
 

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο :,,,,,,,,,, 
 

Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι ,,,,,,,,.. 
 
 1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι 5,,,,,, στην οποία θα κατατεθούν οι 

προσφορές. 
 
  

Οδός  : ,,,,,,,,,. 
Ταχ.Κωδ. : ,,,,,,,,,. 
Τηλ.- fax : ,,,,,,,,,. 
E-mail : ,,,,,,,,,. 

 
 Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρµογή των κειµένων 

διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 
παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα 
αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους 
ενδιαφερόµενους. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της 
διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
 

1.3    Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 
 
α- Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο, ή ένωση προσώπων 

χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία 
 β- ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε 

η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή κοινοπραξία 
φυσικών ή νοµικών προσώπων.  

 γ- Τεύχη διαγωνισµού:Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την 
υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

 δ- Επιτροπή : Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 
21 του ν. 3316/05. 
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Σελίδα 5 

Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 
 

2.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από ,,,,,,,, 
οδός ,,,,,,,, Πληροφορίες ,,,,,,,. τηλ.:,,,,,. τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες.  

 
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της 
Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό µε την καταβολή του ποσού των ......... € 6, δηλαδή 
συγκεκριµένα µέχρι τις ,,,,,,..7 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) 
το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 

διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον 
τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής8. Η Υπηρεσία  
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού της παραγράφου 2.1 στα γραφεία της, στην 
ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
2.3       Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται 

στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις ,,,,,...  

            Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν 
οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, ύστερα από 
συνεννόηση. 

 
 Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, κατά 

την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους 
ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται µέσω 9......... 
σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι τις ,,,,.. Οι 
διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της 
υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 
2.4.     Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3316/05) 

µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και 7 µέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι µέχρι 
.......................... . Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι και 2 ηµέρες προ της 
υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση.  

 
2.5 Πίνακας  περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3316/05: 
 

1. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10 
2. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
3. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
4. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
5. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
6. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
7. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Σελίδα 6 

 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή φακέλου  
 

3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο 
συµµετοχής, κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στη παρούσα 
Προκήρυξη. 

  Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις 
νόµου, ακόµα κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα.  

   Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 
διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συµπλήρωση ή διευκρίνηση των 
στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4.6. της παρούσας. 

 
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής τρεις 
επιµέρους κλειστούς φακέλους: 

α- φάκελο “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονοµικής Προσφοράς”. 

 Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

 
Επί των επιµέρους φακέλων αναγράφονται:  
α) το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή 
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς)    

 β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) του 
διαγωνιζόµενου, ταχυδροµική διεύθυνση – τηλέφωνο – fax – του διαγωνιζόµενου και σε 
περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της  και 

 γ)  ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης. 
  

Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το 
άνοιγµα του φακέλου από την Επιτροπή.  

  
 Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

 Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί11, δηλαδή το περιεχόµενό τους να µην 
είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα 
µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου τους.  

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν 
πρόσφορο οι διαγωνιζόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή µε ευθύνη της Υπηρεσίας των φακέλων και λοιπών εγγράφων 
από  τα κατά τόπους  καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.  
 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για 
την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη 
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επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε fax ή email 
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  
Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και 
ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 14 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι. 
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται.  
 

 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 
 
4.1   Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά την 

ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, 
οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο 
Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής θα 
πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων των 
ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης 
της προθεσµίας.  

 
4.2 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του 

φακέλου συµµετοχής και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς σε σφραγισµένο 
φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, 
καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των 
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζοµένων, µονογράφει τα στοιχεία τους και 
ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, 
δηλαδή: 

α-  την πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” κατά το άρθρο 21, 
β- το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18, 
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19, 
δ- την ύπαρξη της τυχόν επιπλέον ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 

κατά το άρθρο 20.12 
 
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του 
Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής.  

4.3   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε 
την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε 
πτυχίου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η 
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.  

            
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων 
αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό13.  
Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του πρακτικού, τη σύµβαση για την οποία 
πρόκειται, την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η 
Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Αντίγραφο του πρακτικού 
χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους14.  
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Η έναρξη της προθεσµίας ενστάσεων αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν 
αναστέλλει την έναρξη. 
 
Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που 
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και 
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή 
ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο 
απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά µε τις συνθήκες φύλαξης 
των φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-
2006 (ΦΕΚ Β΄1561). 

4.4    Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε µία από 
τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που δεν 
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση 
τους φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει τα 
περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 
22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των 
ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού λάβει υπόψη της την 
απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.  
 
Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του 
καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε 
συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό και   

β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους που δεν 
αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου 
υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα 
γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
∆ιαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και 
γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Π.Α. αναπέµπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, 
µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
αναβαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό – 
συµπληρωµατικό) Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  

4.5   Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών15, η Επιτροπή καλεί 
εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους προσφορές 
κρίθηκαν παραδεκτές. Η ηµέρα διεξαγωγής της δηµόσιας συνεδρίασης πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον πέντε ηµέρες,   προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης της 
έγγραφης πρόσκλησης. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει 
τις “Οικονοµικές Προσφορές“, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο 
Πρακτικό ΙΙΙ. 
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Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. Παραδεκτές  16 
 
α) ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη 

του διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής17. 
 
β)   Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της παρούσας.  

  
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της 
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή 
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα  προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την 
εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται η υποψήφιος µε τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“.  
 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια.  
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους 
διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
 

 Εφόσον κατά του πρακτικού ΙΙΙ υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά και 
εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση της σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 22.2 της 
παρούσας. 

 
4.6       ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  
 

Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα 
του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” και νοµιµότητα των σχετικών 
δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να 
καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να 
“συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, µέσα σε συγκεκριµένη 
προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση είναι εκείνα για τα οποία 
υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία 
αποκλεισµού.  
Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας.  
 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους 
σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και 
επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία του 
άρθρου 20 της παρούσας. 
 
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής 
Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται 
για την βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από 
τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, 
προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης έναντι αυτών. 
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Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και συµπληρώνεται από 
την Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 21.8. 

 

4.7 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε   fax. 18  Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κλπ. που 
µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν. 

4.8      Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν 
µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.4, οι Ενδιαφερόµενοι που προµηθεύτηκαν  
τα τεύχη του διαγωνισµού. 

∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν  µόνο οι 
διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και 
ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόµενη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι 
ακόλουθες: 

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της 
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή 
αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η προθεσµία αυτή έχει ενδεικτικό 
χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µπορεί πάντως η 
Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και µετά την παρέλευση της προθεσµίας19. Οι αποφάσεις 
επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους 
τους διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.  

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης 
Αρχής περί ανάθεσης της µελέτης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται µε ,.20  προς όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην 
του επιλεγέντος αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.3.   

5.2 Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να ανακαλέσει την 
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν ή µετά την κατακύρωση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρµοζόµενη σε συνδυασµό µε την παρ. 12 του 
άρθρου 6 του Ν.3316/05.  

5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος 
να προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 
του άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.3, καθώς 
και το πτυχίο της παρ. 21.2.  
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Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα µετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που συµµετείχε µε την 
υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 β΄ της παρούσας προσκοµίζει βιογραφικά 
σηµειώµατα του προσωπικού του, για την απόδειξη ύπαρξης γενικής εµπειρίας κατά την 
παρ. 18.2.3. 

Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά την 
εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνησή τους. 

Ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση 
ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε 
περίπτωση που:  

α- τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, ή  

β- ο διαγωνιζόµενος ή µέλος του, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από τα 
Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05, ή 

γ- αποδειχθεί, κατά την παρ. 23.1.1 ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε την προσφορά 
δεν είχε την απαραίτητη καταστατική εξουσία και το διαγωνιζόµενο πρόσωπο δεν 
νοµιµοποιεί τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.  
 
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόµενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου 
και να χορηγήσει φωτοαντίγραφά τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 
στον ανάδοχο.  

 
 
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 

6.1 Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.3 της 
παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό,   

β.  προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
21

,   

γ. εκδοθεί, επίσης αν απαιτείται κατά νόµο, θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας 
της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.22  

Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των 
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του. 

Η σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό 
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Αν πριν την υπογραφή της σύµβασης εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 
κατά τις διατάξεις του ν. 3414/05 (περί βασικού µετόχου), από την οποία προκύπτει 
ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του αναδόχου, ο επιλεγείς ανάδοχος 
αποκλείεται (άρθρο 5 ν. 3310/05 µετά την τροποποίησή του µε ν. 3414/05) και εξετάζεται η 
ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη 
παράγραφο). 

 6.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
και τόπο. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν 
δεν προσέλθει έγκαιρα µε υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
Εργοδότη, ο οποίος µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στους αµέσως επόµενους κατά σειρά 
κατάταξης, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής και κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11 
του άρθρου 7 του Ν.3316/05. 

6.3    Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ. και 
να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο ,,. ,,,,.., όπου εδρεύει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.  

             Από πλευράς εργοδότη η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας.23 

 

Άρθρο 7: Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1.  Το ιδιωτικό συµφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 

3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της24, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των 
απαιτούµενων µελετών  και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.  

7.  Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της 
προεκτιµηθείσας αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 
2.δ του ν. 3316/2005. 

 

Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

8.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 
από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης 
είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόµενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

8.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

8.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της) 
και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
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υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την 
Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω 
διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 3481/2006 
(ΦΕΚ Α 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές 
πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι 
εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία τους25.   

2. Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του 
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173)26 
4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.3414/2005’’27,  

5. Ο Ν. 2741/99 ‘’περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου’’ (ΦΕΚ Α 199), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242), 3090/2002 
(ΦΕΚ Α 329 Α’) 3310/2005 (ΦΕΚ Α 267) και 3932/2011 (ΦΕΚ Α 49)28, 

6. Το Ν.∆. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και 
οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 
Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό 
αµοιβών. 

8. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά το µέρος τους που διατηρήθηκαν 
σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005.  

9. Ο N. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο. 
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 

ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
 
 

Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά και 
κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη 
γνώση: 
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  
β) της νοµοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουµένου άρθρου και 
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου. 
 
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών 
της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο 
κανόνας δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11: Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Χρηµατοδότηση – Συµβατική προθεσµία 
 
11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης µε 

τίτλο:  

«------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------». 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που 
µνηµονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης και την συνοδεύουν. 

 
11.2 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται σε --------------- € (χωρίς ΦΠΑ) και επιµερίζεται 

σε επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές: 
 

1. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
2. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
3. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
4. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
5. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
6. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
7. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
8. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
9. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
10. --------- € για µελέτη κατηγορίας ------ 
11. ,,,.€ για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 29 

 
Η µελέτη έχει ενταχθεί  ----------------------- και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από --------------
---------------30. 
 

11.3  Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων 
και οι τιµές µονάδος που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω 
προεκτιµώµενων αµοιβών σύµφωνα µε το άρθρο 4 § 2 του ν. 3316/2005 αναφέρονται 
αναλυτικά στο τεύχος υπολογισµού της προεκτιµώµενης αµοιβής του άρθρου 7 της 
παρούσας.  

  
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του ν. 3316/05, οι διαγωνιζόµενοι 
οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά 
στοιχεία του έργου. Η οικονοµική τους προσφορά αποτελεί την κατ΄ αποκοπήν αµοιβή για 
το σύνολο του προς µελέτη αντικειµένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο του 
έργου. 
 
Τεκµαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη µελέτη του Φακέλου του έργου, 
την πιθανότητα να µην αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου που 
αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση της µελέτης και διαµόρφωσε ανάλογα την οικονοµική του 
προσφορά, µέσα στα παραδεκτά περιθώρια διακύµανσής της. 
Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις µονάδες φυσικού αντικειµένου 
µεταξύ του τεύχους της προεκτιµώµενης αµοιβής και της µελέτης του αναδόχου, δεν 
δηµιουργείται εκατέρωθεν δικαίωµα για αντίστοιχη αυξοµείωση της αµοιβής του αναδόχου, 
εφόσον δεν υπερβαίνουν το «βασικό σχέδιο», το οποίο περιγράφεται στο Φάκελο του 
έργου, δηλαδή τα βασικά δεδοµένα που περιγράφουν και οριοθετούν το φυσικό αντικείµενο 
του έργου (π.χ. αρχή και πέρας έργου οδοποιίας, όρια έκτασης προς τοπογράφηση, όρια 
αποχετευοµένων περιοχών, διαστάσεις βασικών χαρακτηριστικών του έργου, επιφάνεια 
κτηρίων, κλπ).  
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Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες υπερβάσεις του βασικού σχεδίου έχουν ισχύ τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 29 του ν. 3316/05.  

11.4 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η 
ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

 Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 
,,,,.  ηµέρες / µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού.  

 Στη σύµβαση ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως: 31 

1. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

5. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

6. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

7. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

9. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

10. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε    ---- ηµέρες / 
µήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης (άρθρο 23 
παρ. 3 ν. 3316/05).  

11.5 Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό µελέτη έργου, όταν 
αυτό απαιτείται. 

 
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης  
 
12.1 Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της µελέτης θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, όπως 

αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/200532.  
12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.  
12.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθµιση 

της βαθµολογίας των Τεχνικών και των Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων 
που δεν κρίθηκαν αποκλειστέοι βάσει των άρθρων 18, 19 και 2033 της παρούσας. Η 
αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα 
κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας, µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους κατά  
την παράγραφο 22.2 της παρούσας. 

 
 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, 

στην οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και υποδείγµατα εγγράφων 
για την Υπεύθυνη ∆ήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις 
Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι 
υποχρεωτική. 
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13.2  ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του 
συµβατικού αντικειµένου της µελέτης.  

 Οι προσφορές θα ισχύουν για ------ 34 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας 
υποβολής Προσφορών του εποµένου άρθρου. 

 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συµµετοχής, ορίζεται η ------------------------------  και ώρα ,,,,,,.  

Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
(κατά το άρθρο 3). 

 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού      -
----------- € 35, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού 
ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα (προσάρτηµα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ------ 36 µηνών από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή 
εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων κατά σειρά 
κατάταξης αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, β) των υπολοίπων αµέσως µετά την 
ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι διαγωνιζόµενοι  
αυτοί θα παραιτηθούν από το δικαίωµα υποβολής διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, ή 
µετά την παρέλευση απράκτων των προθεσµιών προσφυγής. Σε περίπτωση αποκλεισµού 
διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του, 
εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του 
δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.  

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν 
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η 
διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το 
διαγωνιζόµενο.  

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα 
(προσάρτηµα VI), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 5%, της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης (άρθρο 11.2 της παρούσας). 
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Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωµής  

16.1 Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν 
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται, 
παρά µόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05 και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18.2.2006 απόφασης του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

16.2 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές 
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

 
 
Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ37, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
και τον Κανονισµό υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής38 και κατά τα εκάστοτε 
ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις  ------------39. 

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής40 θα δηµοσιευθεί α) στο ενηµερωτικό δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο41, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία 
(άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007)42. 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης43 βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν µπορεί να είναι ανώτερα των ,,,,,, 
ΕΥΡΩ44 και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια µελέτη, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την 
ανατιθέµενη σύµβαση. 

17.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005. 

  Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό  Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/,./45ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της 
Ευρ/κής Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.46 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

18.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 γ΄ του 
άρθρου 7 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται47 για κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης 
που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη τάξη κάθε πτυχίου, σύµφωνα µε τις 
επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών της παρ. 11.2 της παρούσας, είναι οι εξής: 

1. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,48 

2. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

3. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

4. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

5. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

6. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

7. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

8. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

9. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

10. στην κατηγορία µελέτης ,,,.., πτυχία τάξεων ,,,,.. ή ,,,, 

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / 
Γραφείων  Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που 
προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του 
ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων)49. 

18.2 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε 
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη 
τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 

18.2.1 είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών 
και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου 
18.1, ή 

18.2.2 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ50 και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και 
κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή 

18.2.3 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των 
προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα 
Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ51 ή 
στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, 
κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 

1. Για την κατηγορία µελέτης -----------, --- τουλάχιστον στελέχη  ---  ετούς   εµπειρίας52,   
2. για την κατηγορία µελέτης -----------, --- τουλάχιστον στελέχη  ---  ετούς  εµπειρίας,  
3. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
4. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
5. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
6. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
7. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
8. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
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9. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
10. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας.53 
 

18.3.  Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτούµενες τάξεις ανά 
κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία από τις περιπτώσεις 
της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του 
δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των 
διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται.  

Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, ο 
µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και 
τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά 
τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται 
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, 
εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν 
καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

18.4 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο 
σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων 
συµµετέχει το πρόσωπο. 

18.5.  Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα 
ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή 
τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να 
έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται54.  

Μετά την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του ν. 
3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. 

 
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
 
  Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 
πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9: 

 [Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά 
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο 
διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του 
µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει  πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις]. 

 
19.1  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 06-2011-τ1.doc
 

Σελίδα 20 

19.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

19.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

19.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
19.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη 
παροχή των πληροφοριών αυτών. 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο 
αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην 
παρ. 23.1.2α της παρούσας. 

 
 
Άρθρο 20 .   Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα55  
 
20.1  Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να διαθέτει, 

επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν 
άρθρο56. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται 

  α) από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών57, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε 
συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία 
..........................58. 

Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία: 59: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα 

και στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς60: 

......,..............................................................................................................................................

......................................................................................,..............................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................. 

.................................................................................................................................. 

 20.2. Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 
18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά 
το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του 
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άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά 61 είτε από έναν 
µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης. 

  Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 62 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την 
τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν, αλλά όχι ολόκληρη – 
π.χ. µέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη 
στο διαγωνισµό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να 
χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση 
αυτή αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό 
πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 
 

     Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τρεις φακέλους, ήτοι: 

      α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,  

 β- κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και  

 γ- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς ».  

 Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο : 

21.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, σε δύο (2) 
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για 
διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το 
δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, µε τα συνηµµένα (Πίνακας και 
υπεύθυνες δηλώσεις).  

            Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή 
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail) και συνοδεύεται από:  

(α) Πίνακα Περιεχοµένων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα, (προσάρτηµα VII) 
συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την 
ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή µη του δικαιολογητικού.   

(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης περί ορισµού: (i) Κοινού 
Εκπροσώπου και (ii) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζοµένου, 

(γ) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του 
αναπληρωτή του.  

(δ)  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου  περί κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων 
γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας.  

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή  

- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 

- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων 
φυσικών και νοµικών προσώπων ή  

- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

Επισηµαίνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα: 

     α)  Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα προκήρυξη, υποδηλώνει ότι 
έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα του διαγωνιζοµένου, εφόσον η 
αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί 
αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο συµµετοχής, 
δεσµεύει την εταιρεία. 

     β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής 
απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο διαγωνισµό σε σύµπραξη 
µε τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι 
υφίσταται η σχετική νοµιµοποίηση του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι 
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συµµετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως «κοινοπραξία» θεωρείται ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  

[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε σχέση 
µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και διαθέτουν 
ιδιαίτερο ΑΦΜ]. 

Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των 
υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 4.6 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά 
δικαιολογητικά. 

21.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
21.2.1 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.1 προσκοµίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες 

κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.  

21.2.2 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.2. προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους 
καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε κατηγορία και τάξη 
αντίστοιχη των µελετών της παρ. 18.1, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

21.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.3 προσκοµίζουν  

 α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους 
εγκατάστασής του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 18.2.3 της παρούσας και εφόσον 
δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του 
πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο µητρώο, 

 β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού 
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την οποία 
δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε τις ειδικότητες και 
την εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, δηλώνοντας ταυτόχρονα το 
ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας τους και ββ) ότι σε περίπτωση 
ανάδειξής του ως αναδόχου (του ίδιου ή του σχήµατος στο οποίο µετέχει) θα προσκοµίσει 
βιογραφικά σηµειώµατα του απαιτούµενου προσωπικού, επί ποινή αποκλεισµού του 
από τη διαδικασία.  

21.3    ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 

 Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το 
Προσάρτηµα  Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού 
εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.  

 Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι 
δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.  

 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος 
αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. 

 

21.4    ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας63  

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 
20.2,  τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν  το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα 
που δανείζει την ικανότητα): 

21.4.1 Κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων µελετών, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 1 
του προσαρτήµατος II, που εκπονήθηκαν την τελευταία ,,,,,,64 από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 
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συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς 
και αποτελεσµατικής εκπόνησης των µελετών. 

21.4.2 Κατάλογο µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη εµπειρίας) 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 του προσαρτήµατος II , του απαιτούµενου 
εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενο από τα βιογραφικά σηµειώµατα αυτών 
Υπόδειγµα 3 του προσαρτήµατος II 65.  

 21.5  Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να παρατίθενται τα 
παρακάτω από αα -δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού:  

  αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (απροφασίστως). 

  ββ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριµένου διαγωνιζόµενου. Λάθη στην αναγραφή των στοιχείων 
αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως προς το διαγωνισµό ή το πρόσωπο υπέρ του 
οποίου εκδίδονται) δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της εγγύησης συµµετοχής.  

  γγ)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (κατά το άρθρο 15.1 της παρούσας). 

  δδ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο 
από το αναφερόµενο στην προκήρυξη ή µέχρις επιστροφής της. 

Τυχόν λάθη ή ελλείψεις της εγγύησης πέραν των αναγκαίων αυτών στοιχείων 
διορθώνονται ή συµπληρώνονται εκ των υστέρων κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 4.6 της 
παρούσας. 

  21.6  ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών 66. Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις 
ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για 
µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

         αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 
προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιµες ηµέρες" πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

    ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές 
µετοχές, προσκοµίζουν: 

i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 
ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ 30 µέρες πριν την υποβολή προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την 
υπογραφή της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

        γγ)  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν: 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών. 
ii) αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  
iii) Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν 
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µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.2 
της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά 
το άρθρο 4.6. της παρούσας. 
 

Β)        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

21.7 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην 
παρ. 22.1.1 της παρούσας και συγκεκριµένα :  

 
21.7.1 Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, περιέχουσα  τα στοιχεία που ορίζονται στο 

άρθρο 8 της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αρ. ∆17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/ 18-
102006 (ΦΕΚ Β΄1611/2006) καθώς και το άρθρο Β της υπ. αριθµ. Ε1/22.1.2007 εγκυκλίου 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

            Η τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων του 
φακέλου του έργου και να περιλαµβάνει καταγραφή των αντικειµένων της υπό ανάθεση 
µελέτης (κατηγορίες µελετών και στάδια µελέτης) και σχολιασµό αυτών, µε επισήµανση των 
τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν και εισήγηση περί του ενδεδειγµένου τρόπου 
επιλύσεώς τους. Στη Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών 
λύσεων. 
 
Η Τεχνική Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων67 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς 
µέσου µεγέθους (ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και σχεδίων.  
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου 
κρίσης 68),  το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
 

21.7.2 Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει: 
α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, µε σύντοµη 

περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού / 
λογισµικού, όπου απαιτείται.  

β) Τη παρουσίαση των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παραγωγή της 
µελέτης.  

γ) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της 
µελέτης και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η χρονική αυτή 
αλληλουχία. 

δ) Αναφορά στις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη 
µεθοδολογία ή/και τα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 

Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων69 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου 
µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης70),  
το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

 
21.7.3  Έκθεση σχετική µε την Οµάδα  Μελέτης που θα περιλαµβάνει: 

α) Παρουσίαση όλων των στελεχών της Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της προηγούµενης 
συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, (υπόδειγµα 1 του 
προσαρτήµατος III) όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο. 
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β)  Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση της 
µελέτης συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας. 
γ)  Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας 
µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας   (υπόδειγµα 2 του 
προσαρτήµατος III). 
δ)  ∆ήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας µελετών και στην  οποία 
να δηλώνει σε πόσες και ποιες µελέτες άσκησε παρόµοια καθήκοντα και εάν οι µελέτες 
αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα. 
  
Για τα πρόσωπα της οµάδας µελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναµικό του 
διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 22.1.1β, πρέπει να 
υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα 
άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η 
παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας (γραφείου µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση 
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας. ∆εν 
απαιτείται η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών. 
 

Η Έκθεση για την Οµάδα Μελέτης (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και 
εξαιρουµένων: i) των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα 
οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας 
µελέτης και ii) της δήλωσης του συντονιστή του παραπάνω εδαφίου 21.7.3.δ ) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 15 σελίδων71 κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, 
εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης72), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 20.1.β 
εξειδικευµένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας) τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης διαγωνιζοµένου πρέπει 
απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.   

 
21.7.4 Στοιχεία για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης 

του έργου.73 

 Τα στοιχεία που προσκοµίζονται πρέπει να είναι κατάλληλα για να αποδείξουν ότι ο 
διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδος µελέτης, έχει στο παρελθόν ασχοληθεί σε 
βάθος µε παρόµοιες µελέτες (ή και µελέτες από τις οποίες αιτιολογηµένα προκύπτει η 
ενασχόλησή του µε τεχνικά ζητήµατα παρόµοια µε αυτά που αναµένεται να προκύψουν και 
κατά την εκπόνηση της προς ανάθεση µελέτης) στη περιοχή εκτέλεσης των έργων, ή 
εκπόνησης των µελετών (αν οι µελέτες δεν συνδέονται µε έργο, όπως π.χ. οι πολεοδοµικές 
ή χωροταξικές µελέτες).  

Η γνώση αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και να αποδεικνύει ενασχόληση µε τις ιδιαίτερες 
τεχνικές συνθήκες και παραµέτρους του τόπου που αφορά η µελέτη.  
 

Γ.        ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

21.8 Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο από την 
Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας 
µπλε ή µαύρου χρώµατος.  
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Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να 
υπογράφεται: 

α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως 
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς 
το πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, 
αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης και 
πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. 

Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της 
σύµβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία 
µελέτης, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική 
προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή 
αρνητικό 74) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 

Υπενθυµίζονται  οι επισηµάνσεις της παρ. 11.3 του παρόντος. 

Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε 
αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την 
Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, 
προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων θα είναι αριθµηµένα ανά σελίδα 
και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων του άρθρου 21 
της παρούσας. 

 
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου 75  
 
22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα 
παρακάτω κριτήρια 76: 

 
22.1.1 Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 

          Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  

Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης, όπως 
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.7.1 και συγκεκριµένα: 

• ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

• ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
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Σε περίπτωση που η Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά µεγαλύτερη από το προβλεπόµενο στο 
προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο προβλεπόµενος εύλογος 
αριθµός σελίδων.   

∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του ,.. απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες 77. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται σε 
Β1= 35%. 

           Κριτήριο 2ο  Τεχνικής προσφοράς 

Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: 

α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.2 Έκθεσης Μεθοδολογίας.  

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα: 

• ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 

• ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις 
προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2Α που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά µεγαλύτερη από το 
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο 
προβλεπόµενος ανώτατος αριθµός σελίδων. 

β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.3 Οµάδας 
Μελέτης.  

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα : 

• Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί 
επαρκής η οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης να 
διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής 
στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.  

• ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους 
υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της 
οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον 
διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή 
του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του 
διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό 
στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη 
προκήρυξη 78. 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης, 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα79 και σε σχέση µε  
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
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Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2Β που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Οµάδας Μελέτης είναι αισθητά µεγαλύτερη από το 
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο 
προβλεπόµενος ανώτατος  αριθµός σελίδων.  

Η βαθµολογία U2 στο κριτήριο αυτό προκύπτει ως: 

U2 = 40% U2A + 60% U2B 

Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β2=40%. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό 
βαθµό κάτω του ,,,. απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Συνολική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

U Τ.Π.= (U1*B1 + U2*B2)80 / 0,75 > 60 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον: 

α) οι βαθµολογίες στα επιµέρους κριτήρια είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες 
απαιτούµενες και 

β) η σταθµισµένη βαθµολογία τους κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 60 µονάδες. 

 

22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 § 5 της 
παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθµια κλίµακα. 

Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  
 
Η βαθµολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:  

U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο .  

 

22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  

U = U.Τ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 
περισσότερων προσφορών,  ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την 
µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 23:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 
αναδόχου. 

23. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και 
ελέγχου της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 06-2011-τ1.doc
 

Σελίδα 30 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της): 

23.1.1  Σηµείωµα ενυπόγραφο του νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου µελετών ή του κοινού 
εκπροσώπου σύµπραξης ή νοµικού συµβούλου του διαγωνιζοµένου, από το οποίο να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. Μπορεί η αναθέτουσα αρχή  
να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το σηµείωµα (Φ.Ε.Κ. µε το καταστατικό 
της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόµιµα 
δηµοσιευµένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων, 
ή των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του 
κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώµατος υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώµατος υπέγραψε και ο διαγωνιζόµενος 
αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσµευσή του αποκλείεται και η σύµβαση 
καταρτίζεται µε τον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, µε ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 5.3 της παρούσας.  

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής και 
καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό 
στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό.   

23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου 
ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να 
αφορούν 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης),  

- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 

-  και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του 
διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο 
κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. 
Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει δυνητικά τον αποκλεισµό, 
συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν  σχετίζεται ή όχι µε 
την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.   

β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 
19.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το 
αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το 
Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί 
Α.Ε. 

Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές - φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές 
εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-
µελετητές ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν 
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
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υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχουν 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς για 
την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι.  

Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
(ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα 
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της διαγωνιζόµενης εταιρείας, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής 
του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 19.9. Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / 
Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της 
µελέτης, η οποία µπορεί να επικυρώνει, σε αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, το 
φωτοαντίγραφο της ενηµερότητας.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ . 

23.1.3  Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα συµµετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 18.2.3, 
υποβάλλει τα βιογραφικά σηµειώµατα του απαραίτητου για την κατοχή της απαιτούµενης 
γενικής εµπειρία προσωπικού του.  

 

23.2   Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται 
µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, 
σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν 
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης 
των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής 
δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία.  

23.3   Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα 
της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις 
αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

23.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 
Επίσηµους Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά την 
έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής 
των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η 
συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  
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Άρθρο 24 - ∆ιάφορα: 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί  οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις -
αποφάσεις81: 

 

                 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
              Ο Συντάξας 

 

               

 

         Ο Τµηµατάρχης  

 

 

               

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, απόφαση
82

 

 

 
Ο ∆ιευθυντής 

 
            

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης µελετών  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους   

σπουδών και  επαγγελµατικά προσόντα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :         Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών 

της οµάδας µελέτης  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού   

…………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου   21.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω µελέτης   

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,
1
 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   …………………………….., 

στις ………………………………… 

 

υποψήφιος
2
 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος

3
 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
4
 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 

στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαστηρίου
5
 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  

4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
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4.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη απόφαση, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που 

εκπροσωπώ).  

 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
6
 υπό πτώχευση, εκκαθάριση

7
, ή αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που 

να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23.1.2γ 

της Προκήρυξης. 

  

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την 

πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 

µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του 

ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 

αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                          Ο δηλών 

                              ……………………………………

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ  

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 

Υδραυλικά.)  

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη 

Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που εκπονήθηκαν ή 

πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, Προµελέτη, Οριστική, 

Μελέτη Εφαρµογής κ.λ.π.).  

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος.  Σε περίπτωση 

Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο 

τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την 

δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 

αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση 

µελέτη.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 

αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία 

συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και 

η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης.  

Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες 

σχετικά µε την επιτυχή υλοποίηση της µελέτης.  Στην περίπτωση που 

διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της 

µελέτης συνυποβάλλονται.) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης  όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι 

δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. ) 

 

 

 
   (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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 

                                       Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) 

 

α/α  
Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήµα 

 

Επαγγελµατική 
 Εµπειρία 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

  
  

1.  Επώνυµο :   
 
2.  Όνοµα :    
 
3.  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης :    

 
4.  Υπηκοότητα :   
 

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
 

6.  Εκπαίδευση :  
 

Ί∆ΡΥΜΑ:    

Ηµεροµηνία:  

Από (µήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:   

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο 
πίνακας τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

7.  Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
Ελληνικά       

    

       

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 
8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :  
 

 

 

 

 

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό ∆ηµοσίου 

ή Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ). 

 

 

 

 

 

10.  Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής 

εµπειρίας στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών και όχι τα έτη από κτήσεως 

πτυχίου). 
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11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που προκύπτουν 

από την µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του). 

 

 

 

12. Επαγγελµατική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από 

την σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των 

µελετών. ∆ίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή 

Υπηρεσία ή ενδεχοµένως διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 

Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 

 
Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 
13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη : 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες.  Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός που 

αναγράφεται στο Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ.   Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο 

εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών. 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (µήνας/έτος) 

Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ         

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                    Τόπος – Ηµεροµηνία 
 

               Υπογραφή



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 06-2011-τ1.doc  - 41 - 

   
 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης 

τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας 

µελέτης    τα οποία 
έχουν συνεργαστεί και 

στο παρελθόν 

Τίτλος 
Μελέτη 

 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα-

µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 
Μελετητικό 

σχήµα 
(Συµπράττοντα 

γραφεία 
µελετών) 

Έναρξη 
Σύµβασης 
-------------- 
Περαίωση 
Σύµβασης 

Κύρια 
Εκπονηθέντα 

στάδια µελετών 
 

Πιστοποιη- 
τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό (απλό φωτοαντίγραφο) που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, 

Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 
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Προσάρτηµα  V 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………
8
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού ………………………………… 
9
, υπέρ της  …………… …………………… 

…………………… ……………… …… 

………………………………………………………………………………………….
10

  για 

τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….
11

, ή της µετ΄αυτήν 

νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

………………………………………………………………………………………… 
12

 

σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 

συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε 3 (τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 

αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 
13

 µετά την πάροδο της οποίας και 

εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας 

περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας 

αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 
προεκτιµώµενης αµοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η 
εγγύηση συµµετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 

10
  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού 
προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή 
αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των συµπραττόντων µελών – φυσικών 
προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 
όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 

11
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

12
  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  στην   
προκήρυξη. 

13
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει αόριστη 
διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
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Προσάρτηµα  VI 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..
14

 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς 

15
 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…
16

  µέχρι το ποσό 

των ………………………….ΕΥΡΩ 
1 
 

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, 

και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 

…...…………………………………………..
17

  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την 

επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή 

σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού 

καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 

ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη 

διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                 
14

   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής. 
15

  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της 
µελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 

16
  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η 
εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο 
της σύµβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).  

17
  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην 
απόφαση ανάθεσης 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 06-2011-τ1.doc  - 45 - 

   
 

Προσάρτηµα   VΙI 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο 

πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  
πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

21.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού 

κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του 

ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη 

Υπεύθυνη .∆ήλωση  του αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί 

κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
21.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις 

µελέτης για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα 

µελετητών ή γραφείων εταιριών µελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή 

Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και 

τάξη µελετών αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων 

µελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 

προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 

µε αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο 

µελετητών και σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 
21.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

µέλους. 

21.3 προσάρτηµα Ι   

4α 

Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης µελετών.  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 προσάρτηµα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της 

µελέτης. 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 

προσάρτηµα II –2 

και 

 προσάρτηµα II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 21.5 προσάρτηµα V   

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 21.6    

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Το κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις - υποδείξεις προς τις υπηρεσίες που 
συντάσσουν την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά το ΥΠΕΧΩ∆Ε) ερµηνευτική 
προσέγγιση κάποιων όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
παραδίδεται µε τα τεύχη του διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να 
παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους και να 
τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της προκήρυξης που εφαρµόζει 
η υπηρεσία. 
 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 

                                                 
1
 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του ορίου 

εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του παρόντος 
τεύχους σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο στις δύο περιπτώσεις.  

2
 Στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον ελληνικό τύπο, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

3
 Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. Α΄ή Β΄ βαθµού, ανώνυµη εταιρεία 

του δηµόσιου τοµέα κλπ) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι µελέτες. 

4
 Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση, είτε για λογαριασµό του είτε για 

λογαριασµό του κυρίου του έργου. 

5
 Η Προϊσταµένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει την 

ευθύνη διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

6
 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των 

τευχών. 
7
 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν 

λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής προσφορών 
είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η ηµέρα λήξης της 
προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν η ηµέρα υποβολής 
προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την προηγούµενη Κυριακή και 
επειδή είναι αργία την προηγούµενη Παρασκευή.  Ο ίδιος τρόπος υπολογισµού των προθεσµιών 
τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 7ήµερο). 

8
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

9
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  

10
 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα  µε την κατηγορία µελέτης και τις προβλέψεις 

της υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3316/05, όταν αυτή τεθεί σε εφαρµογή. Μέχρι τότε 
το περιεχόµενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 και είναι (επί 
παραδείγµατι): Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της υπό ανάθεση 
µελέτης, η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. Το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και 
υπηρεσιών, το τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της µελέτης 
κ.ο.κ. 

11
 ∆ιευκρίνηση: µε τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγµατος ή 

κατάλληλου ταχυδροµικού φακέλου. 

12
  Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (κατά το άρθρο 20 της παρούσας) διαγράφεται η φράση: 

  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελµατικής 
καταλληλότητας κατά το άρθρο 20». 

13
 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της (τυχόν) 

ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία η αιτιολόγηση 
των λόγων αποκλεισµού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη, ώστε να προληφθεί η έγερση 
ζητηµάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 
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 ∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η 
υπηρεσία έχει τα µέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι διαγωνιζόµενοι 
δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της υπηρεσίας. 
 
15

 Σχετικά µε το θέµα της οριστικοποίησης της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ενώ ακόµα εκκρεµούν 
προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο Ε15/07 του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε. 

16
 . ΚΕΝΟΝ    

17
 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονοµικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες µονάδων φυσικού 

αντικειµένου, από τις αναφερόµενες στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την αδυναµία 
συγκρισιµότητας των προσφορών. Θεµελιώδης υποχρέωση των διαγωνιζοµένων είναι να δίνουν 
προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείµενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στο ΦτΕ.  

18
 O νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το ταχυδροµείο. 

19
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την έκδοση της 

απόφασης µπορεί µεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά δεν µπορεί να 
ολοκληρωθεί. 

20
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 

21
 για συµβάσεις µελετών µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την προσφορά 

του αναδόχου) που υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Παραλείπεται η σχετική 
αναφορά αν το ποσό είναι µικρότερο. 

22
 για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Για την περίπτωση 

συγχρηµατοδοτούµενων µελετών τόσο της τρέχουσας περιόδου (Γ΄ ΚΠΣ) όσο και της νέας περιόδου 
(ΕΣΠΑ, 2007-2013) το πιο πάνω ποσό ανέρχεται σε 5.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Παραλείπεται κατά 
περίπτωση η σχετική αναφορά, αν το ποσό είναι µικρότερο. 

 
23

 Μπορεί πάντως να τεθεί είτε άλλο όργανο, είτε, αορίστως, «το νόµιµο κατά τις οικείες διατάξεις 
όργανο».  

24
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ρητά να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια του 

συµβατικού αντικειµένου προβλέπεται προγραµµατισµός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών 
εργασιών κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3316/05. 

25
 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε 

(ggde.gr). 

26
 Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή, 

ανώτερο του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.  

27
 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρµογή 

των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 

28
 Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 

ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε 
υποσηµείωση 22 για τις συγχρηµατοδοτούµενες µελέτες). 

29
 Εφόσον προβλέπεται η σύνταξή τους. 

30
 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση χρηµατοδοτούµενη από κοινοτικά κονδύλια πρέπει να αναφέρεται 

και το Μέτρο από το οποίο χρηµατοδοτείται. 

31
 Κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 ν. 3316/05, τµηµατικές προθεσµίες µπορούν να τεθούν στη 

σύµβαση κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τµηµατικές προθεσµίες η σχετική 
αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται.  

Επίσης µπορεί να γίνεται παραποµπή στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που (τυχόν) περιλαµβάνεται 
στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων. 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 06-2011-τ1.doc  - 48 - 

   
 

                                                                                                                                                       
32

 Επισηµαίνεται ότι για την νόµιµη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 µπορεί να απαιτείται η 
έκδοση γνωµοδότησης του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου ή και απόφασης του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3316/05. 

33
 Το άρθρο 20 µνηµονεύεται µόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

καταλληλότητα. 

34
 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 

Μια µέση χρονική περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 3-8 µήνες. 
Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται αντίστοιχο διάστηµα. 

35
 Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς 

το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005). 

36
 ορίζεται χρόνος µεγαλύτερος κατά 30 ηµέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός 

καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2. 

37
 εφόσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 

38
 Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της ΓΓ∆Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).  

39
 Η παρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των 

οδηγιών, άλλως εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης της 
Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα 
∆εδοµένων TED». 

40
  Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτηµα της Εγκυκλίου Ε.15 / 

2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

41
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 40). 

42
 ∆ιευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ηµερών που µεσολαβεί µέχρι την ηµεροµηνία 

παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να προσµετράται µετά και την 
αποστολή της προκήρυξης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα αναφερόµενα στη παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/05), 
και όχι µόνο από την αποστολή δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

43
 Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές προσδιορίζονται στις κείµενες διατάξεις. 

44
 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και 

αποφυγής αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν τη 
δαπάνη αυτή στην οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει µεγαλύτερη δαπάνη 
δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, το πλέον της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο απαιτείται 
έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης περίληψης 
στα έντυπα που ο ν 3316/05 προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αφορά την 
δηµοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την δηµοσίευση σε περισσότερα έντυπα από τα 
προβλεπόµενα. 

45
 Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 

46
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης 

υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο 
εφαρµογής των Οδηγιών, δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο υπόδειγµα του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική Εγκύκλιος 15/2007). 

47
 Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, να ζητούνται, µετά από 

γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, πτυχία ανώτερα των καλουµένων σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.  

  Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της αµέσως 
ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. 
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48

 (τίθενται οι τάξεις και κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο και την συνολική προεκτιµώµενη 
αµοιβή κάθε κατηγορίας µελέτης όπως ορίζεται στην παρ. 11.2 της παρούσας, ανεξάρτητα αν 
ανατίθενται όλα τα στάδια ή κάποια απ΄αυτά – άρθρο 7 παρ. 2γ του ν. 3316/05) 

49
 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης, εναπόκειται 

στην κρίση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), δεδοµένου ότι δεν υφίστανται 
νοµοθετηµένοι κανόνες για την αντιστοίχιση των µελετών µε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία 
επιστηµόνων που µπορούν να ανταποκριθούν στην εκπόνησή τους.Συνιστάται πάντως, σε 
περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες για την επιστηµονική επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων να 
ανταποκριθούν στις συνολικές επιστηµονικές απαιτήσεις της µελέτης, να απαιτούνται ρητά 
συµπράξεις µεταξύ συγγενών ειδικοτήτων.  

50
 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η 

σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 

51
 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής.  

52
 Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 µελετητή 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,  

Για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 
µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 4 
µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα µειώνονται οι 
απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να 
αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05. 

53
 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών απαιτούνται για την συνολική µελέτη 

54
 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί 
µητρώων µελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία των στελεχών του ή εάν 
έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η ανανέωσή τους.  

55
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την 

προκήρυξη, πλέον της γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και 
απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, αποδεικνυόµενης 
κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 

   Άρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται µετά από εκτίµηση της ίδιας της Αναθέτουσας 
Αρχής, για τη διασφάλιση της ποιότητας της µελέτης, µε ανάθεσή της σε πρόσωπο που έχει 
αυξηµένη τεχνική ικανότητα. Επίσης προαιρετική είναι και η επιλογή κάποιων (ή και όλων) από τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 17 παρ. 1 αποδείξεων περί της υπάρξεως τεχνικής ικανότητας. Σε 
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν πρέπει να τεθεί το άρθρο αναγράφει ρητά ότι «∆εν 
απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, πέραν της γενικής καταλληλότητας  όπως αυτή 
προκύπτει από το άρθρο 18». 

56
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας 

της διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, 
αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε συνδυασµό προς την 
υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση της 
δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  «φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη 
ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης. 

 Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία πρέπει 
να είναι σε αντιστοιχία µε τις ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 

57
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από τα 

στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας πρέπει 
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να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκοµίζονται προς 
απόδειξή τους. 

58
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) . 

59
 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών) µπορεί να ζητείται για 

κάποιες µόνο από τις επιµέρους κατηγορίες µελετών, κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, αυτές 
δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την εξειδικευµένη εµπειρία.  

60
 Αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης επιστηµονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων των 

κατηγοριών των µελετών, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση της µελέτης. Π.χ. για 
τη µελέτη ενός χώρου ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), οπότε µπορεί να ζητηθεί η αναγκαστική στελέχωση 
της οµάδας µελέτης από ειδικό στην Ακουστική. 

61
 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης ειδικής 

εµπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να προκύψει από µία σύµπραξη δύο 
διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα 
δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 
ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν µπορεί να προκύπτει από την 
εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου και µία µονάδα ι.π. 40.000 
κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

62
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου 

εφαρµογής της Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

63
 Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη 

τέτοιας ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
τα ζητούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις τιθέµενες στο άρθρο 20 
απαιτήσεις ειδικής και επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης τίθενται δύο 
κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία διαγωνιζόµενου, προσόντα 
ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η 
αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε πρέπει να µεριµνήσει και για την αναφορά στα 
δικαιολογητικά. 

64
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστηµα να 

είναι ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος 
συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού διαγωνιζοµένων. 

65
 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούµενου εξειδικευµένου προσωπικού. Το 

ζητούµενο εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναµικό του 
υποψηφίου, από µόνιµους συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες µε ή χωρίς µελετητικό 
πτυχίο.  
66

 Η παράγραφος 21.6 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το ποσό του 
1. 000. 000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

67
 Αν η µελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ 

αυξηµένες απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά µπορεί να ορίζεται 
µικρότερο ή µεγαλύτερο, κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής. 

68
 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους 

διαγωνιζόµενους). 

69
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 67) 

70
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 68) 

71
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 67) 

72
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 68 ) 

73
 Τα στοιχεία αυτά τίθενται για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου 

εκτέλεσης του έργου, αν η η µελέτη έχει προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ποσού των 120.000 ΕΥΡΩ 
και τεθεί κατά την παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, 3

ο
 κριτήριο ανάθεσης, αλλιώς παραλείπονται. 

Πάντως το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται µε την εντοπιότητα. 
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74

 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη αµοιβή και 
ως αρνητική η µεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση 
15% ισούται µε προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 115.000 
ΕΥΡΩ. 

75
 Αν η προς ανάθεση µελέτη έχει προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ποσού των 120.000 ΕΥΡΩ, 

τίθεται υποχρεωτικά (εκτός κι αν, κατόπιν γνώµης του οικείου τεχνικού συµβουλίου το κριτήριο αυτό 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εν λόγω µελέτες, αν λ.χ. η µελέτη δεν µπορεί να συνδεθεί µε 
ορισµένο τόπο), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, ένα επιπλέον κριτήριο ανάθεσης 
ως ακολούθως: 
«23.1.3  Κριτήριο 3

ο
 τεχνικής προσφοράς 

Η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου. 
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν: 

- Η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες 
ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισής τους. 

- η συµµετοχή µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των 
ως άνω ειδικών προβληµάτων.   
Το κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β3=20%.» 

Στην περίπτωση αυτή: α) η βαρύτητα του κριτηρίου 2, ελαττώνεται σε 20%. 
β) γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στον τύπο ανάδειξης.  
γ) προστίθεται στα αποδεικτικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς τα στοιχεία που απαιτούνται για 
την απόδειξη της «γνώσης των τοπικών συνθηκών». 

76
 Με την προκήρυξη µπορεί να τίθενται (δεν είναι απαραίτητο) και κατώτερα όρια παραδεκτής 

βαθµολογίας ανά κριτήριο (άρθρο 7 παρ.2.ια και  8 ν. 3316/05). Πρέπει πάντως να λάβουν υπ’ όψη οι 
αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση τέτοιων ορίων µπορεί να είναι πολύ αυστηρή, έως απαγορευτική 
για την ελεύθερη συµµετοχή των υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την 
εκτίµηση της υπηρεσίας, είτε να µην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων ορίων παραδεκτής 
βαθµολογίας ανά κριτήριο, ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαµηλά (π.χ. 30 µονάδες στην 
εκατονταβάθµια κλίµακα βαθµολόγησης του κριτηρίου).   

77
 Το όριο παραδεκτού των τεχνικών προσφορών  του κριτηρίου αυτού µπορεί να  τίθεται από την 

Προκήρυξη. Για την σηµασία της κατώτερης παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, βλέπετε 
σχετικά την προηγούµενη υποσηµείωση.  

78
 Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ’ και ∆’ τάξεων 

πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον εµπειρίας που 
αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 

79
 ∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το µέγεθος 

του έργου, όσο και ο υπερβολικός αριθµός µελών. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµού 
πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν όπως ορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. 
Ε1/2007), τη συµµετοχή σε οµάδες µελετών διαγωνιζοµένων, προσώπων που απαγορεύεται η 
συµµετοχή τους από το πνεύµα και το γράµµα του Ν. 3316/2005, όπως άτοµα τα οποία 
απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε αναθέτουσες αρχές, µελετητές µε δέσµευση του 
πτυχίου τους σε γραφείο που δεν µετέχει στο διαγωνισµό κ.λ.π. 

80
 Αναπροσαρµόζεται ο τύπος αν τεθεί το 3

ο
 κριτήριο. 

81
 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωµοδοτήσεις (π.χ. άρθρου 5 παρ. 5, άρθρου 7 παρ. 6 , άρθρου 15 

παρ. 3, άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3316/05). 

82
 του αρµόδιου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 3316/05) 
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ΜΜ ΕΕ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΑΑ   --   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΣΣ ΙΙ ΟΟ  

   

 

(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής)2................. 

 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
  δηµόσιο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε ανοικτή διαδικασία,  

για την επιλογή αναδόχου συµφωνίας – πλαισίου 
µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών, µε τίτλο: 

 
                                          .. ..  

 
 

συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής     .    € ( πλέον Φ.Π.Α. 23%) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και αποφάσεις, όπως 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση
3
 

.............. και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί τους ενδιαφερόµενους 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω συµφωνίας – πλαισίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  

 
1.1.Κύριος του Έργου είναι ................ 4 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ...........  5 
 Προϊστάµενη Αρχή είναι ............ που έχει Έδρα:...... 

………………………………………………….. 
                 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  είναι ......... 
                 Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι : ........... 
                 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: ....................... 

  

1.2.Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι 
6
  ..... , στην οποία θα κατατεθούν οι 

προσφορές. 
  

Οδός  : .........  

Ταχ. Κωδ. : .......... 

Τηλέφωνο : .......... 

fax : .......... 

 
 Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρµογή των κειµένων 

διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 
παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα 
αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους 
ενδιαφερόµενους. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της 
διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
 

1.3  Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

 
α- Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο, ή ένωση προσώπων 

χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία 
 β- ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε 

η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή κοινοπραξία 
φυσικών ή νοµικών προσώπων.  

 γ- Τεύχη διαγωνισµού:Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την 
υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

 δ- Επιτροπή : Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 
21 του ν. 3316/05. 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 
 

2.1    Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από......, οδός 
..........., (Πληροφορίες :......., τηλ. : ........), τις 
εργάσιµες ηµέρες και από 9:00 έως 13:00.  

 
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της 

Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό µε την καταβολή του ποσού των ......... € 7, δηλαδή 
συγκεκριµένα µέχρι τις ........8 

Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) 
το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 

διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον 
τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής9. Η Υπηρεσία  
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού της παραγράφου 2.1 στα γραφεία της, στην 
ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
2.3      Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται στα 

γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις ........  

            Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν 
οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, ύστερα από 
συνεννόηση. 

 
 Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, κατά 

την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους 
ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται µέσω 10... σε 
όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι τις ...... Οι 
διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της 
υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 
2.4.     Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3316/05) 

µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και 7 µέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι µέχρι 

.......................... . Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι και 2 ηµέρες προ της 
υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση.  

 
2.5 Πίνακας  περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3316/05: 
 

1. ................... 11 
2. ................... 
3. ................... 
4. ................... 
5. ................... 
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή φακέλου  
 

3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο 

συµµετοχής, κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στη παρούσα 

Προκήρυξη. 
  Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις 

νόµου, ακόµα κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα.  
   Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 

διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συµπλήρωση ή διευκρίνηση των 
στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4.6. 

 
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής τρεις 
επιµέρους κλειστούς φακέλους: 

α- φάκελο “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονοµικής Προσφοράς”. 

 Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

 

Επί των επιµέρους φακέλων αναγράφονται:  
α) το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς) και   
 β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) του 

διαγωνιζόµενου.  
 γ)  ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης 

Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το 
άνοιγµα του φακέλου από την Επιτροπή.  

  
 Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

 Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί12, δηλαδή το περιεχόµενό τους να µην 

είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα 
µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου τους.  

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν 
πρόσφορο οι διαγωνιζόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 

διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή φακέλων και λοιπών εγγράφων από καταστήµατα ταχυδροµικών 
εταιρειών.  
 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 

καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για 
την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη 
επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε fax ή email 
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  



 

 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 8 (Μελετών)-ΤΥΠΟΣ ∆_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                       7  

Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και 
ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 14 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι. 
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται.  
 

 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 
 

4.1    Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά 
την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, 
οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο 
Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής θα 
πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων των 
ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης 
της προθεσµίας.  

 
4.2 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του 

φακέλου συµµετοχής και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς σε σφραγισµένο 
φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, 

καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των 
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζοµένων,  µονογράφει τα στοιχεία τους και 
ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, 
δηλαδή: 

α-  την πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” κατά το άρθρο 21, 
β- το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18, 
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19, 
δ-  την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας κατά το άρθρο 2013 

 
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του 
Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της 

Επιτροπής.  

4.3   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε 
την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε 
πτυχίου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η 
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.  

            
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων 

αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό14.  
Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του πρακτικού, τη σύµβαση για την οποία 
πρόκειται, την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η 
Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Αντίγραφο του πρακτικού 

χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους15.  
Η έναρξη της προθεσµίας ενστάσεων αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν 
αναστέλλει την έναρξη. 
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Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που 
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και 
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή 
ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο 
απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά µε τις συνθήκες φύλαξης 
των φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-
2006 (ΦΕΚ Β΄1561). 

4.4     Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε µία 
από τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που 
δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση 
τους φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει τα 
περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  

Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 
22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των 
ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού λάβει υπόψη της την 
απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.  

 
Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του 
καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε 
συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό και   

β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους που δεν 

αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου 
υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα 
γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 15.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
∆ιαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και 
γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Π.Α. αναπέµπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, 
µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
αναβαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό – 
συµπληρωµατικό)  Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  

4.5   Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών16, η Επιτροπή καλεί 
εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους προσφορές 
κρίθηκαν παραδεκτές. Η ηµέρα διεξαγωγής της δηµόσιας συνεδρίασης πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον πέντε ηµέρες,   προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης της 
έγγραφης πρόσκλησης. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει 
τις “Οικονοµικές Προσφορές“, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο 
Πρακτικό ΙΙΙ. 

 
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. 
Παραδεκτές είναι οι οικονοµικές προσφορές, εφόσον: 17  
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α) ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη 

του διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής18. 
 
β)   Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της παρούσας.  

  
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της 
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή 
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα  προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την 
εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι 

διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος µε τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“.  
 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια.  
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους 
διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 15.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
 

 Εφόσον κατά του πρακτικού ΙΙΙ υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά και 
εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση της σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 22.2 της 

παρούσας. 
 
4.6       ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  

 
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα 
του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” και νοµιµότητα των σχετικών 

δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να 
καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να 
“συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, µέσα σε συγκεκριµένη 
προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διευκρίνηση είναι εκείνα 
για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία 
αποκλεισµού.  

Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας.  
 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους 
σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και 
επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία του 
άρθρου 20 της παρούσας. 
 
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής 
Προσφοράς»  δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται 

για την βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από 
τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, 
προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης έναντι αυτών. 
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Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και συµπληρώνεται από 
την Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 21.8. 
 

4.7 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε    fax. 19   

4.8      Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν 
µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.4, οι ενδιαφερόµενοι που προµηθεύτηκαν  
τα τεύχη του διαγωνισµού. 

∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν  µόνο οι 
διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και 
ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόµενη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι 
ακόλουθες: 

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της 
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή 
αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η προθεσµία αυτή έχει ενδεικτικό 

χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µπορεί πάντως η 
Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και µετά την παρέλευση της προθεσµίας20. Οι αποφάσεις 
επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους 
τους διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.  

 

 

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης 
Αρχής περί ανάθεσης της µελέτης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται µε  fax 21  προς όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην 
του επιλεγέντος αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.3.   

5.2 Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να ανακαλέσει την 
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν ή µετά την κατακύρωση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρµοζόµενη σε συνδυασµό µε την παρ. 12 του 
άρθρου 6 του Ν.3316/05.  

5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος 
να προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 
του άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.3, καθώς 
και το πτυχίο της παρ. 21.2.  
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Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα µετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που συµµετείχε µε την 

υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 β΄ της παρούσας προσκοµίζει βιογραφικά 
σηµειώµατα του προσωπικού του, για την απόδειξη ύπαρξης γενικής εµπειρίας κατά την 
παρ. 18.2.3. 

Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά την 
εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνησή τους. 

Ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση 
ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε 
περίπτωση που:  

α- τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, ή  

β- ο διαγωνιζόµενος ή µέλος του, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από τα 
Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05, ή 

γ- αποδειχθεί, κατά την παρ. 23.1.1 ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε την προσφορά 
δεν είχε την απαραίτητη καταστατική εξουσία και το διαγωνιζόµενο πρόσωπο δεν 
νοµιµοποιεί τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.  
 
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόµενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου 
και να χορηγήσει φωτοαντίγραφά τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 
στον ανάδοχο.  

 
 
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή συµφωνίας πλαίσιο – υπογραφή επιµέρους συµβάσεων  

6.1 Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.3 της 
παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό,   

β.  προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 22,   

γ. εκδοθεί, επίσης αν απαιτείται κατά νόµο, θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας 
της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο    23  

Η σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των 
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του. 

Η σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό 
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Αν πριν την υπογραφή της σύµβασης εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 
κατά τις διατάξεις του ν. 3414/05 (περί βασικού µετόχου), από την οποία προκύπτει 
ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του αναδόχου, ο επιλεγείς ανάδοχος 
αποκλείεται (άρθρο 5 ν. 3310/05 µετά την τροποποίησή του µε ν. 3414/05) και εξετάζεται η 
ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη 
παράγραφο). 

 6.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
και τόπο. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν 
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δεν προσέλθει έγκαιρα µε υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
Εργοδότη, ο οποίος µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στους αµέσως επόµενους κατά σειρά 
κατάταξης, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής  και κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11 
του άρθρου 7 του Ν.3316/05. 

6.3    Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ. και 
να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο ........, όπου εδρεύει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.  

             Από πλευράς εργοδότη η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας.24 

6.4 Για την ανάθεση των επιµέρους συµβάσεων θα εφαρµοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 8 του Ν.3316/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συµφωνίας – πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3316/05, όταν 
προκύψει ανάγκη εκπόνησης µελετών του αντικειµένου της συµφωνίας, καλείται ο Ανάδοχος, 
µε γραπτή πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να προσέλθει εντός προθεσµίας 
.....24 α ηµερών για την υπογραφή του συµφωνητικού της επιµέρους σύµβασης για την 
εκπόνηση συγκεκριµένης ποσότητας µελετών µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, 
προσκοµίζοντας πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 15.3 της παρούσας. Η 
επιµέρους σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συναινούν οι δυο πλευρές. Αν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, ή δεν προσκοµίσει µε υπαιτιότητά 
του την εγγύηση καλής εκτέλεσης, θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιµέρους σύµβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και 
καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 15.2 της παρούσας υπέρ του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 7: Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό των επί µέρους συµβάσεων, 
3.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 
4.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
5.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
6.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της25, 
7.  Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των 

απαιτούµενων µελετών  και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.  
8.  Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της 

προεκτιµηθείσας αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 παρ. 2 και 7 
παρ. 2.δ του Ν. 3316/2005. 

 

Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

8.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 
από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 



 

 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 8 (Μελετών)-ΤΥΠΟΣ ∆_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                       13  

του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε 
από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόµενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

8.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα.  

8.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της) 
και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την 
Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 

παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
161 Α΄), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32)  και όλες οι κανονιστικές 
πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι 
εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του26.   

2. Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του 
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173).27 
4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΣΡ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ.1673Β’/23-8-2007) ‘’περί των 
‘∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.3414/2005’’28,  

5. Ο Ν.2741/99 ‘’περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου’’ (ΦΕΚ.199Α’ /28-09-
1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ.242Α’/11-10-
2002), το Ν.3090/2002 (ΦΕΚ.329Α’/24-12-2002), το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ.30Α'/14.2.2005) και 
το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ.267Α΄/3-12-2007) 29, 

6. Το Ν.∆. 2726/1953 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.∆. "περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του Κράτους και 
οικοδοµής αυτών", όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό 
αµοιβών. 

8. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά το µέρος τους που διατηρήθηκαν 
σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005.  

9. Ο N. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο. 
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
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Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά και 
κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη 
γνώση: 
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  
β) της νοµοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουµένου άρθρου και 
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου. 
 
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών 
της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο 
κανόνας δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11: Αντικείµενο – Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Μέγιστος αριθµός επιµέρους 

συµβάσεων – Προθεσµίες 
 

11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε τίτλο:  

«------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------». 

και περαιτέρω στη σύναψη µε τον επιλεγέντα ανάδοχο......30 κατά µέγιστο 
επιµέρους συµβάσεων εκπόνησης µελετών. 
Οι όροι της συµφωνίας καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειµένου των επιµέρους 
µελετών της συµφωνίας πλαίσιο αναφέρονται στα τεύχη που µνηµονεύονται στο άρθρο 7 
της παρούσας. 

 
11.2 Η µέγιστη συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των επιµέρους µελετών της συµφωνίας – 

πλαίσιο ανέρχεται σε --------------- €  (χωρίς ΦΠΑ). 
 

1.......µελέτες κατηγορίας .... προεκτιµώµενης αµοιβής ...€ 
1.......µελέτες κατηγορίας .... προεκτιµώµενης αµοιβής ...€ 
1.......µελέτες κατηγορίας .... προεκτιµώµενης αµοιβής ...€31 
 

 
Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό οριοθετείται στην παραγρ. 18.1 της παρούσας. 
Στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων περιέχεται φύλλο προσδιορισµού της προεκτιµώµενης 
αµοιβής στο οποίο προσδιορίζονται κατά γενικό τρόπο α) η µέγιστη προεκτιµώµενη αµοιβή 
κατά κατηγορία µελέτης και β) η µέγιστη συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή που αποτελείται 
από των άθροισµα των επιµέρους ανά κατηγορία προεκτιµώµενων αµοιβών, χωρίς 
ανάλυση σε µονάδες φυσικού αντικειµένου ανά κατηγορία.  
 
Η µελέτη έχει ενταχθεί στα Προγράµµατα ----------------------- και οι συµβάσεις που θα 
ανατεθούν στον ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθούν από -----------------------------32. 
 

11.3  Η διάρκεια της συµφωνίας – πλαισίου ορίζεται σε ....έτη/ µήνες33.   

11.4 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της συµφωνίας - πλαίσιο ορίζεται η ηµεροµηνία 
υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. Οι επιµέρους συµβάσεις µπορούν να ανατεθούν 
στον Ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο. 

 Οι προθεσµίες εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε 
προθεσµίας θα ορίζονται µε το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό. Οι οριζόµενες προθεσµίες θα 
είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των ποσοτήτων κάθε σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
εκτελέσει τις εργασίες της επιµέρους σύµβασης και τυχόν διαφωνία του σχετικά µε την 
τιθέµενη προθεσµία επιλύεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41 του Ν. 3316/05. 

11.5 Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό µελέτη έργου, όταν 
αυτό απαιτείται. 

 
 
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου της συµφωνίας πλαίσιο – Κριτήριο ανάθεσης 

της σύµβασης  

 
12.1 Η επιλογή του Αναδόχου της συµφωνίας - πλαίσιο θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, όπως 

αυτή ορίζεται στην παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.  
12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παραγρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005.  
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12.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθµιση 
της βαθµολογίας των Τεχνικών και των Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων 
που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 2034 της παρούσας. Η αξιολόγηση 
των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια 
αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας,  µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους κατά 
την παραγρ. 22.2 της παρούσας. 

 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, 

στην οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και υποδείγµατα εγγράφων 
για την Υπεύθυνη ∆ήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις 
Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι 
υποχρεωτική. 

13.2  ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του 
αντικειµένου της συµφωνίας – πλαίσιο.  

 Οι προσφορές θα ισχύουν για .. 35 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 

Προσφορών του εποµένου άρθρου. 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 

 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συµµετοχής, ορίζεται η ------------------------------  και ώρα -----------. 

Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

(κατά το άρθρο 3). 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού       
------------ € 36, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών 

που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού 
ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα (προσάρτηµα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ... 37 µηνών από 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή 
εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων κατά σειρά 

κατάταξης αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, β) των υπολοίπων αµέσως µετά την 
ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι διαγωνιζόµενοι  
αυτοί θα παραιτηθούν από το δικαίωµα υποβολής διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, ή 
µετά την παρέλευση απράκτων των προθεσµιών προσφυγής. Σε περίπτωση αποκλεισµού 
διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του, 
εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του 
δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.  

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν 
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η 
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διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το 
διαγωνιζόµενο.  

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας - πλαίσιο 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, προκειµένου να του ανατεθεί η συµφωνία – πλαίσιο, οφείλει να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συµφωνίας, ύψους ... 38 (χωρίς 
ΦΠΑ) µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα (προσάρτηµα VI), η οποία θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

15.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε επιµέρους σύµβασης 

Προκειµένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συµφωνητικό κάθε επιµέρους σύµβασης, ο 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριµένης 
σύµβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της επιµέρους 
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε για την επιµέρους σύµβαση το συνολικό ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης να ανέρχεται σε 5% του συµβατικού ποσού της. 

 
Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωµής  

16.1 Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόµενο της οικονοµικής του προσφοράς ανά 
κατηγορία µελέτης  (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας – Φ.Π.Α.), 
επί τις µονάδες φυσικού αντικειµένου που θα κληθεί να εκτελέσει µε την υπογραφή των 
επιµέρους συµβάσεων, κατά το χρόνο ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο. Η αµοιβή αυτή δεν 
αναθεωρείται. 

16.2 Τα στοιχεί που θα απαρτίζουν την αµοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι λοιπές 
οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, 
περιγράφονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ39, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
και τον Κανονισµό υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής40 και κατά τα εκάστοτε 
ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις  ------------41. 

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής42 θα δηµοσιευθεί α) στο ενηµερωτικό δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο43, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία 
(άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007)44. 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης45 βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν µπορεί να είναι ανώτερα των ...... 
ΕΥΡΩ46 και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια µελέτη, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την 
ανατιθέµενη σύµβαση. 

17.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005. 

  Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό  Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/.../47ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.48 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

18.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 παραγρ. 2, που απαιτούνται49 για κάθε επί 
µέρους µελέτη της σύµβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη τάξη κάθε 
πτυχίου, σύµφωνα µε τις επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών της παραγρ. 11.2 
της παρούσας, είναι οι εξής: 

1. στην κατηγορία µελέτης ....., πτυχία τάξεων ...... ή ...50 

2. στην κατηγορία µελέτης ....., πτυχία τάξεων ...... ή .... 

3. στην κατηγορία µελέτης ....., πτυχία τάξεων ...... ή .... 

4. στην κατηγορία µελέτης ....., πτυχία τάξεων ...... ή .... 

5. στην κατηγορία µελέτης ....., πτυχία τάξεων ...... ή .... 

 

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / 
Γραφείων  Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που 
προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του 
Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων)51. 

18.2 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε 
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη 
τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 

18.2.1 είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών 
και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου 
18.1, ή 

18.2.2 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ52 και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και 
κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή 

18.2.3 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των 
προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα 
Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ53 ή 
στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, 

κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 

1. Για την κατηγορία µελέτης -----------, --- τουλάχιστον στελέχη  ---  ετούς   εµπειρίας54,   
2. για την κατηγορία µελέτης -----------, --- τουλάχιστον στελέχη  ---  ετούς  εµπειρίας,  
3. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
6.4. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
5. για την κατηγορία µελέτης ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας . 55 
 
Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα 
µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο 
δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 
3316/05. 
 

18.3.  Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτούµενες τάξεις ανά 
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κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία από τις περιπτώσεις 
της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του 
δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των 

διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται.  

Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, ο 
µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και 
τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά 
τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται 
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, 
εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν 
καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

18.4 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο 
σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων 

συµµετέχει το πρόσωπο. 

18.5.  Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα 
ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή 
τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να 
έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται56.  

 

 

 
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
 
  Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 
πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9: 

 [Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά 
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο 
διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του 
µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει  πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις]. 

 
19.1  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
19.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 



 

 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 8 (Μελετών)-ΤΥΠΟΣ ∆_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                       20  

19.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

19.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
19.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη 
παροχή των πληροφοριών αυτών. 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο 
αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην 
παρ. 23.1.2α της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 20.   Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα57  

 
20.1 Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 οφείλει να διαθέτει 

επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο 
παρόν άρθρο58.  Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: 
α)  από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών 59,  οι οποίες  εκτελέσθηκαν 

µε συµβάσεις του  υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου κατά την 
τελευταία..... 60 

Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία61 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
............................... 

β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί 
αντίστοιχα και στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς62  
αα.............................. 
ββ.............................. 
γγ............................... 

............................  
20.2 Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη του 

άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο 
αυτό, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις 
προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε 
αθροιστικά63 είτε από ένα µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης. 
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.3316/0564 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την 
τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – 
πχ. Μέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν 
ήδη στο διαγωνισµό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς 
να χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η 
δέσµευση αυτή αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου 
για νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 
 

     Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού 64 Α τρεις φακέλους, ήτοι: 

      α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,  

 β- κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και  

 γ- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.  

 Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο : 

21.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, σε δύο (2) 
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για 

διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το 
δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, µε τα συνηµµένα (Πίνακας και 

υπεύθυνες δηλώσεις).  

            Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή 
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail) και συνοδεύεται από:  

(α) Πίνακα Περιεχοµένων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα, (προσάρτηµα VII) 
συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την 
ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή µη του δικαιολογητικού.   

(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης περί ορισµού: (i) Κοινού 
Εκπροσώπου και (ii) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζοµένου, 

(γ) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του 
αναπληρωτή του.  

(δ)  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου  περί κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων 

γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας.  

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή  

- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 

- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων 

φυσικών και νοµικών προσώπων ή  

- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

Επισηµαίνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα: 

     α)  Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα προκήρυξη, υποδηλώνει ότι 

έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα του διαγωνιζοµένου, εφόσον η 
αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί 
αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο συµµετοχής, 
δεσµεύει την εταιρεία. 

     β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής 
απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο διαγωνισµό σε σύµπραξη 
µε τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι 
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υφίσταται η σχετική νοµιµοποίηση του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι 
συµµετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως «κοινοπραξία» θεωρείται ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  

[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε σχέση 
µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και διαθέτουν 
ιδιαίτερο ΑΦΜ]. 

Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των 
υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 4.6 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά 
δικαιολογητικά. 

21.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
21.2.1 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.1 προσκοµίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες 

κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.  

21.2.2 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.2. προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους 
καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε κατηγορία και τάξη 
αντίστοιχη των µελετών της παρ. 18.1, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

21.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.3 προσκοµίζουν  

 α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους 
εγκατάστασής του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 18.2.3 της παρούσας και εφόσον 
δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του 
πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο µητρώο, 

 β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού 
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την οποία 
δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε τις ειδικότητες και 

την εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, δηλώνοντας ταυτόχρονα το 
ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας τους και ββ) ότι σε περίπτωση 

ανάδειξής του ως αναδόχου (του ίδιου ή του σχήµατος στο οποίο µετέχει) θα προσκοµίσει 
βιογραφικά σηµειώµατα του απαιτούµενου προσωπικού, επί ποινή αποκλεισµού του 
από τη διαδικασία.  

21.3    ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 

 Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το 
Προσάρτηµα  Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού 
εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.  

 Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι 
δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.  

 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος 
αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. 

 

21.4    ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 
65  

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση ¨δάνειας ικανότητας¨ κατά την έννοια της παρ. 20.2 
τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα που 
δανείζει την ικανότητα):  
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21.4.1 Κατάλογο των κυριότερων παροµοίων µελετών, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 
1 του Προσαρτήµατος ΙΙ, που εκπονήθηκαν την τελευταία .. 66 από τον µεµονωµένο 
διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 
συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης, 
επιτυχούς και αποτελεσµατικής εκπόνησης των µελετών.  

21.4.2 Κατάλογο µε  τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη εµπειρίας) 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος ΙΙ, του απαιτούµενου 
εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενο από τα βιογραφικά σηµειώµατα αυτών 
Υπόδειγµα 3 του προσαρτήµατος II  . 67 

 

 21.5  Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να παρατίθενται τα 
παρακάτω από αα -δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού:  

  αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 

µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (απροφασίστως). 

  ββ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό 

και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριµένου διαγωνιζόµενου. Λάθη στην αναγραφή των στοιχείων 
αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως προς το διαγωνισµό ή το πρόσωπο υπέρ του 
οποίου εκδίδονται) δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της εγγύησης συµµετοχής.  

  γγ)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (κατά το άρθρο 15.1 της παρούσας). 

  δδ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο 

από το αναφερόµενο στην προκήρυξη ή µέχρις επιστροφής της. 

Τυχόν λάθη ή ελλείψεις της εγγύησης πέραν των αναγκαίων αυτών στοιχείων 

διορθώνονται ή συµπληρώνονται εκ των υστέρων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4.6 της 
παρούσας. 

  21.6  ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών 68. Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις 
ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για 
µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

         αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 

προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιµες ηµέρες" πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

    ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές 
µετοχές, προσκοµίζουν: 

i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 
ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ 30 µέρες πριν την υποβολή προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 

φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την 
υπογραφή της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

γγ)  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους ονοµαστικές 
µετοχές, υποβάλλουν: 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

µετοχών. 
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ii) αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 

1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  
iii) Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν 
µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.2 
της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά 
το άρθρο 4.6. της παρούσας. 
 

Β)        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
21.7 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 

έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην 
παραγρ. 22.1.1 της παρούσας και συγκεκριµένα :  

 
 

21.7.1Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει: 

α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, µε σύντοµη 
περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού / 
λογισµικού, όπου απαιτείται.  

β) Τη παρουσίαση των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παραγωγή της 
µελέτης.  

γ) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της 
µελέτης και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η χρονική αυτή 
αλληλουχία. 

δ) Αναφορά στις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη 
µεθοδολογία ή/και τα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 

Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων69 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου 
µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης70),  
το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

 
21.7.2  Έκθεση σχετική µε την Οµάδα  Μελέτης που θα περιλαµβάνει: 

α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της 
προηγούµενης συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, 
όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας (υπόδειγµα 1  του προσαρτήµατος III). 
β)  Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση της 
µελέτης συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας. 
γ)  Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας 
µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας   (υπόδειγµα 2 του 
προσαρτήµατος III). 
  
Για τα πρόσωπα της οµάδας µελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναµικό του 
διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 22.1.1β, πρέπει να 
υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα 
άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η 
παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας (γραφείου µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση 
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συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας. ∆εν 
απαιτείται η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών. 
 

Η Έκθεση Οµάδας Μελέτης (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και εξαιρουµένων 
των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία 
αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 15 σελίδων71 κειµένου µεγέθους Α4 µέσης 
γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης72), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 20.1.β 

εξειδικευµένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας) τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης διαγωνιζοµένου πρέπει 
απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.   

21.7.3  ΚΕΝΟ  73 

 
Γ.        ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

21.8 Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο από την 

Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας 
µπλε ή µαύρου χρώµατος.  

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να 
υπογράφεται: 

α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως 
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς 
το πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, 
αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης και 
πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. 

Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της 
σύµβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία 
µελέτης, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική 
προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή 
αρνητικό74) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 

Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε 
αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την 
Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, 
προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς. 

 



 

 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 8 (Μελετών)-ΤΥΠΟΣ ∆_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                       26  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων θα είναι αριθµηµένα ανά σελίδα 
και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων του άρθρου 21 
της παρούσας. 

 
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου  

 
22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα 
παρακάτω κριτήρια: 

 
22.1.1 Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 

           Κριτήριο  Τεχνικής προσφοράς 

Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: 

α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.1 Έκθεσης Μεθοδολογίας.  

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα: 

• ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 

• ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις 
προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1Α που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά µεγαλύτερη από το 
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο 
προβλεπόµενος ανώτατος αριθµός σελίδων. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου α στο σύνολο 
της βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς είναι 40%. 

β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.2 Οµάδας 
Μελέτης.  

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα : 

• Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί 
επαρκής η οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης να 
διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής 
στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.  

• ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους 
υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της 
οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον 
διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή 
του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του 
διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό 
στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη 
προκήρυξη 75. 
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• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης, 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα 76  και σε σχέση µε  
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1Β που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Οµάδας Μελέτης είναι αισθητά µεγαλύτερη από το 
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο 
προβλεπόµενος ανώτατος  αριθµός σελίδων. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου β στο σύνολο 
της τεχνικής προσφοράς είναι 60%. 

Η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς Uτ.π. προκύπτει ως: 

Uτ.π. = 40% U1A + 60% U1B 

Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β1=75%. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του  60  απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 

22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 
παραγρ. 5 της παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθµια κλίµακα. 

Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β2=25%  
 

Η βαθµολογία U ο.π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:  

U ο.π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο .  

 

22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  

U = U.τ.π. * 75% + U ο.π. * 25% 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 
περισσότερων προσφορών,  ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την 
µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 23:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 
αναδόχου. 

23. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και 
ελέγχου της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της): 
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23.1.1  Σηµείωµα ενυπόγραφο του νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου µελετών ή του κοινού 

εκπροσώπου σύµπραξης ή νοµικού συµβούλου του διαγωνιζοµένου, από το οποίο να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. Μπορεί η αναθέτουσα αρχή  
να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το σηµείωµα (Φ.Ε.Κ. µε το καταστατικό 
της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόµιµα 
δηµοσιευµένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων, 
ή των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του 
κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώµατος υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώµατος υπέγραψε και ο διαγωνιζόµενος 
αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσµευσή του αποκλείεται και η σύµβαση 
καταρτίζεται µε τον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, µε ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 5.3 της παρούσας.  

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής και 
καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό 
στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό.   

23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου 
ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να 
αφορούν 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης),  

- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 

-  και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του 
διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο 
κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. 
Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει δυνητικά τον αποκλεισµό, 
συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν  σχετίζεται ή όχι µε 
την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.   

β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 

19.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το 
αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το 
Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί 
Α.Ε. 

Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές 
εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-
µελετητές ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν 
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
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υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχουν 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς για 

την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι.  

Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
(ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα 
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της διαγωνιζόµενης εταιρείας, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής 
του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 19.9. Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / 
Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της 
µελέτης, η οποία µπορεί να επικυρώνει, σε αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, το 
φωτοαντίγραφο της ενηµερότητας.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ . 

23.1.3  Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα συµµετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 18.2.3, 

υποβάλλει τα βιογραφικά σηµειώµατα του απαραίτητου για την κατοχή της απαιτούµενης 
γενικής εµπειρία προσωπικού του.  

23.2   Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται 
µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, 
σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν 
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης 
των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής 
δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία.  

23.3   Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα 

της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις 
αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

23.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 

Επίσηµους Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά την 
έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής 
των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η 
συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  
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Άρθρο 24 - ∆ιάφορα: 

Προηγήθηκε της παρούσας προκήρυξης η υπ’αριθ......γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παραγρ. 1 του Ν.3316/05. 
 

 
                 

(Τόπος – Ηµεροµηνία)  
 

   

 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας  Ο Τµηµατάρχης  

   

   

   

   

   

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

         Με την υπ΄ αρ. ............ απόφαση77 

 

Ο ∆ιευθυντής 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης µελετών   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους   

σπουδών και  επαγγελµατικά προσόντα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :         Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών 

της οµάδας µελέτης  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού  

                                 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου   21.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω µελέτης 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ................. 

............,1 κάτοικος..............., κάτοχος του ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας µε τον αριθµό..........., που εκδόθηκε από   

............., στις ............. 

 

υποψήφιος2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε 

την επωνυµία .......................... 

.....................................4 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 

ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που 

εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε 

απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  

4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
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4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη 

απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του 

νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, ή 

αναγκαστική διαχείριση. 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 23.1.2γ της Προκήρυξης. 

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 

Ελλάδας. 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά 

την πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό 

πλαίσιο. 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των 

δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε 

το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από 

τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 
............. 

                                                                                   Ο δηλών 

                              ..............

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ  

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 

Υδραυλικά.)  

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης  όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη 

Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που εκπονήθηκαν ή 

πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, Προµελέτη, Οριστική, 

Μελέτη Εφαρµογής κ.λ.π.).  

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος.  Σε περίπτωση 

Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο 

τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την 

δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 

αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση 

µελέτη .  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 

αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία 

συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και 

η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης.  

Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες 

σχετικά µε την επιτυχή υλοποίηση της µελέτης.  Στην περίπτωση που 

διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της 

µελέτης συνυποβάλλονται.) 



 

 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 8 (Μελετών)-ΤΥΠΟΣ ∆_έκδοση 06-2011-τ1.doc                                                       35  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση) 

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι 

δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. ) 

 

 

 
   (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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 

                                       Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) 

 

α/α  
Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήµα 

 

Επαγγελµατική 
 Εµπειρία 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

  
  

1.  Επώνυµο :   
 
2.  Όνοµα :    
 
3.  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης :    

 
4.  Υπηκοότητα :   

 

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    

 

6.  Εκπαίδευση :  
 

Ί∆ΡΥΜΑ:    

Ηµεροµηνία:  

Από (µήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:   

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός 
πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

7.  Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
Ελληνικά       

    

       

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 
8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :  
 

 

 

 

 

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ). 

 

 

 

 

 

10.  Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής 

εµπειρίας στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών και όχι τα έτη από κτήσεως 

πτυχίου). 
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11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που 

προκύπτουν από την µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του). 

 

 

 

12. Επαγγελµατική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες 

ξεκινώντας από την σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο 

αντικείµενο του τοµέα  των µελετών . ∆ίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής σε 

κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες 

και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 

Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 

 
Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 

13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη : 
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός 

που αναγράφεται στο Υπόδειγµα 1του Προσαρτήµατος ΙΙ.  Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο 

εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  των µελετών. 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (µήνας/έτος) 
Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ         

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                    Τόπος – 
Ηµεροµηνία 
 

               Υπογραφή
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

            

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 
 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης 

τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας 

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας 

µελέτης 
  τα οποία έχουν 

συνεργαστεί και στο 
παρελθόν 

Τίτλος 
Μελέτη 

 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα-

µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 
Μελετητικό 

σχήµα 
(Συµπράττοντα 

γραφεία 
µελετών) 

Έναρξη 
Σύµβασης 
-------------- 
Περαίωση 
Σύµβασης 

Κύρια 
Εκπονηθέντα 

στάδια µελετών 
 

Πιστοποιη- 
τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική 

απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 
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 Προσάρτηµα  V 

Αθήνα ......... 
Π ρ ο ς..............................8 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού ............. 9, υπέρ της  
..... ........ ........10  για τη συµµετοχή της στον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ........11, ή της µετ΄αυτήν νέας 
ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 
.............. 12 σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που 
απορρέουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο 
της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 3 (τρεις) ηµέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται 
στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και 
ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι ........... 13 µετά την πάροδο 
της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό 
Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα 
κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να 
εκδίδουµε.  

Με τιµή 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 
προεκτιµώµενης αµοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, 
η εγγύηση συµµετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 

10
  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού 
προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου 
(Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των 
συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών 
προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 

11
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

12
  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  
στην   προκήρυξη. 

13
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει 
αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος 
της. 
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Προσάρτηµα  VI 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. ......          ΕΥΡΩ ..........14 

Αθήνα ......... 

Π ρ ο ς15 

Ε ∆ Ρ Α: ........... 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε 

ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της 

διαίρεσης, υπέρ του / της ..... ........ ........ 

...... .. .....16  µέχρι το ποσό των ...........ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου 

και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ 

του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, 

που πηγάζει από τη σύµβαση ......................17  

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί 

µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω 

ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή 

µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού 

υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 

περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και 

αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                 
14

   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής. 
15

  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της 
µελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 

16
  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή 
η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το 
σύνολο της σύµβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).  

17
  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση ανάθεσης 
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Προσάρτηµα   VΙI 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που 
αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  
πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

21.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού 

κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του 

ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη 
Υπεύθυνη .∆ήλωση  του αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί 

κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
21.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις 

µελέτης για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα 

µελετητών ή γραφείων εταιριών µελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή 
Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και 

τάξη µελετών αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων 

µελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 
προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 
µε αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο 

µελετητών και σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 
Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 

21.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
µέλους. 

21.3 προσάρτηµα Ι   

4α 

Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης µελετών.  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 προσάρτηµα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της 

µελέτης. 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 
προσάρτηµα II –2 

και 

 προσάρτηµα II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 21.5 προσάρτηµα V   

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 21.6    

Τόπος – Ηµεροµηνία) 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Το κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις - υποδείξεις προς τις υπηρεσίες που 
συντάσσουν την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά το ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
ερµηνευτική προσέγγιση κάποιων όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να παραδίδεται µε τα τεύχη του διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους, 
προκειµένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της 
προσφοράς τους και να τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της 
προκήρυξης που εφαρµόζει η υπηρεσία. 
 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 

                                                 
1
 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του 

ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του 
παρόντος τεύχους σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο στις δύο 
περιπτώσεις.  
2
 Π.χ. «Το Ελληνικό ∆ηµόσιο / ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΓΓ∆Ε / ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιϊας» ή 

«Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος / ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων» κ.ο.κ. 

3
 Στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον ελληνικό τύπο, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

4
 Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. Α΄ή Β΄ βαθµού, ανώνυµη 

εταιρεία του δηµόσιου τοµέα κλπ) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι 
µελέτες. 

5
 Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση, είτε για λογαριασµό του είτε για 

λογαριασµό του κυρίου του έργου. 

6
 Η Προϊσταµένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει 

την ευθύνη διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. Η Προϊσταµένη Αρχή προκύπτει κατά το άρθρο 45 
παρ. 2 του ν.3316/05 και πρέπει να σηµειώνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην υπό του νόµου προβλεπόµενη. 

7
 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής 

των τευχών. 
8
 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν 

λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής 
προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η 
ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν 
η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την 
προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την προηγούµενη Παρασκευή.  Ο ίδιος τρόπος 
υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 
7ήµερο). 

9
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

10
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  

11
 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα  µε την κατηγορία µελέτης και τις 

προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3316/05, όταν αυτή τεθεί σε 
εφαρµογή. Μέχρι τότε το περιεχόµενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο 
άρθρο 4 παρ. 1 και είναι (επί παραδείγµατι): Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της υπό ανάθεση µελέτης, η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του 
έργου. Το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών, το τεύχος της 
Προεκτιµώµενης Αµοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της µελέτης κ.ο.κ. 

12
 ∆ιευκρίνηση: µε τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγµατος ή 

κατάλληλου ταχυδροµικού φακέλου. 

13
  Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (κατά το άρθρο 20 της παρούσας) διαγράφεται η φράση: 
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  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελµατικής 
καταλληλότητας κατά το άρθρο 20». 

14
 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της 

(τυχόν) ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία 
η αιτιολόγηση των λόγων αποκλεισµού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη, ώστε να 
προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 

 
15

 ∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η 
υπηρεσία έχει τα µέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι 
διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της υπηρεσίας. 
 
16

 Σχετικά µε το θέµα της οριστικοποίησης της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ενώ ακόµα εκκρεµούν 
προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο Ε15/07 του 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

17
    ΚΕΝΟΝ    

18
 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονοµικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες µονάδων 

φυσικού αντικειµένου, από τις αναφερόµενες στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την 
αδυναµία συγκρισιµότητας των προσφορών. Θεµελιώδης υποχρέωση των διαγωνιζοµένων 
είναι να δίνουν προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείµενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στο ΦτΕ.  

19
 O νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το 

ταχυδροµείο. 

20
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την έκδοση 

της απόφασης µπορεί µεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά δεν µπορεί 
να ολοκληρωθεί. 

21
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 

22
 για συµβάσεις µελετών µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την 

προσφορά του αναδόχου) που υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το ποσό είναι µικρότερο. 

23
 για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Για την περίπτωση 

συγχρηµατοδοτούµενων µελετών τόσο της τρέχουσας περιόδου (Γ΄ ΚΠΣ) όσο και της νέας 
περιόδου (ΕΣΠΑ, 2007-2013) το πιο πάνω ποσό ανέρχεται σε 5.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική αναφορά, αν το ποσό είναι µικρότερο. 

 
24

 Μπορεί πάντως να τεθεί είτε άλλο όργανο, είτε, αορίστως, «το νόµιµο κατά τις οικείες 
διατάξεις όργανο».  

24 α
 Ορίζεται, κατά την κρίση της αναθ.Αρχής, η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να 

προσέλθει ο ανάδοχος για την υπογραφή επιµέρους σύµβασης 

25
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ρητά να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια του 

συµβατικού αντικειµένου προβλέπεται προγραµµατισµός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση 
ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3316/05. 

26
 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε 

(ggde.gr). 

27
 Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα 

αρχή, ανώτερο του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.  

28
 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει 

εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 

29
 Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 

ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε 
υποσηµείωση 22 για τις συγχρηµατοδοτούµενες µελέτες). 
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30

 Η εκτίµηση του πιθανού αριθµού των επιµέρους συµβάσεων χρειάζεται να γίνει ώστε να είναι 
δυνατός περαιτέρω ο προσδιορισµός των καλούµενων πτυχίων, δεδοµένης της διάταξης της 
παρ. 3(εδ.2) του άρθρου 8 του ν.3316/05, που ορίζει ότι καλούνται τα πτυχία που αντιστοιχούν 
στο µέσο µέγεθος προεκτιµώµενης αµοιβής των επιµέρους συµβάσεων που πρόκειται να 
ανατεθούν µέχρι και το 75% του συνόλου της προεκτιµώµενης αµοιβής». Αν λ.χ. η συνολική 
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 400.000 ΕΥΡΩ και εκτιµάται ότι θα υπογραφούν 4 επιµέρους 
συµβάσεις, καλόνται τα πτυχία που αντιστοιχούν σε προεκτιµώµενη αµοιβή 100.000 ΕΥΡΩ         
(= 400.000/4) έως 300.000 ΕΥΡΩ (=400.000Χ75%). 
Περαιτέρω υπολογίζεται  όχι ο ακριβής, αλλά ο µέγιστος πιθανός αριθµός συµβάσεων, 
συνεπώς εκ του λόγου τούτου δεν πρόκειται περί δεσµευτικού αριθµού. 
 
31

 Όλες οι µελέτες πρέπει να είναι όµοιες, αλλιώς δεν υφίσταται δυνατότητα σύναψης 
συµφωνίας πλαισίου, ανήκουν δηλαδή στην ίδια κατηγορία ή στις ίδιες κατηγορίες µελετών, 
αλλά µπορεί να οµαδοποιούνται ανά ποσό προεκτιµώµενης αµοιβής, π.χ. 1 µελέτη 
τοπογραφικών προεκτιµώµενης αµοιβής 90.000 ΕΥΡΩ και 3 µελέτες τοπογραφικών 
προεκτιµώµενης αµοιβής 60.000 ΕΥΡΩ και 5 µελέτες τοπογραφικών προεκτιµώµενης  αµοιβής 
30.000 ΕΥΡΩ. 

32
 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση χρηµατοδοτούµενη από κοινοτικά κονδύλια πρέπει να 

αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηµατοδοτείται. 
33

 Μέχρι 3 χρόνια 

34
 Το άρθρο 20 µνηµονεύεται µόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

καταλληλότητα. 

35
 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων του 

διαγωνισµού. Μια µέση χρονική περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
είναι 3-8 µήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται αντίστοιχο 
διάστηµα. 

36
 Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιµώµενης αµοιβής 

χωρίς το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005). 

37
 ορίζεται χρόνος µεγαλύτερος κατά 1 µήνα του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός 

καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2. 
38

 Τίθεται ποσό όσο το 2% της προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας - πλαίσιο 

39
 εφόσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 

40
 Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της ΓΓ∆Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).  

41
 Η παρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής 

των οδηγιών, άλλως εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της 
Περίληψης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED». 

42
  Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτηµα της Εγκυκλίου 

Ε.15 / 2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

43
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 41). 

44
 ∆ιευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ηµερών που µεσολαβεί µέχρι την 

ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να προσµετράται 
µετά και την αποστολή της προκήρυξης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα αναφερόµενα στη παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν. 3316/05), και όχι µόνο από την αποστολή δηµοσίευσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

45
 Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3316/05. 

46
 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας 

και αποφυγής αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν 
τη δαπάνη αυτή στην οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει µεγαλύτερη δαπάνη 
δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, το πλέον της 
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προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο 
απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης 
περίληψης στα έντυπα που ο ν 3316/05 προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
αφορά την δηµοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την δηµοσίευση σε περισσότερα έντυπα 
από τα προβλεπόµενα. 

47
 Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 

48
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης 

υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο 
εφαρµογής των Οδηγιών, δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο 
υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική Εγκύκλιος ..). 

49
 Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, να ζητούνται, µετά 

από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, πτυχία ανώτερα των καλουµένων σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις.  

  Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της 
αµέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. 

50
 (τίθενται οι τάξεις και κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο και την συνολική προεκτιµώµενη 

αµοιβή κάθε κατηγορίας µελέτης όπως ορίζεται στην παρ. 11.2 της παρούσας, ανεξάρτητα αν 
ανατίθενται όλα τα στάδια ή κάποια απ΄αυτά – άρθρο 7 παρ. 2γ του ν. 3316/05) 

51
 Οι τάξεις των πτυχίων καθορίζονται δυνάµει της διάταξης του β΄ εδαφίου της παρ. 3 άρθρου 8 

του ν.3316/05, δηλαδή καλούνται όλες οι τάξεις από την αντιστοιχούσα στο µέσο µέγεθος της 
προεκτιµώµενης αµοιβής εκάστης επί µέρους συµβάσεως (όπως προκύπτει από τη διαίρεση 
της µέγιστης προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας – πλαίσιο, προς το µέγιστο αριθµό των 
επιµέρους συµβάσεων, στοιχεία που παρατίθενται στην παρ. 11.2 της παρούσας) έως την 
αντιστοιχούσα στο ποσό που προκύπτει ως ποσοστό 75% της συνολικής προεκτιµώµενης 
αµοιβής.   

52
 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 

αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 

53
 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής.  

54
 Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 µελετητή 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,  

Για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας 
και 2 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και  

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς 
εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

55
 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών απαιτούνται για την συνολική µελέτη 

56
 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από 

τη σύναψη της σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις 
περί µητρώων µελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία των 
στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η ανανέωσή τους.  

57
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την 

προκήρυξη, πλέον της γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, 
και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, 
αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 

   Άρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται µετά από εκτίµηση της ίδιας της 
Αναθέτουσας Αρχής, για τη διασφάλιση της ποιότητας της µελέτης, µε ανάθεσή της σε 
πρόσωπο που έχει αυξηµένη τεχνική ικανότητα. Επίσης προαιρετική είναι και η επιλογή 
κάποιων (ή και όλων) από τις αναφερόµενες στο άρθρο 17 παρ. 1 αποδείξεων περί της 
υπάρξεως τεχνικής ικανότητας. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν πρέπει να 
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τεθεί το άρθρο αναγράφει ρητά ότι «∆εν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, 
πέραν της γενικής καταλληλότητας  όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18». 

58
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή 

ακυρότητας της διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της 
αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε 
συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. Πρέπει να 
αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  
«φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και 
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις 
ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 
 

59
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από 

τα στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας 
πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που 
προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 
 

60
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) .Είναι σκόπιµο για την 

διευκόλυνση της διαδικασίας να διευκρινιστεί ποιες συµβάσεις θα ληφθούν υπόψη π.χ µπορεί 
να τεθεί ότι θα ληφθούν υπόψη οι συµβάσεις στις οποίες τα παραδοτέα στάδια µελετών 
υποβλήθηκαν προς έγκριση εντός του χρόνου αυτού ανεξάρτητα πότε υπογράφηκαν οι 
συµβάσεις ή εγκρίθηκαν.  
 
61

 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών) µπορεί να ζητείται για 
κάποιες µόνο από τις επιµέρους κατηγορίες µελετών, κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, 
αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την εξειδικευµένη εµπειρία. 

62
 Αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης επιστηµονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων 

των κατηγοριών των µελετών, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση της 
µελέτης. Π.χ. για τη µελέτη ενός χώρου ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), οπότε µπορεί να ζητηθεί η 
αναγκαστική στελέχωση της οµάδας µελέτης από ειδικό στην Ακουστική. 
 

63
 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης 

ειδικής εµπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να προκύψει από µία 
σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο 
έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) µονάδα εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν µπορεί 
να προκύπτει από την εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου 
και µία µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

64
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου 

εφαρµογής της Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 
 
64 Α

 Η κύρωση του αποκλεισµού για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται µόνο αν λείπει ολόκληρος 
ένας φάκελος 

65
 Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη 

τέτοιας ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε τα ζητούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις τιθέµενες στο 
άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης 
τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία 
διαγωνιζόµενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε πρέπει να 
µεριµνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 

66
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό 

διάστηµα να είναι ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να 
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εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού 
διαγωνιζοµένων. 
 
67

 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούµενου εξειδικευµένου προσωπικού. 
Το ζητούµενο εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναµικό του 
υποψηφίου, από µόνιµους συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες µε ή χωρίς 
µελετητικό πτυχίο. 
 
68

 Η παράγραφος 21.6 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το 
ποσό του 1. 000. 000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

69Αν η µελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ 
αυξηµένες απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προσφοράς γενικά µπορεί να ορίζεται 
µικρότερο ή µεγαλύτερο, κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής 

70
 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους 

διαγωνιζόµενους)  

71
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 69) 

72
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 70 ) 

73
 ΚΕΝΟ  

74
 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη 

αµοιβή και ως αρνητική η µεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ 
θετική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται 
µε προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 

75
 Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ’ και ∆’ 

τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον 
εµπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 

76
 ∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το 

µέγεθος του έργου, όσο και ο υπερβολικός αριθµός µελών. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές 
∆ιαγωνισµού πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν όπως ορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. Ε1/2007), τη συµµετοχή σε οµάδες µελετών διαγωνιζοµένων, προσώπων 
που απαγορεύεται η συµµετοχή τους από το πνεύµα και το γράµµα του Ν. 3316/2005, όπως 
άτοµα τα οποία απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε αναθέτουσες αρχές, 
µελετητές µε δέσµευση του πτυχίου τους σε γραφείο που δεν µετέχει στο διαγωνισµό κ.λ.π. 

77
 του αρµόδιου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 3316/05) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

              . 

              . 

              . 

               

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

             .. 

 

 

               

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

          . € (µε ΦΠΑ) 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Τύπος  ∆1   
 

Για την ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου 
κατά το άρθρο 8 του Ν.3316/2005 

µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών
1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Τόπος)              
(Ηµεροµηνία)          .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

              . 

              . 

              . 

               

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

              .. 

 

 

              .. 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

         . € (µε ΦΠΑ) 

 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ   ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   

ΜΜ ΕΕ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΑΑ   --   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΣΣ ΙΙ ΟΟ  

   

 

(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής)2................. 

 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
  δηµόσιο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε ανοικτή διαδικασία,  

για την επιλογή αναδόχου συµφωνίας – πλαισίου 
µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, µε τίτλο: 

 
                                          .. ..  

 
 

συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής     .    € ( πλέον Φ.Π.Α 23%) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και αποφάσεις, όπως 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση
3
 

.............. και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί τους ενδιαφερόµενους 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω συµφωνίας – πλαισίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  

 
1.1.Κύριος του Έργου είναι ................ 4 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ...........  5 
 Προϊστάµενη Αρχή είναι ............ που έχει Έδρα:...... 

………………………………………………….. 
                 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  είναι ......... 
                 Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι : ........... 
                 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: ....................... 

  

1.2.Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι 
6
  ..... , στην οποία θα κατατεθούν οι 

προσφορές. 
  

Οδός  : .........  

Ταχ. Κωδ. : .......... 

Τηλέφωνο : .......... 

fax : .......... 

 
 Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρµογή των κειµένων 

διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 
παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα 
αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους 
ενδιαφερόµενους. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της 
διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
 

1.3  Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

 
α- Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο, ή ένωση προσώπων 

χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία 
 β- ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε 

η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή κοινοπραξία 
φυσικών ή νοµικών προσώπων.  

 γ- Τεύχη διαγωνισµού:Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την 
υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

 δ- Επιτροπή : Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 

21 του ν. 3316/05. 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 
 

2.1    Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από......, οδός 
..........., (Πληροφορίες :......., τηλ. : ........), τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

 
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της 

Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό µε την καταβολή του ποσού των ......... € 7, δηλαδή 
συγκεκριµένα µέχρι τις ........8 

Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) 
το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 

διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον 
τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής9. Η Υπηρεσία  
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού της παραγράφου 2.1 στα γραφεία της, στην 
ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
2.3      Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται στα 

γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις ........  

            Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν 
οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, ύστερα από 
συνεννόηση. 

 
 Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, κατά 

την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους 
ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται µέσω 10... σε 
όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι τις ...... Οι 
διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της 
υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 
2.4.     Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3316/05) 

µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και 7 µέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι µέχρι 

.......................... . Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι και 2 ηµέρες προ της 
υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση.  

 
2.5 Πίνακας  περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3316/05: 
 

1. ................... 11 
2. ................... 
3. ................... 
4. ................... 
5. ................... 
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή φακέλου  
 

3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο 

συµµετοχής, κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στη παρούσα 

Προκήρυξη. 
  Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις 

νόµου, ακόµα κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα.  
   Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 

διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συµπλήρωση ή διευκρίνηση των 
στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4.6. 

 
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής τρεις 
επιµέρους κλειστούς φακέλους: 

α- φάκελο “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονοµικής Προσφοράς”. 

 Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

 

Επί των επιµέρους φακέλων αναγράφονται:  
α) το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς) και   
 β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) του 

διαγωνιζόµενου.  
 γ)  ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης 

Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το 
άνοιγµα του φακέλου από την Επιτροπή.  

  
 Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

 Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί12, δηλαδή το περιεχόµενό τους να µην 

είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα 
µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου τους.  

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν 
πρόσφορο οι διαγωνιζόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 

διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή φακέλων και λοιπών εγγράφων από καταστήµατα ταχυδροµικών 
εταιρειών.  
 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 

καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για 
την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη 
επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε fax ή email 
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  
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Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και 
ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 14 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι. 
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται.  
 

 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 
 

4.1    Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά 
την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, 
οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο 
Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής θα 
πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων των 
ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης 
της προθεσµίας.  

 
4.2 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του 

φακέλου συµµετοχής και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς σε σφραγισµένο 
φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, 

καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των 
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζοµένων,  µονογράφει τα στοιχεία τους και 
ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, 
δηλαδή: 

α-  την πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” κατά το άρθρο 21, 
β- το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18, 
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19, 
δ-  την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας κατά το άρθρο 2013 

 
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του 
Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της 

Επιτροπής.  

4.3   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε 
την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε 
πτυχίου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η 
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.  

            
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων 

αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό14.  
Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του πρακτικού, τη σύµβαση για την οποία 
πρόκειται, την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η 
Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Αντίγραφο του πρακτικού 

χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους15.  
Η έναρξη της προθεσµίας ενστάσεων αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν 
αναστέλλει την έναρξη. 
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Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που 
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και 
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή 
ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο 
απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά µε τις συνθήκες φύλαξης 
των φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-
2006 (ΦΕΚ Β΄1561). 

4.4     Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε µία 
από τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που 
δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση 
τους φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει τα 
περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  

Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 
22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των 
ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού λάβει υπόψη της την 
απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.  

 
Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του 
καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε 
συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 

διαγωνισµό και   

β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους που δεν 

αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου 
υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα 
γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 15.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
∆ιαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και 
γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Π.Α. αναπέµπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, 
µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
αναβαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό – 
συµπληρωµατικό)  Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  

4.5   Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών16, η Επιτροπή καλεί 
εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους προσφορές 
κρίθηκαν παραδεκτές. Η ηµέρα διεξαγωγής της δηµόσιας συνεδρίασης πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον πέντε ηµέρες,   προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης της 
έγγραφης πρόσκλησης. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει 
τις “Οικονοµικές Προσφορές“, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο 
Πρακτικό ΙΙΙ. 

 
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. 
Παραδεκτές είναι οι οικονοµικές προσφορές, εφόσον: 17 
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α) ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη 
του διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής18. 

 
β)   Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της παρούσας.  

  
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της 
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή 
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα  προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την 
εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος µε τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“.  
 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια.  
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους 
διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 15.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
 

 Εφόσον κατά του πρακτικού ΙΙΙ υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά και 
εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση της σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 22.2 της 

παρούσας. 
 
4.6       ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  

 
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα 
του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” και νοµιµότητα των σχετικών 
δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να 
καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να 
“συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, µέσα σε συγκεκριµένη 
προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διευκρίνηση είναι εκείνα 
για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία 
αποκλεισµού.  

Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας.  
 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους 
σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και 
επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία του 
άρθρου 20 της παρούσας. 
 
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής 
Προσφοράς»  δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται 
για την βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από 
τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, 
προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης έναντι αυτών. 
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Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και συµπληρώνεται από 

την Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 21.8. 
 

4.7 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε    fax. 19   

4.8      Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν 
µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.4, οι ενδιαφερόµενοι που προµηθεύτηκαν  
τα τεύχη του διαγωνισµού. 

∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν  µόνο οι 
διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και 
ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόµενη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι 
ακόλουθες: 

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της 
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή 
αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η προθεσµία αυτή έχει ενδεικτικό 

χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µπορεί πάντως η 
Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και µετά την παρέλευση της προθεσµίας20. Οι αποφάσεις 
επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους 
τους διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.  

 

 

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης 
Αρχής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται µε  fax 21  προς όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην 
του επιλεγέντος αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.3.   

5.2 Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να ανακαλέσει την 
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν ή µετά την κατακύρωση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρµοζόµενη σε συνδυασµό µε την παρ. 12 του 
άρθρου 6 του Ν.3316/05.  

5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος 
να προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 

του άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.3, καθώς 
και το πτυχίο της παρ. 21.2.  
Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα µετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που συµµετείχε µε την 

υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 β΄ της παρούσας προσκοµίζει βιογραφικά 
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σηµειώµατα του προσωπικού του, για την απόδειξη ύπαρξης γενικής εµπειρίας κατά την 
παρ. 18.2.3. 

Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά την 
εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνησή τους. 

Ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση 
ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε 
περίπτωση που:  

α- τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, ή  

β- ο διαγωνιζόµενος ή µέλος του, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από τα 
Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05, ή 

γ- αποδειχθεί, κατά την παρ. 23.1.1 ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε την προσφορά 
δεν είχε την απαραίτητη καταστατική εξουσία και το διαγωνιζόµενο πρόσωπο δεν 
νοµιµοποιεί τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.  
 
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόµενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου 
και να χορηγήσει φωτοαντίγραφά τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 
στον ανάδοχο.  

 
 
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή συµφωνίας πλαίσιο– υπογραφή επιµέρους συµβάσεων  

6.1 Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.3 της 
παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό,   

β.  προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 22,   

γ. εκδοθεί, επίσης αν απαιτείται κατά νόµο, θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας 
της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο    23  

Η σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των 
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του. 

Η σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό 
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Αν πριν την υπογραφή της σύµβασης εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 
κατά τις διατάξεις του ν. 3414/05 (περί βασικού µετόχου), από την οποία προκύπτει 
ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του αναδόχου, ο επιλεγείς ανάδοχος 
αποκλείεται (άρθρο 5 ν. 3310/05 µετά την τροποποίησή του µε ν. 3414/05) και εξετάζεται η 
ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη 
παράγραφο). 

 6.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
και τόπο. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν 
δεν προσέλθει έγκαιρα µε υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
Εργοδότη, ο οποίος µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στους αµέσως επόµενους κατά σειρά 
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κατάταξης, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής  και κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11 
του άρθρου 7 του Ν.3316/05. 

6.3    Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ. και 
να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο ........, όπου εδρεύει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.  

             Από πλευράς εργοδότη η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας.24 

6.4 Για την ανάθεση των επιµέρους συµβάσεων ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
Ν.3316/05. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις της 
παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3316/05, όταν προκύψει ανάγκη εκπόνησης υπηρεσιών του 
αντικειµένου της συµφωνίας, καλείται ο Ανάδοχος, µε γραπτή πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, να προσέλθει εντός προθεσµίας .....24 α ηµερών για την υπογραφή του 
συµφωνητικού της επιµέρους σύµβασης για την εκπόνηση συγκεκριµένης υπηρεσίας µε τους 
όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, προσκοµίζοντας πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 15.3 της παρούσας. Η επιµέρους σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν 
συναινούν οι δυο πλευρές. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, ή 
δεν προσκοµίσει µε υπαιτιότητά του την εγγύηση καλής εκτέλεσης, θεωρείται ότι αρνείται τη 
σύναψη της επιµέρους σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 15.2 της 
παρούσας υπέρ του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 7: Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό της συµφωνίας πλαίσιο 
2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό των επί µέρους συµβάσεων, 
3.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 
4.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
5.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
6.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της25, 
7.  Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των 

απαιτούµενων υπηρεσιών  και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.  
8.  Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της 

προεκτιµηθείσας αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης(υπηρεσίας), σύµφωνα µε τα άρθρα 4 
παρ. 2 και 7 παρ. 2.δ του Ν. 3316/2005. 

 

Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

8.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 
από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε 
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από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόµενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

8.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα.  

8.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της) 
και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την 
Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
161 Α΄) 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32)  και όλες οι κανονιστικές πράξεις 
(π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που 
έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του26.   

2. Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του 
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173). 27 
4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΣΡ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ.1673Β’/23-8-2007) ‘’περί των 
‘∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.3414/2005’’28,  

5. Ο Ν.2741/99 ‘’περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου’’ (ΦΕΚ.199Α’ /28-09-
1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ.242Α’/11-10-
2002), το Ν.3090/2002 (ΦΕΚ.329Α’/24-12-2002), το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ.30Α'/14.2.2005) και 
το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ.267Α΄/3-12-2007) 29, 

6. Το Ν.∆. 2726/1953 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.∆. "περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του Κράτους και 
οικοδοµής αυτών",  όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 
Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό 
αµοιβών. 

8. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά το µέρος τους που διατηρήθηκαν 
σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005.  

9. Ο N. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο. 
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές. 
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Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά και 
κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη 
γνώση: 
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  
β) της νοµοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουµένου άρθρου και 
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου. 
 
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών 
της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο 
κανόνας δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11: Αντικείµενο – Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Μέγιστος αριθµός επιµέρους 

συµβάσεων – Προθεσµίες 
 

11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε τίτλο:  

«------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------». 

και περαιτέρω στη σύναψη µε τον επιλεγέντα ανάδοχο......30 κατά µέγιστο 
επιµέρους συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 
Οι όροι της συµφωνίας καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειµένου των επιµέρους 
υπηρεσιών της συµφωνίας πλαίσιο αναφέρονται στα τεύχη που µνηµονεύονται στο άρθρο 
7 της παρούσας. 

 
11.2 Η µέγιστη συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των επιµέρους συµβάσεων της 

συµφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται σε --------------- €  (χωρίς ΦΠΑ). 
           Στον επιλεγέντα ανάδοχο θα ανατεθούν κατά µέγιστο: 

1.......€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας .. 
1.......€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας .. 
1.......€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας ..31 

 
Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό οριοθετείται στην παραγρ. 18.1 της παρούσας. 
Στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων περιέχεται φύλλο προσδιορισµού της προεκτιµώµενης 
αµοιβής της συµφωνίας – πλαισίου στο οποίο προσδιορίζονται κατά γενικό τρόπο α) η 
µέγιστη προεκτιµώµενη αµοιβή κατά κατηγορία υπηρεσιών και β) η µέγιστη συνολική 
προεκτιµώµενη αµοιβή που αποτελείται από των άθροισµα των επιµέρους ανά κατηγορία 
προεκτιµώµενων αµοιβών, χωρίς ανάλυση σε µονάδες φυσικού αντικειµένου ανά 
κατηγορία.  
 
Οι προσφερόµενες υπηρεσίες έχουν ενταχθεί στα Προγράµµατα ----------------------- και οι 
συµβάσεις που θα ανατεθούν στον ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθούν από -------------------32. 
 

11.3  Η διάρκεια της συµφωνίας – πλαισίου ορίζεται σε ....έτη/ µήνες33.   

11.4 Ως ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας - πλαισίου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής του 
ιδιωτικού συµφωνητικού. Οι επιµέρους συµβάσεις µπορούν να ανατεθούν στον Ανάδοχο 
εντός της διάρκειας ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο.  

 Οι προθεσµίες εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε 
προθεσµίας θα ορίζονται µε το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό. Οι οριζόµενες προθεσµίες θα 
είναι εύλογες, δηλαδή ανάλογες των ποσοτήτων κάθε σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να εκτελέσει τις εργασίες της επιµέρους σύµβασης και τυχόν διαφωνία του σχετικά µε την 
τιθέµενη προθεσµία επιλύεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41 του Ν. 3316/05. 

11.5 Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του έργου, όταν αυτό 
απαιτείται. 

 
 
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου της συµφωνίας πλαίσιο – Κριτήριο ανάθεσης 

της σύµβασης  

 
12.1 Η επιλογή του Αναδόχου της συµφωνίας - πλαίσιο θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, όπως 

αυτή ορίζεται στην παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.  
12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παραγρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005.  

Formatted: Bullets and Numbering
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12.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθµιση 
της βαθµολογίας των Τεχνικών και των Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων 
που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 2034 της παρούσας. Η αξιολόγηση 
των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια 
αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας,  µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους κατά 
την παραγρ. 22.2 της παρούσας. 

 
 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, 

στην οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και υποδείγµατα εγγράφων 
για την Υπεύθυνη ∆ήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις 
Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι 
υποχρεωτική. 

13.2  ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του 
αντικειµένου της συµφωνίας – πλαίσιο.  

 Οι προσφορές θα ισχύουν για .. 35 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 

Προσφορών του εποµένου άρθρου. 

 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 

 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συµµετοχής, ορίζεται η ------------------------------  και ώρα -----------. 

Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
(κατά το άρθρο 3). 

 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού       
------------ € 36, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού 
ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα (προσάρτηµα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ... 37 µηνών από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή 
εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων κατά σειρά 

κατάταξης αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, β) των υπολοίπων αµέσως µετά την 
ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι διαγωνιζόµενοι  
αυτοί θα παραιτηθούν από το δικαίωµα υποβολής διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, ή 
µετά την παρέλευση απράκτων των προθεσµιών προσφυγής. Σε περίπτωση αποκλεισµού 
διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του, 
εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του 
δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.  

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν 
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προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η 
διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το 
διαγωνιζόµενο.  

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας - πλαίσιο 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, προκειµένου να του ανατεθεί η συµφωνία – πλαίσιο, οφείλει να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συµφωνίας, ύψους ... 38 (χωρίς 
ΦΠΑ) µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα (προσάρτηµα VI), η οποία θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

15.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε επιµέρους σύµβασης 

Προκειµένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συµφωνητικό κάθε επιµέρους σύµβασης, ο 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριµένης 
σύµβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της επιµέρους 
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε για την επιµέρους σύµβαση το συνολικό ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης να ανέρχεται σε 5% του συµβατικού ποσού της. 

 

Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωµής  

16.1 Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόµενο της οικονοµικής του προσφοράς ανά 
κατηγορία µελέτης  (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας – Φ.Π.Α.), 
επί τις µονάδες φυσικού αντικειµένου που θα κληθεί να εκτελέσει µε την υπογραφή των 
επιµέρους συµβάσεων, κατά το χρόνο ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο. Η αµοιβή αυτή δεν 
αναθεωρείται .  

16.2 Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αµοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι λοιπές 
οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, 
περιγράφονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ39, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
και τον Κανονισµό υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής40 και κατά τα εκάστοτε 
ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις  ------------41. 

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής42 θα δηµοσιευθεί α) στο ενηµερωτικό δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο43, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία 
(άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007)44. 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης45 βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν µπορεί να είναι ανώτερα των ...... 
ΕΥΡΩ46 και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια µελέτη, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την 
ανατιθέµενη σύµβαση. 

17.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005. 

  Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό  Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/.../47ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.48 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

18.1 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε 
σύµπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ’ ελάχιστο την εξής γενική επαγγελµατική εµπειρία 
και στελέχωση49 50 51: 

            α) ....................................... 

            β)...................................... 

            γ)....................................... 

 

18.2 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε 
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη 
τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 

18.2.1 είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών 
και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου 
18.1, ή 

18.2.2 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ52 και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και 
κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή 

18.2.3 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των 
προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα 
Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ53 ή 
στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, 

κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 

1. Για την κατηγορία  -----------, --- τουλάχιστον στελέχη  ---  ετούς   εµπειρίας54,   
2. για την κατηγορία  -----------, --- τουλάχιστον στελέχη  ---  ετούς  εµπειρίας,  
3. για την κατηγορία  ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
6.4. για την κατηγορία  ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας, 
5. για την κατηγορία  ----------- , --- τουλάχιστον στελέχη ---  ετούς  εµπειρίας . 55 
 
Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα 
µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο 
δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 
3316/05. 
 

18.3.  Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτούµενες τάξεις ανά 
κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία από τις περιπτώσεις 
της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του 
δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των 
διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται.  

Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, ο 
µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 
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Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και 
τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά 
τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται 
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, 
εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν 
καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

18.4 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο 
σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων 

συµµετέχει το πρόσωπο. 

18.5.  Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα 
ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή 
τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να 
έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται56.  

18.6     Αποτελεί κώλυµα σύγκρουσης συµφερόντων και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται η συµµετοχή στον 
παρόντα διαγωνισµό η ταυτόχρονη συµµετοχή στην εκτέλεση της κύρια σύµβασης µελέτης 
ή έργου στην οποία αποβλέπει (λ.χ. ως σύµβαση επίβλεψης, ή ελέγχου κ.ο.κ) η παρούσα 
σύµβαση, διότι σε µία τέτοια περίπτωση θα υπήρχε σύγχυση των ιδιοτήτων ελέγχοντος και 
ελεγχόµενου57. Ως συµµετοχή στο σχήµα που εκτελεί την κύρια σύµβαση νοείται είτε η 
άµεση είτε και η έµµεση, αφορά δε το κώλυµα και τα στελέχη του διαγωνιζόµενου στην 
παρούσα διαδικασία. Η παρά το κώλυµα αυτό συµµετοχή, ή και οποιαδήποτε σχέση που 
δηµιουργεί σύγκρουση συµφερόντων, µε διαγωνιζόµενο ή τον ανάδοχο της µελέτης ή του 
έργου, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον παρόντα διαγωνισµό και έκπτωσης από την 

σύµβαση παροχής των υπηρεσιών. 

 
 
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
 
  Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 
πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9: 

 [Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά 
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο 
διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του 
µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει  πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις]. 

 
19.1  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
19.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
19.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

19.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
19.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη 
παροχή των πληροφοριών αυτών. 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο 
αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην 
παρ. 23.1.2α της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 20.   Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα58  

 
20.1 Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 οφείλει να διαθέτει 

επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο 
παρόν άρθρο59.  Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: 
α)  από την εκτέλεση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση συµβάσεων υπηρεσιών 60,   ή την 

εκπόνηση παροµοίων µελετών που σχετίζονται άµεσα µε τις µελέτες ή τα έργα που 
αφορά η υπό ανάθεση σύµβαση. Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι συµβάσεις που 
εκτελέσθηκαν, εν όλω ή εν µέρει  κατά την τελευταία..... 61 

Ως παρόµοιες συµβάσεις υπηρεσιών νοούνται οι παρακάτω, ανά κατηγορία62 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
............................... 

β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί 
αντίστοιχα και στην «οµάδα της παροχής υπηρεσίας» του Φακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς63  
αα.............................. 
ββ.............................. 
γγ............................... 

............................  
20.2 Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη του 

άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο 
αυτό, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις 
προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε 
αθροιστικά64 είτε από ένα µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης/ ή 
έργου 58. 
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.3316/0565 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την 
τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – 
πχ. Μέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν 
ήδη στο διαγωνισµό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς 
να χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η 
δέσµευση αυτή αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου 
για νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 
 

     Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού66 τρεις φακέλους, ήτοι: 

      α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,  

 β- κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και  

 γ- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.  

 Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο : 

21.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, σε δύο (2) 
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για 

διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το 
δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, µε τα συνηµµένα (Πίνακας και 

υπεύθυνες δηλώσεις).  

            Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή 
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail) και συνοδεύεται από:  

(α) Πίνακα Περιεχοµένων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα, (προσάρτηµα VII) 
συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την 
ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή µη του δικαιολογητικού.   

(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης περί ορισµού: (i) Κοινού 
Εκπροσώπου και (ii) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζοµένου, 

(γ) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του 
αναπληρωτή του.  

(δ)  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου  περί κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων 

γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας.  

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο - µελετητή  ή  

- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 

- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων 

φυσικών και νοµικών προσώπων ή  

- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

Επισηµαίνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα: 

     α)  Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα προκήρυξη, υποδηλώνει ότι 

έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα του διαγωνιζοµένου, εφόσον η 
αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί 
αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο συµµετοχής, 
δεσµεύει την εταιρεία. 

     β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής 
απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο διαγωνισµό σε σύµπραξη 
µε τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι 
υφίσταται η σχετική νοµιµοποίηση του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι 
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συµµετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως «κοινοπραξία» θεωρείται ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  

[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε σχέση 
µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και διαθέτουν 
ιδιαίτερο ΑΦΜ]. 

Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των 
υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 4.6 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά 
δικαιολογητικά. 

21.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
21.2.1 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.1 προσκοµίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες 

κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.  

21.2.2 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.2. προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους 

καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε κατηγορία και τάξη 
αντίστοιχη των µελετών της παρ. 18.1, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

21.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.3 προσκοµίζουν  

 α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους 
εγκατάστασής του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 18.2.3 της παρούσας και εφόσον 
δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του 
πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο µητρώο, 

 β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού 

διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την οποία 
δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε τις ειδικότητες και 
την εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, δηλώνοντας ταυτόχρονα το 
ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας τους και ββ) ότι σε περίπτωση 
ανάδειξής του ως αναδόχου (του ίδιου ή του σχήµατος στο οποίο µετέχει) θα προσκοµίσει 
βιογραφικά σηµειώµατα του απαιτούµενου προσωπικού, επί ποινή αποκλεισµού του 
από τη διαδικασία.  

21.3    ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 

 Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το 
Προσάρτηµα  Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού 
εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.  

 Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι 
δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.  

 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος 
αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. 

21.4    ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 
67  

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση ¨δάνειας ικανότητας¨ κατά την έννοια της παρ. 20.2 
τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα που 
δανείζει την ικανότητα):  

 
21.4.1 Κατάλογο των κυριότερων παροµοίων υπηρεσιών ή µελετών, σύµφωνα µε το 

συνηµµένο Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ, που παρεσχέθηκαν την τελευταία 

.. 68 από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης 
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σύµπραξης ή κοινοπραξίας, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζοµένου, περί της επιτυχούς και αποτελεσµατικής διεκπεραίωσής τους 50.  

21.4.2 Κατάλογο µε  τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη εµπειρίας) 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος ΙΙ, του απαιτούµενου 
εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενο από τα βιογραφικά σηµειώµατα αυτών 
Υπόδειγµα 3 του προσαρτήµατος II . 69 

 

 21.5  Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να παρατίθενται τα 
παρακάτω από αα -δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού:  

  αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 

µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (απροφασίστως). 

  ββ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριµένου διαγωνιζόµενου. Λάθη στην αναγραφή των στοιχείων 
αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως προς το διαγωνισµό ή το πρόσωπο υπέρ του 
οποίου εκδίδονται) δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της εγγύησης συµµετοχής.  

  γγ)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (κατά το άρθρο 15.1 της παρούσας). 

  δδ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο 
από το αναφερόµενο στην προκήρυξη ή µέχρις επιστροφής της. 

Τυχόν λάθη ή ελλείψεις της εγγύησης πέραν των αναγκαίων αυτών στοιχείων 

διορθώνονται ή συµπληρώνονται εκ των υστέρων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4.6 της 
παρούσας. 

  21.6  ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών 70. Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις 
ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για 
µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

         αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 

προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιµες ηµέρες" πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

    ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές 
µετοχές, προσκοµίζουν: 

i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 
ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ 30 µέρες πριν την υποβολή προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 

φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την 
υπογραφή της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

γγ)  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους ονοµαστικές 

µετοχές, υποβάλλουν: 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

µετοχών. 
ii) αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  
iii) Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους 

λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν 
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µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.2 
της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά 
το άρθρο 4.6 της παρούσας. 
 

Β)        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
21.7 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 

έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην 
παραγρ. 22.1.1 της παρούσας και συγκεκριµένα :  

 
21.7.1Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαµβάνει: 

α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκτέλεσης της σύµβασης, µε σύντοµη 
περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού / 
λογισµικού, όπου απαιτείται.  

β) Τη παρουσίαση των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παραγωγή της  
υπηρεσίας.  

γ) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της 
υπηρεσίας και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η χρονική αυτή 
αλληλουχία. 

δ) Αναφορά στις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη 
µεθοδολογία ή/και τα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 

Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων71 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου 
µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης72),  
το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

 
21.7.2  Έκθεση σχετική µε την Οµάδα  Παροχής των Υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει: 

α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Οµάδας µε αναφορά της προηγούµενης 

συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, όπου 
παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας (υπόδειγµα 1 του προσαρτήµατος III ). 
β)  Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την παροχή των 
ζητούµενων υπηρεσιών  συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται 
σχηµατικά η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας. 
γ)  Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας 
µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας (υπόδειγµα 2 του 
προσαρτήµατος III).    
 
Για τα πρόσωπα της οµάδας που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναµικό του 
διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 22.1.1β, πρέπει να 
υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα 
άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η 
παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας (γραφείου µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση 
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας. ∆εν 
απαιτείται η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών. 
 

Η Έκθεση Οµάδας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και εξαιρουµένων των 
υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία 
αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) 
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δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 15 σελίδων73 κειµένου µεγέθους Α4 µέσης 
γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης74), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 20.1.β 
εξειδικευµένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας) τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα διαγωνιζοµένου πρέπει απαραιτήτως να 
περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.   
 

 
       Γ.        ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

21.8 Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο από την 
Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας 
µπλε ή µαύρου χρώµατος.  

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να 
υπογράφεται: 

α) από τον ίδιο τον µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως 
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς 
το πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, 
αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης 
(υπηρεσίας) και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. 

Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της 
σύµβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία µελέτης 
(υπηρεσίας), β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική 
προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή 
αρνητικό75) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 

Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε 
αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την 
Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, 
προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων θα είναι αριθµηµένα ανά 
σελίδα και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων 
του άρθρου 21 της παρούσας. 
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Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου  

 
22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα 
παρακάτω κριτήρια: 

 
22.1.1 Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 

           Κριτήριο  Τεχνικής προσφοράς 

Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: 

α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.1 Έκθεσης Μεθοδολογίας.  

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα: 

• ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της ζητούµενης υπηρεσίας, 

• ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών για την επιτυχή 
διεκπεραίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας και 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την παροχή της υπηρεσίας µέσα στις 
προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1Α που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά µεγαλύτερη από το 
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο 
προβλεπόµενος ανώτατος αριθµός σελίδων. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου α) στο σύνολο 
της βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς είναι 40%. 

β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.2 Οµάδας 
Παροχής της Υπηρεσίας.  

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα : 

• Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί 
επαρκής η οµάδα, πρέπει για την παροχή έκαστου είδους υπηρεσίας (µελέτης) να 
διατίθεται το απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής 
στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.  

• ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους 
υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της 
οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον 
διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή 
του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την παροχή της υπηρεσίας, λαµβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του 
διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό 
στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη 
προκήρυξη 76. 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης, 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα 77  και σε σχέση µε  
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις  υπηρεσιών.  
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Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1Β που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Οµάδας Μελέτης είναι αισθητά µεγαλύτερη από το 
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο 
προβλεπόµενος ανώτατος  αριθµός σελίδων. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου β στο σύνολο 
της τεχνικής προσφοράς είναι 60%. 

Η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς Uτ.π. προκύπτει ως: 

Uτ.π. = 40% U1A + 60% U1B 

Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β1=75%. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του  60  απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 

22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 
παραγρ. 5 της παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθµια κλίµακα. 

Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β2=25%  
 

Η βαθµολογία U ο.π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:  

U ο.π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο .  

 

22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  

U = U.τ.π. * 75% + U ο.π. * 25% 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 
περισσότερων προσφορών,  ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την 
µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 23:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 
αναδόχου. 

23. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να 

προσκοµίσει τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και 
ελέγχου της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της): 

23.1.1  Σηµείωµα ενυπόγραφο του νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου µελετών ή του κοινού 
εκπροσώπου σύµπραξης ή νοµικού συµβούλου του διαγωνιζοµένου, από το οποίο να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. Μπορεί η αναθέτουσα αρχή  
να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το σηµείωµα (Φ.Ε.Κ. µε το καταστατικό 
της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόµιµα 
δηµοσιευµένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων, 
ή των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του 
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κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώµατος υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώµατος υπέγραψε και ο διαγωνιζόµενος 
αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσµευσή του αποκλείεται και η σύµβαση 
καταρτίζεται µε τον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, µε ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 5.3 της παρούσας.  

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής και 

καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό 
στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό.   

23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου 
ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να 
αφορούν 

- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης),  

- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 

-  και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του 
διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο 
κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. 
Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει δυνητικά τον αποκλεισµό, 
συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν  σχετίζεται ή όχι µε 
την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.   

β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 

19.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το 
αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το 
Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί 
Α.Ε. 

Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές 
εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-
µελετητές ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν 
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχουν 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς για 

την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι.  

Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
(ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα 
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γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της διαγωνιζόµενης εταιρείας, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής 

του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 19.9. Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / 
Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της 
µελέτης, η οποία µπορεί να επικυρώνει, σε αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, το 
φωτοαντίγραφο της ενηµερότητας.  

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ . 

23.1.3  Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα συµµετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 18.2.3, 

υποβάλλει τα βιογραφικά σηµειώµατα του απαραίτητου για την κατοχή της απαιτούµενης 
γενικής εµπειρία προσωπικού του.  

23.2   Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται 

µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, 
σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν 
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης 
των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής 
δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία.  

23.3   Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα 

της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις 
αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

23.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 

Επίσηµους Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά την 
έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής 
των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η 
συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  
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Άρθρο 24 - ∆ιάφορα: 

Προηγήθηκε της παρούσας προκήρυξης η υπ’αριθ......γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παραγρ. 1 του Ν.3316/05. 
 

 
                 

(Τόπος – Ηµεροµηνία)  
 

 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας  Ο Τµηµατάρχης  

   

   

   

   

   

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

         Με την υπ΄ αρ. ............ απόφαση78 

 

Ο ∆ιευθυντής 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης παροχής υπηρεσιών   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους   

σπουδών και  επαγγελµατικά προσόντα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :         Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών 

της οµάδας παροχής υπηρεσίας  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού   

…………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου   21.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω παροχής υπηρεσίας  

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,
1
 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   …………………………….., 

στις ………………………………… 

 

υποψήφιος
2
 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος

3
 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
4
 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 

στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαστηρίου
5
 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  

4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
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4.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη απόφαση, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που 

εκπροσωπώ).  

 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
6
 υπό πτώχευση, εκκαθάριση

7
, ή αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που 

να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23.1.2γ 

της Προκήρυξης. 

  

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την 

πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 

µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του 

ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 

αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                          Ο δηλών 

                              ……………………………………

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 

Υδραυλικά.)  

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της παροχής υπηρεσίας όπως αναγράφεται 

στην σύµβαση) 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη 

Αρχή, ∆/νουσα Υπηρ. π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Αναγράφεται  το είδος της παροχής υπηρεσίας. 

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. 

Σε περίπτωση Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. 

Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την 

δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 

αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση  

παροχή υπηρεσίας.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 

αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή παροχής υπηρεσίας της κατηγορίας στην 

οποία συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην 

κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι του 

αντικειµένου της παρασχεθείσας υπηρεσίας) 

 
 
 
 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 8 (Παροχής Υπηρεσιών)-ΤΥΠΟΣ ∆1_έκδοση 06-2011-τ1.doc  35

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  :             (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της  παροχής υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην 

σύµβαση) 

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες παρασχεθείσες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο 

υποψήφιος. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων) 

 

 

 
   (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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 

                                       Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) 

 

α/α  
Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήµα 

 

Επαγγελµατική 
 Εµπειρία 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

  
  

1.  Επώνυµο :   
 
2.  Όνοµα :    
 
3.  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης :    

 
4.  Υπηκοότητα :   

 

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    

 

6.  Εκπαίδευση :  
 

Ί∆ΡΥΜΑ:    

Ηµεροµηνία:  

Από (µήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:   

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός 
πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

7.  Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
Ελληνικά       

    

       

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 
8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :  
 

 

 

 

 

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ). 

 

 

 

 

 

10.  Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής 

εµπειρίας στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  της  υπηρεσίας και όχι τα έτη από κτήσεως 

πτυχίου). 
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11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που 

προκύπτουν από την µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του). 

 

 

 

12. Επαγγελµατική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες 

ξεκινώντας από την σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο 

αντικείµενο του τοµέα  της υπηρεσίας. ∆ίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής 

σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως διαφορετική θέση, οι αρµοδιότητες 

και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 

Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 

 
Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 

13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση υπηρεσία: 
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός 

που αναγράφεται στο Υπόδειγµα 1του Προσαρτήµατος ΙΙ. Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο 

εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  της  υπηρεσίας. 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (µήνας/έτος) 
Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                 Τόπος – µεροµηνία 
 

               Υπογραφή
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

            

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας  

παροχής υπηρεσίας  
τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας  

παροχής υπηρεσίας 
  τα οποία έχουν 

συνεργαστεί και στο 
παρελθόν 

Τίτλος  
παροχής 

Υπηρεσίας 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα-
µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 
Μελετητικό 

σχήµα 
(Συµπράττοντα 

γραφεία 
µελετών) 

Έναρξη 
Σύµβασης 
-------------- 
Περαίωση 
Σύµβασης 

Κύρια Είδη 
Υπηρεσιών που 
παρεσχέθησαν 

Πιστοποιη-
τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική 

απόφαση παραλαβής, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 
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Προσάρτηµα  V 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………
8
 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού ………………………………… 
9
, υπέρ της  …………… 

…………………… …………………… ……………… …… 

………………………………………………………………………………………….
10

  

για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….
11

, ή της 

µετ΄αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

………………………………………………………………………………………… 
12

 

σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από 

τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 

µη της απαίτησης µέσα σε 3 (τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 

αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 
13

 µετά την πάροδο της οποίας και 

εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή 

σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την 

εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 
προεκτιµώµενης αµοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, 
η εγγύηση συµµετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 

10
  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού 
προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου 
(Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των 
συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών 
προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 

11
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

12
  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  
στην   προκήρυξη. 

13
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει 
αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος 
της. 
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Προσάρτηµα  VI 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..14 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς 

15 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…
16

  µέχρι το 

ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 

εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη 

σύµβαση …...…………………………………………..17  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την 

επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη 

διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή 

µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, 

µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή 

σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 

περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 

αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                 
14

   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής. 
15

  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της 
µελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 

16
  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή 
η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το 
σύνολο της σύµβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).  

17
  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση ανάθεσης 
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Προσάρτηµα   VΙI 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο 

πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  
πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

21.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού 

κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του 

ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη 
Υπεύθυνη .∆ήλωση  του αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί 

κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
21.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις 

µελέτης για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα 

µελετητών ή γραφείων εταιριών µελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή 
Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και 

τάξη µελετών αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων 

µελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 
προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 
µε αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο 

µελετητών και σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 
Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 

21.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
µέλους. 

21.3 προσάρτηµα Ι   

4α 

Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης  υπηρεσιών.  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 προσάρτηµα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της  

παροχή της υπηρεσίας. 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 
προσάρτηµα II –2 

και 

 προσάρτηµα II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 21.5 προσάρτηµα V   

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 21.6    

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

       Νοµίµου Εκπροσώπου 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Το κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις - υποδείξεις προς τις υπηρεσίες που 
συντάσσουν την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά το ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
ερµηνευτική προσέγγιση κάποιων όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να παραδίδεται µε τα τεύχη του διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους, 
προκειµένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της 
προσφοράς τους και να τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της 
προκήρυξης που εφαρµόζει η υπηρεσία. 
 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 

                                                 
1
 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του 

ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του 
παρόντος τεύχους σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο στις δύο 
περιπτώσεις.  
2
 Π.χ. «Το Ελληνικό ∆ηµόσιο / ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΓΓ∆Ε / ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιϊας» ή 

«Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος / ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων» κ.ο.κ. 

3
 Στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον ελληνικό τύπο, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

4
 Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. Α΄ή Β΄ βαθµού, ανώνυµη 

εταιρεία του δηµόσιου τοµέα κλπ) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι 
µελέτες. 

5
 Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση, είτε για λογαριασµό του είτε για 

λογαριασµό του κυρίου του έργου. 

6
 Η Προϊσταµένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει 

την ευθύνη διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. Η Προϊσταµένη Αρχή προκύπτει κατά το άρθρο 45 
παρ. 2 του ν.3316/05 και πρέπει να σηµειώνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην υπό του νόµου προβλεπόµενη. 

7
 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής 

των τευχών. 
8
 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν 

λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής 
προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η 
ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν 
η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την 
προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την προηγούµενη Παρασκευή.  Ο ίδιος τρόπος 
υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 
7ήµερο). 

9
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

10
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  

11
 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την Υπηρεσία ανάλογα µε την κατηγορία µελέτης των προς 

παροχή υπηρεσιών και τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 
3316/05, όταν αυτή τεθεί σε εφαρµογή. Μέχρι τότε το περιεχόµενο του φακέλου του έργου 
περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 και είναι (επί παραδείγµατι): Το Τεύχος Τεχνικών 
∆εδοµένων µε χρονοδιάγραµµα της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών, η τεκµηρίωση της 
σκοπιµότητας του έργου, το πρόγραµµα των απαιτούµενων υπηρεσιών, το τεύχος της 
Προεκτιµώµενης Αµοιβής κ.ο.κ. 

12
 ∆ιευκρίνηση: µε τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγµατος ή 

κατάλληλου ταχυδροµικού φακέλου. 

13
  Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (κατά το άρθρο 20 της παρούσας) διαγράφεται η φράση: 
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  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελµατικής 
καταλληλότητας κατά το άρθρο 20». 

14
 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της 

(τυχόν) ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία 
η αιτιολόγηση των λόγων αποκλεισµού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη, ώστε να 
προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 

 
15

 ∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η 
υπηρεσία έχει τα µέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι 
διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της υπηρεσίας. 
 
16

 Σχετικά µε το θέµα της οριστικοποίησης της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ενώ ακόµα εκκρεµούν 
προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο Ε15/07 του 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

17
  ΚΕΝΟΝ  

18
 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονοµικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες µονάδων 

φυσικού αντικειµένου, από τις αναφερόµενες στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την 
αδυναµία συγκρισιµότητας των προσφορών. Θεµελιώδης υποχρέωση των διαγωνιζοµένων 
είναι να δίνουν προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείµενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στο ΦτΕ.  

19
 O νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το 

ταχυδροµείο. 

20
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την έκδοση 

της απόφασης µπορεί µεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά δεν µπορεί 
να ολοκληρωθεί. 

21
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 

22
 για συµβάσεις υπηρεσιών µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την 

προσφορά του αναδόχου) που υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το ποσό είναι µικρότερο. 

23
 για υπηρεσίες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Για την 

περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών τόσο της τρέχουσας περιόδου (Γ΄ ΚΠΣ) όσο και 
της νέας περιόδου (ΕΣΠΑ, 2007-2013) το πιο πάνω ποσό ανέρχεται σε 5.000.000 € χωρίς 
Φ.Π.Α. Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική αναφορά, αν το ποσό είναι µικρότερο. 

 
24

 Μπορεί πάντως να τεθεί είτε άλλο όργανο, είτε, αορίστως, «το νόµιµο κατά τις οικείες 
διατάξεις όργανο».  

24 α
 Ορίζεται, κατά την κρίση της αναθ.Αρχής, η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να 

προσέλθει ο ανάδοχος για την υπογραφή επιµέρους σύµβασης 

25
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ρητά να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια του 

συµβατικού αντικειµένου προβλέπεται προγραµµατισµός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση 
ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3316/05. 

26
 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε 

(ggde.gr). 

27
 Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα 

αρχή, ανώτερο του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.  

28
 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει 

εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 

29
 Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 

ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε 
υποσηµείωση 22 για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα). 
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30

 Η εκτίµηση του πιθανού αριθµού των επιµέρους συµβάσεων  απαιτείται ώστε να είναι 
δυνατός περαιτέρω ο προσδιορισµός των καλούµενων πτυχίων, δεδοµένης της διάταξης της 
παρ. 3 (εδ.2) του άρθρου 8 του ν.3316/05, που ορίζει ότι καλούνται τα πτυχία που αντιστοιχούν 
στο µέσο µέγεθος προεκτιµώµενης αµοιβής των επιµέρους συµβάσεων που πρόκειται να 
ανατεθούν µέχρι και το 75% του συνόλου της προεκτιµώµενης αµοιβής». Αν λ.χ. η συνολική 
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 400.000 ΕΥΡΩ και εκτιµάται ότι θα υπογραφούν 4 επιµέρους 
συµβάσεις, καλούνται τα πτυχία που αντιστοιχούν σε προεκτιµώµενη αµοιβή 100.000 ΕΥΡΩ         
(= 400.000/4) έως 300.000 ΕΥΡΩ (=400.000Χ75%). 
Περαιτέρω υπολογίζεται  όχι ο ακριβής, αλλά ο µέγιστος πιθανός αριθµός συµβάσεων, 
συνεπώς εκ του λόγου τούτου δεν πρόκειται περί δεσµευτικού αριθµού. 
 
31

 Όλες οι µελέτες πρέπει να είναι όµοιες, αλλιώς δεν υφίσταται δυνατότητα σύναψης 
συµφωνίας πλαισίου, ανήκουν δηλαδή στην ίδια κατηγορία ή στις ίδιες κατηγορίες µελετών, 
αλλά µπορεί να οµαδοποιούνται ανά ποσό προεκτιµώµενης αµοιβής, π.χ. 1 µελέτη 
τοπογραφικών προεκτιµώµενης αµοιβής 90.000 ΕΥΡΩ και 3 µελέτες τοπογραφικών 
προεκτιµώµενης αµοιβής 60.000 ΕΥΡΩ και 5 µελέτες τοπογραφικών προεκτιµώµενης  αµοιβής 
30.000 ΕΥΡΩ.  

32
 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση χρηµατοδοτούµενη από κοινοτικά κονδύλια πρέπει να 

αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηµατοδοτείται. 
33

 Μέχρι 3 χρόνια 

34
 Το άρθρο 20 µνηµονεύεται µόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

καταλληλότητα. 

35
 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων του 

διαγωνισµού. Μια µέση χρονική περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
είναι 3-8 µήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται αντίστοιχο 
διάστηµα. 

36
 Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιµώµενης αµοιβής 

χωρίς το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005). 

37
 ορίζεται χρόνος µεγαλύτερος κατά 1 µήνα του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός 

καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2. 
38

 Τίθεται ποσό όσο το 2% της προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας - πλαίσιο 

39
 εφόσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 

40
 Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της ΓΓ∆Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).  

41
 Η παρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής 

των οδηγιών, άλλως εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της 
Περίληψης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED». 

42
  Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτηµα της Εγκυκλίου 

Ε.15 / 2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

43
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 41). 

44
 ∆ιευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ηµερών που µεσολαβεί µέχρι την 

ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να προσµετράται 
µετά και την αποστολή της προκήρυξης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα αναφερόµενα στη παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν. 3316/05), και όχι µόνο από την αποστολή δηµοσίευσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

45
 Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3316/05. 

46
 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας 

και αποφυγής αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν 
τη δαπάνη αυτή στην οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει µεγαλύτερη δαπάνη 
δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, το πλέον της 
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προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο 
απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης 
περίληψης στα έντυπα που ο ν 3316/05 προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
αφορά την δηµοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την δηµοσίευση σε περισσότερα έντυπα 
από τα προβλεπόµενα. 

47
 Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 

48
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης 

υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο 
εφαρµογής των Οδηγιών, δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο 
υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική Εγκύκλιος ..). 

49
 Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, όπως τροποποιήθηκε 

µε το Ν3621/2007 και ισχύει, να ζητούνται, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, 
πτυχία ανώτερα των καλουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

  Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της 
αµέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. 

50
 Τίθενται οι τάξεις και κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο και την συνολική προεκτιµώµενη 

αµοιβή κάθε κατηγορίας µελέτης (υπηρεσίας), όπως ορίζεται στην παρ. 11.2 της παρούσας. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του ν.3316/05, στους διαγωνισµούς για την 
ανάθεση υπηρεσιών έχουν δικαίωµα συµµετοχής: α) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, σε κάθε 
περίπτωση, β) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, που αποδεικνύουν επιπλέον εµπειρία στην 
επίβλεψη έργων, όταν η ανατιθέµενη σύµβαση αφορά επίβλεψη έργου (παρ.2 και 3 άρθρου 14) 
και γ) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, ή πρόσωπα πιστοποιηµένα σε οργανισµό πιστοποίησης, 
όταν η προς ανάθεση σύµβαση αφορά υπηρεσίες συσχετιζόµενες µε εκτέλεση έργου, πλην της 
επίβλεψης. Η τάξη πτυχίου του άρθρου 39 προκύπτει από την προεκτιµώµενη αµοιβή της 
σύµβασης και οι κατηγορίες πτυχίων προσδιορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Οι κατηγορίες 
αυτές πρέπει να καλύπτουν τις αναγκαίες, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, κατηγορίες 
µελετών ή εργασιών, που απαιτούνται για την εκπόνηση της µελέτης ή την εκτέλεση του έργου 
που αφορά η προς ανάθεση σύµβαση υπηρεσιών.  

51
 Οι τάξεις των πτυχίων καθορίζονται δυνάµει της διάταξης του β΄ εδαφίου της παρ. 3 άρθρου 8 

του ν.3316/05, δηλαδή καλούνται όλες οι τάξεις από την αντιστοιχούσα στο µέσο µέγεθος της 
προεκτιµώµενης αµοιβής εκάστης επί µέρους συµβάσεως (όπως προκύπτει από τη διαίρεση 
της µέγιστης προεκτιµώµενης αµοιβής της συµφωνίας – πλαίσιο, προς το µέγιστο αριθµό των 
επιµέρους συµβάσεων, στοιχεία που παρατίθενται στην παρ. 11.2 της παρούσας) έως την 
αντιστοιχούσα στο ποσό που προκύπτει ως ποσοστό 75% της συνολικής προεκτιµώµενης 
αµοιβής.   

52
 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 

αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 

53
 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής.  

54
 Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 µελετητή 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,  

Για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας 
και 2 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και  

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς 
εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

55
 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών (υπηρεσιών) απαιτούνται για την συνολική υπηρεσία 

56
 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από 

τη σύναψη της σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις 
περί µητρώων µελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία των 
στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η ανανέωσή τους.  
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 Για να τεθεί αυτή η παράγραφος πρέπει η σύµβαση υπηρεσιών να εµπλέκεται µε σύµβαση 
έργου ή µελέτης που εκτελείται την ίδια χρονική στιγµή, όπως όταν πρόκειται για σύµβαση 
υπηρεσιών που αφορά υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκτέλεση της σύµβασης, ή επίβλεψη 
της σύµβασης κ.ο.κ. Αποφεύγεται µε τον τρόπο αυτό η ταύτιση των ιδιοτήτων του ελέγχοντος 
και του ελεγχόµενου. ∆εν τίθεται τέτοιο ζήτηµα αν λ.χ. η παρούσα διαδικασία ανάθεσης αφορά 
υποστήριξη της υπηρεσίας στην επίβλεψη ή διαχείριση έργου και προσέλθει για να διαγωνισθεί 
το πρόσωπο που εκπόνησε τη µελέτη του έργου. 
Σε µια τέτοια περίπτωση όµως θα µπορούσε να προκύψει κώλυµα λόγω ενδεχόµενα 
πλεονεκτικής θέσης του διαγωνιζόµενου αυτού σε σχέση µε τους λοιπούς, αν κριθεί ότι ευνοείται 
στην σύνταξη της προσφοράς του από ιδιαίτερες γνώσεις που απέκτησε κατά την εκπόνηση της 
µελέτης. Βλέπετε σχετικά  την Εγκύκλιο Ε29/06 για τη σύγκρουση συµφερόντων. 

58
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την 

προκήρυξη, πλέον της γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, 
και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, 
αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 

Ανάλογα µε το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας (π.χ. επίβλεψη έργου, σύναψη τευχών, 
προετοιµασία φακέλου για ανάθεση µελέτης κ.λ.π.) θα καθορίζεται και το είδος της ζητούµενης 
εµπειρίας (π.χ. σε έργα ή µελέτες) 

   Άρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται µετά από εκτίµηση της ίδιας της 
Αναθέτουσας Αρχής, για τη διασφάλιση της ποιότητας της µελέτης, µε ανάθεσή της σε 
πρόσωπο που έχει αυξηµένη τεχνική ικανότητα. Επίσης προαιρετική είναι και η επιλογή 
κάποιων (ή και όλων) από τις αναφερόµενες στο άρθρο 17 παρ. 1 αποδείξεων περί της 
υπάρξεως τεχνικής ικανότητας. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν πρέπει να 
τεθεί το άρθρο αναγράφει ρητά ότι «∆εν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, 
πέραν της γενικής καταλληλότητας  όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18». 

59
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή 

ακυρότητας της διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της 
αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε 
συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. Πρέπει να 
αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  
«φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και 
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις 
ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 
 

60
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από 

τα στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας 
πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που 
προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 
 

61
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05).  

 
62

 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών ή υπηρεσιών) µπορεί 
να ζητείται για κάποιες µόνο από τις επιµέρους κατηγορίες, κατά την κρίση της Προϊσταµένης 
Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την εξειδικευµένη 
εµπειρία. 

63
 Αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης επιστηµονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων 

των κατηγοριών των µελετών(υπηρεσιών), εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια παροχή 
της υπηρεσίας. Π.χ. για τη µελέτη ενός χώρου ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), οπότε µπορεί να 
ζητηθεί η αναγκαστική στελέχωση της οµάδας µελέτης από ειδικό στην Ακουστική. 
 

64
 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης 

ειδικής εµπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να προκύψει από µία 
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σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο 
έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) µονάδα εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν µπορεί 
να προκύπτει από την εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου 
και µία µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

65
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου 

εφαρµογής της Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

66
 Η κύρωση του αποκλεισµού για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται µόνο αν λείπει ολόκληρος 

ένας φάκελος  

67
 Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη 

τέτοιας ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε τα ζητούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις τιθέµενες στο 
άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης 
τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία 
διαγωνιζόµενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε πρέπει να 
µεριµνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 

68
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό 

διάστηµα να είναι ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού 
διαγωνιζοµένων. 
 
69

 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούµενου εξειδικευµένου προσωπικού. 
Το ζητούµενο εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναµικό του 
υποψηφίου, από µόνιµους συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες µε ή χωρίς 
µελετητικό πτυχίο. 
 
70

 Η παράγραφος 21.6 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της υπηρεσίας υπερβαίνει το 
ποσό του 1. 000. 000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

71Αν το αντικείµενο της συµφωνίας – πλαισίου που θα ανατεθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή 
αντιθέτως έχει πολύ αυξηµένες απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προσφοράς 
γενικά µπορεί να ορίζεται µικρότερο ή µεγαλύτερο, κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής 

72
 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους 

διαγωνιζόµενους)  

73
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 70) 

74
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 71 ) 

75
 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη 

αµοιβή και ως αρνητική η µεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ 
θετική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται 
µε προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 

76
 Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ’ και ∆’ 

τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον 
εµπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 

77
 ∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το 

µέγεθος του έργου, όσο και ο υπερβολικός αριθµός µελών. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές 
∆ιαγωνισµού πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν όπως ορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. Ε1/2007), τη συµµετοχή σε οµάδες µελετών διαγωνιζοµένων, προσώπων 
που απαγορεύεται η συµµετοχή τους από το πνεύµα και το γράµµα του Ν. 3316/2005, όπως 
άτοµα τα οποία απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε αναθέτουσες αρχές, 
µελετητές µε δέσµευση του πτυχίου τους σε γραφείο που δεν µετέχει στο διαγωνισµό κ.λ.π. 

78
 του αρµόδιου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 3316/05) 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Τύπος Γ 
 
 

Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών  
κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05 

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Τόπος)              
(Ηµεροµηνία)          .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
 
(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 
                . 
                . 
                . 
                . 
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

 

               . 
               . 
               . 
               . 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
+++++++++++. 
 
   ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 
 

 
            .. € 

 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ     ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   

 
 

 
(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής) +++++++++++++++. 

 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
  δηµόσιο διαγωνισµό µε  ανοικτή διαδικασία  

µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας2 : 

 
                                          .. ..  

 
 

προεκτιµώµενης αµοιβής      €  (πλέον Φ.Π.Α.23%) 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και αποφάσεις, όπως 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση
3
 

++++++++++++++και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  
 
 1.1  Κύριος του Έργου είναι  ......................................................... 4 
  
  Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ++++++++++++++..5  

 
  Προϊστάµενη Αρχή είναι ++++..++++++++ που έχει έδρα: 

+++++++++++++++++++++. 
 

 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η  ++..+++++++++++++ 
 
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι ++++++++.. 

 
 1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι +++++6, στην οποία θα κατατεθούν οι 

προσφορές. 
Οδός  : +++++++++. 
Ταχ.Κωδ. : +++++++++. 
Τηλ.- fax : +++++++++. 
E-mail : +++++++++. 

 
 Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρµογή των κειµένων 

διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 
παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα 
αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους 
ενδιαφερόµενους.  

 Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 
επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την 
παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
 

1.3    Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 
 
α- Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο, ή ένωση προσώπων 

χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία 
 β- ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε 

η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή κοινοπραξία 
φυσικών ή νοµικών προσώπων.  

 γ- Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά 
την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

 δ- Επιτροπή : Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 
21 του ν. 3316/05. 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 
 

2.1 Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν διατίθενται από +++++++, οδός 
+++++++, Πληροφορίες +++++++. τηλ.:+++++. τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.  

 
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της 
Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό µε την καταβολή του ποσού των ......... €7, δηλαδή 
συγκεκριµένα µέχρι τις ++++++..8 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) 
το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 

διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον 
τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής9. Η Υπηρεσία  
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού της παραγράφου 2.1 στα γραφεία της, στην 
ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
2.3       Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται 

στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις +++++...  

            Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν 
οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, ύστερα από 
συνεννόηση. 

 
 Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, κατά 

την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους 
ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται µέσω 10......... 
σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι τις ++++.. Οι 
διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της 
υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 
2.4.     Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3316/05) 

µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και 7 µέρες πριν το διαγωνισµό ήτοι µέχρι 
.......................... . Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι και 2 ηµέρες προ της 
υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση.  

 
2.5 Πίνακας  περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3316/05: 
 

1. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. ++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή φακέλου  
 

3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο 
συµµετοχής, κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στη  παρούσα 
Προκήρυξη.  
Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις 
νόµου, ακόµα κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα.  

   Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι 
διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συµπλήρωση ή διευκρίνηση των 
στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4.6. 

 
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής τρεις 
επιµέρους κλειστούς φακέλους: 

α- φάκελο “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονοµικής Προσφοράς”. 

 Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

 
Επί των επιµέρους φακέλων αναγράφονται:  
α) το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή 
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς) και   

 β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) του 
διαγωνιζόµενου.  

 Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το 
άνοιγµα του φακέλου από την Επιτροπή.  

  
 Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

 Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί11, δηλαδή το περιεχόµενό τους να µην 
είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα 
µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου τους.  

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν 
πρόσφορο οι διαγωνιζόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή φακέλων και λοιπών εγγράφων από καταστήµατα ταχυδροµικών 
εταιρειών.  
 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για 
την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη 
επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε fax ή email 
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 
Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και 
ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 14 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι. 
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Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται.  

 
 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 
 
4.1   Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά την 

ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, 
οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο 
Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής θα 
πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων των 
ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης 
της προθεσµίας.  

 
4.2 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του 

φακέλου συµµετοχής και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς σε σφραγισµένο 
φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, 
καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των 
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζοµένων, µονογράφει τα στοιχεία τους και 
ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, 
δηλαδή: 

α-  την πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” κατά το άρθρο 21, 
β- το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18, 
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19, 
δ- την ύπαρξη της τυχόν επιπλέον ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 

κατά το άρθρο 20.12 
 
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του 
Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής.  

4.3   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε 
την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε 
πτυχίου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η 
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.  

            
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων 
αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό13.  
Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του πρακτικού, τη σύµβαση για την οποία 
πρόκειται, την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η 
Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Αντίγραφο του πρακτικού 
χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους14.  
Η έναρξη της προθεσµίας ενστάσεων αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν 
αναστέλλει την έναρξη. 
 
Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που 
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και 
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή 
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ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο 
απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά µε τις συνθήκες φύλαξης 
των φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-
2006 (ΦΕΚ Β΄1561). 

4.4   Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε µία από 
τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που δεν 
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση 
τους φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει τα 
περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 
22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των 
ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού λάβει υπόψη της την 
απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.  
 
Στο Πρακτικό συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του 
καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε 
συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό και   

β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους που δεν 
αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου 
υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα 
γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
∆ιαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και 
γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Π.Α. αναπέµπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, 
µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
αναβαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη 
της τις παρατηρήσεις.  

4.5   Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών15, η Επιτροπή καλεί 
εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους προσφορές 
κρίθηκαν παραδεκτές. Η ηµέρα διεξαγωγής της δηµόσιας συνεδρίασης πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον πέντε ηµέρες,   προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης της 
έγγραφης πρόσκλησης. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει 
τις “Οικονοµικές Προσφορές“, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο 
Πρακτικό ΙΙΙ. 
 
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. Παραδεκτές 
είναι οι οικονοµικές προσφορές, εφόσον: 16.  
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α) ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη 
του διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής17. 

 
β)   Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 τη παρούσας.  

  
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της 
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή 
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα  προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την 
εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται η υποψήφιος µε τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“.  
 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια.  
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους 
διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
 

 Εφόσον κατά του πρακτικού ΙΙΙ υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά και 
εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση της σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της 
παρούσας. 

 
4.6       ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  
 

Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα 
του φακέλου Τυπικών ∆ικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της 
ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να 
“αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. 
Τα µόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διευκρίνηση είναι εκείνα για τα 
οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία 
αποκλεισµού. 
 
Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας.  
 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους 
σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και 
επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της 
εµπειρίας του  άρθρου  20 της παρούσας. 
 
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής 
Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται 
για την βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από 
τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, 
προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης έναντι αυτών. 
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Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και συµπληρώνεται από 
την Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21.8. 

 

4.7 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε    fax. 18   

4.8      Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν 
µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.4, οι Ενδιαφερόµενοι που προµηθεύτηκαν 
επισήµως τα τεύχη του διαγωνισµού. 

∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν  µόνο οι 
διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και 
ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόµενη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι 
ακόλουθες: 

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

 
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της 
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή 
αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η προθεσµία αυτή έχει ενδεικτικό 
χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µπορεί πάντως η 
Π.Α. να εκδόσει την απόφασή της και µετά την παρέλευση της προθεσµίας19. Οι αποφάσεις 
επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους 
τους διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.  

 

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης 
Αρχής περί ανάθεσης της µελέτης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
διαγωνισµού.  Η απόφαση κοινοποιείται µε ...... 20  προς όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην 
του επιλεγέντος αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.3.   

5.2 Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να ανακαλέσει την 
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν ή µετά την κατακύρωση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρµοζόµενη σε συνδυασµό µε την παρ. 12 του 
άρθρου 6 του Ν.3316/05.  

5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος 
να προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 
του άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.3, καθώς 
και το πτυχίο της παρ. 21.2.1.  
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Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα µετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που συµµετείχε µε την 
υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 της παρούσας προσκοµίζει βιογραφικά 
σηµειώµατα του προσωπικού του, για την απόδειξη ύπαρξης γενικής εµπειρίας κατά το 
άρθρο 18.2.3. 
Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά την 
εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνησή τους. 

Ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση 
ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε 
περίπτωση που:  

α- τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, ή  

β- ο διαγωνιζόµενος ή µέλος του, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από τα 
Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05, ή 

γ- αποδειχθεί ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε την προσφορά δεν είχε την 
απαραίτητη καταστατική εξουσία.  
 
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόµενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου 
και να χορηγήσει φωτοαντίγραφά τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 
στον ανάδοχο.  

 
 
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 

6.1 Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.3 της 
παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό,   

 
β.  προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις21,   

 
γ. εκδοθεί, επίσης αν απαιτείται κατά νόµο, θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας 

της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.22  
 
Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των 
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του. 
Η σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό 
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 
 
Αν πριν την υπογραφή της σύµβασης εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 
κατά τις διατάξεις του ν. 3414/05 (περί βασικού µετόχου), από την οποία προκύπτει 
ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του αναδόχου, ο επιλεγείς ανάδοχος 
αποκλείεται (άρθρο 5 ν. 3310/05 µετά την τροποποίησή του µε ν. 3414/05) και εξετάζεται η 
ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη 
παράγραφο). 
 

 6.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
και τόπο. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν 
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δεν προσέλθει έγκαιρα µε υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
Εργοδότη, ο οποίος µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στους αµέσως επόµενους κατά σειρά 
κατάταξης, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής και κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11 
του άρθρου 7 του Ν.3316/05. 

6.3    Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ. και 
να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο ++. ++++.., όπου εδρεύει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.  

           Από πλευράς εργοδότη η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας 23. 

 

Άρθρο 7: Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 
1.  Το ιδιωτικό συµφωνητικό, 
2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 
3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της, 
6.  Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του και το πρόγραµµα 

των απαιτούµενων  υπηρεσιών. 
7.  Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της 

προεκτιµηθείσας αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 § 2 και  9 § 
3.γ του ν. 3316/2005. 

 

Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 
8.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 

από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

  
 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε 
από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόµενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
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8.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα.  

 
8.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της) 

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την 
Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
161 Α΄) 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις 
(π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που 
έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του24.   

2. Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του 
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173).25 
4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.3414’’ 26,  

5. Ο Ν. 2741/99 (περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) (ΦΕΚ 199 Α’ /28-
09-1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-
2002), το ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) και το ν. 3310/0527, 

6. Το Ν.∆. 2726/1953, ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και 
οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 
Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό 
αµοιβών. 

8. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά το µέρος τους που διατηρήθηκαν 
σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005.  

9. Ο Ν. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο. 
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
 
 
 

Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά και 
κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη 
γνώση: 
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  
β) της νοµοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουµένου άρθρου και 
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γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου. 
 
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών 
της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο 
κανόνας δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Αντικείµενο– Προεκτιµώµενη Αµοιβή -Χρηµατοδότηση – Συµβατική προθεσµία 
 
11.1  Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών  µε τίτλο: 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που 
µνηµονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης και την συνοδεύουν. 

 
11.2 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται σε --------------- € (χωρίς ΦΠΑ) και επιµερίζεται 

σε επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές:  
 

1.  --------------- € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας ------ 
2.  --------------- € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας ------ 
3.  --------------- € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας ------ 
 
 Η µελέτη έχει ενταχθεί  ----------------------- και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από -------------
----------------. 

 
11.3    Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου ή οι µονάδες απασχόλησης, τα ποσοτικά στοιχεία και οι 

τιµές µονάδος που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των ως άνω 
προεκτιµώµενων αµοιβών σύµφωνα µε το άρθρο 4 § 2 του ν. 3316/2005 αναφέρονται στο 
Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής  του άρθρου 7 της παρούσας.  

 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του ν. 3316/05, οι διαγωνιζόµενοι 
οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά 
στοιχεία του έργου. Η οικονοµική τους προσφορά αποτελεί την κατ΄ αποκοπήν αµοιβή για 
το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο του 
έργου. 
 
Τεκµαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη µελέτη του Φακέλου του έργου, 
την πιθανότητα να µην αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου ή του 
χρόνου απασχόλησης, όπως αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής, στις 
τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεσης της σύµβασης και διαµόρφωσε 
ανάλογα την οικονοµική του προσφορά, µέσα στα παραδεκτά περιθώρια διακύµανσής της. 
Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις µονάδες φυσικού αντικειµένου 
µεταξύ του τεύχους της προεκτιµώµενης αµοιβής και της εκτελεσθείσας σύµβασης, δεν 
δηµιουργείται εκατέρωθεν δικαίωµα για αντίστοιχη αυξοµείωση της αµοιβής του αναδόχου, 
εφόσον δεν υπερβαίνουν το «βασικό σχέδιο», το οποίο περιγράφεται στο Φάκελο του 
έργου, δηλαδή τα βασικά δεδοµένα που περιγράφουν και οριοθετούν το φυσικό αντικείµενο 
της σύµβασης.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες υπερβάσεις του βασικού σχεδίου έχουν ισχύ τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 29 του ν. 3316/05.  
 

11.4 Ως έναρξη των προθεσµιών της σύµβασης ορίζεται κατ΄αρχάς η ηµεροµηνία υπογραφής 
του ιδιωτικού συµφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωµα να ορίσει, 
κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, άλλο χρόνο έναρξης των προθεσµιών της 
σύµβασης (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05). 

  
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 
++++.  ηµέρες / µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού.  

  
 Στη σύµβαση ορίζονται και οι ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες, όπως αναλύονται στην 

Συγγραφή Υποχρεώσεων: 28 
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1. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
9. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
10. ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε    ---- ηµέρες / 
µήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης (άρθρο 23 
παρ. 3 ν. 3316/05).  

 
11.5 Ο Ανάδοχος θα εργαστεί, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της σύµβασης, στα γραφεία της 

Υπηρεσίας, είτε στο γραφείο του, είτε στα εργοτάξια των έργων που αφορά η σύµβαση, είτε 
στην περιοχή του υπό µελέτη έργου, όταν αυτό απαιτείται29. 

 
 

Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών – Κριτήριο ανάθεσης 
της σύµβασης  

 
12.1 Η επιλογή του Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, 

όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.  
 
12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς» σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9  του Ν. 3316/2005.  
 
12.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθµιση 

της βαθµολογίας των Τεχνικών και των Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων 
που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 2030 της παρούσας. Η αξιολόγηση 
των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια 
αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας, µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους κατά την 
παράγραφο 22.2. 

 
 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, 
στην οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και υποδείγµατα εγγράφων 
για την Υπεύθυνη ∆ήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά, και τις 
Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής και Kαλής Eκτέλεσης.  

Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική. 

13.2  ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του 
συµβατικού αντικειµένου της µελέτης.  

 Οι προσφορές θα ισχύουν για ------ 31 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας 
υποβολής Προσφορών του εποµένου άρθρου. 
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Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συµµετοχής, ορίζεται η ------------------------------  και ώρα η ++..  

Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
(κατά το άρθρο 3). 

 
 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
 

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού      -
----------- € 32, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού 
ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα (προσάρτηµα V)  και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ------ 33 µηνών από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή 
εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων κατά σειρά 
κατάταξης αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, β) των υπολοίπων αµέσως µετά την 
ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι διαγωνιζόµενοι  
αυτοί θα παραιτηθούν από το δικαίωµα υποβολής διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, ή 
µετά την παρέλευση απράκτων των προθεσµιών προσφυγής. Σε περίπτωση αποκλεισµού 
διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του, 
εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του 
δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.  

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν 
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η 
διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το 
διαγωνιζόµενο.  

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα 
(προσάρτηµα VI), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 5%, της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης (άρθρο 11.2 της παρούσας). 

Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωµής  

16.1 Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν 
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται 
παρά µόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05 και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ Β΄1591) 
Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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16.2 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές 

επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

 
17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ34, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
και τον Κανονισµό υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής35 και κατά τα εκάστοτε 
ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις  ------------36. 

 
17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής37 θα δηµοσιευθεί α) στο ενηµερωτικό δελτίο και στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο38, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία 
(άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007)39. 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης40 βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν µπορεί να είναι ανώτερα των ++++++ 
ΕΥΡΩ41 και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης42. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια σύµβαση, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την 
ανατιθέµενη σύµβαση. 

 
17.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., 

σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005. 
 
Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που προβλέπονται 
στο σχετικό  Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/+./43ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της Ευρ/κής Επιτροπής, θα 
αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.44 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
18.1 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε 

σύµπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελµατική 
εµπειρία και στελέχωση45:  

 
α)+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
β)+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
γ)+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

18.2 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη 
τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 

 
18.2.1 είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών 

Μελετών και διαθέτουν την εµπειρία και στελέχωση της παρ. 18.1, όπως 
αποδεικνύεται µε αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 3946 του ν. 
3316/05 και (µέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και 
των εκτελεστικών του διαταγµάτων.  

 
18.2.2 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα 

µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ47 και είναι εγγεγραµµένα 
σε τάξεις και κατηγορίες µελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω 
παραγράφου 18.1, ή 

 
18.2.3 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των 

προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα 
στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/ 
++ ΕΚ48 ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία 
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – 
Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 
για την κατηγορία µελέτης ---------- , ---- τουλάχιστον στελέχη -------ετούς εµπειρίας 49  
για την κατηγορία µελέτης ----------- , ---- τουλάχιστον στελέχη -------ετούς εµπειρίας  
για την κατηγορία µελέτης ----------- , ---- τουλάχιστον στελέχη -------ετούς εµπειρίας  

 
18.3   Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 

προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτούµενες τάξεις ανά 
κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία από τις περιπτώσεις 
της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του 
δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των 
διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται.  
 
Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, ο 
µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 
 
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και 
τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
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 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά 
τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται 
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, 
εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν 
καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 
  

18.4 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο 
σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων 
συµµετέχει το πρόσωπο. 

 
18.5.  Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να 

είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα 
ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή 
τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να 
έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται50.  
Μετά την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του ν. 
3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. 

 
18.6 Αποτελεί κώλυµα σύγκρουσης συµφερόντων και γι΄ αυτό δεν επιτρέπεται η συµµετοχή 

στον παρόντα διαγωνισµό η ταυτόχρονη συµµετοχή στην εκτέλεση της κύριας σύµβασης 
µελέτης ή έργου στην οποία αποβλέπει (λ.χ. ως σύµβαση επίβλεψης, ή ελέγχου κ.ο.κ.) η 
παρούσα σύµβαση, διότι σε µια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε σύγχυση των ιδιοτήτων 
ελέγχοντος και ελεγχοµένου51. Ως συµµετοχή στο σχήµα που  εκτελεί την κύρια σύµβαση 
νοείται είτε η άµεση είτε και η έµµεση, αφορά δε το κώλυµα και τα στελέχη του 
διαγωνιζοµένου στην παρούσα διαδικασία. Η παρά το κώλυµα αυτό συµµετοχή, ή και 
οποιαδήποτε σχέση που δηµιουργεί σύγκρουση συµφερόντων, µε διαγωνιζόµενο ή τον  
ανάδοχο της µελέτης ή του έργου, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον παρόντα 
διαγωνισµό και έκπτωσης από την σύµβαση παροχής των υπηρεσιών.  

 
 
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
 
  Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 
πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9: 

 [Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν 
ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και 
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει 
τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά 
του αποκλεισµού του µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει  πρόσθετα στοιχεία και 
εξηγήσεις]. 

 
19.1  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
19.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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19.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

19.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
19.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη 
παροχή των πληροφοριών αυτών. 

 
Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο 
αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, όπως τα µέλη αυτά ορίζονται στην 
παρ. 23.1.2α της παρούσας. 
 
20.    Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 52  
 
20.1  Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να διαθέτει, 

επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν 
άρθρο53. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: 

 

α)  από την παροχή παρόµοιων µε την υπό ανάθεση υπηρεσιών54, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε 

συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία ..........................
55

.  
Ως παρόµοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη 56: 
.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................ 
β) Να διαθέτει το παρακάτω εξειδικευµένο προσωπικό, σύµφωνα και µε τα  αναφερόµενα  στο 
Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων : 57

 

.....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
++++++++++++++++++++++++++................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................58 
 

20.2. Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 
18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά 
το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του 
άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά59 είτε από έναν 
µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης. 

 
  Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 60 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την 

τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – 
π.χ. µέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη 
στο διαγωνισµό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να 
χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση 
αυτή αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό 
πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής  
 

     Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τρεις φακέλους ήτοι: 
  
      α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,  
 β- κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και  
 γ- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.  
 
 Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  
  
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο 
διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για 
διαγωνιζόµενη σύµπραξη ή κοινοπραξία), τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο: 
           
21.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, σε δύο (2) 

πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για 
διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το 
δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, µε τα συνηµµένα (Πίνακας και 
υπεύθυνες δηλώσεις). 

            Η αίτηση συνοδεύεται από:  
(α) Πίνακα Περιεχοµένων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα (προσάρτηµα VII), 
συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την 
ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή µη του δικαιολογητικού.   
(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης περί ορισµού: (i) Κοινού Εκπροσώπου 
και (ii) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζοµένου, 
(γ) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του 
αναπληρωτή του.  
(δ) )  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου  περί κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων 
γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας.  

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή  
- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 
- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων 

φυσικών και νοµικών προσώπων ή  
- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  
 
Σηµειώνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα: 
     α)  Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα προκήρυξη, υποδηλώνει ότι 
έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα του διαγωνιζοµένου, εφόσον η 
αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί 
αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο συµµετοχής, 
δεσµεύει την εταιρεία. 
     β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής 
απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο διαγωνισµό σε σύµπραξη 
µε τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι 
υφίσταται η σχετική νοµιµοποίηση του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι 
συµµετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως «κοινοπραξία» θεωρείται ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  
[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε σχέση 
µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα 
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Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και 
διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ]. 

 
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των 
υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 4.6 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά 
δικαιολογητικά. 

 
21.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
21.2.1 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.1 προσκοµίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες 

κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.  
 

21.2.2 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.2. προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους 
καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε κατηγορία και τάξη 
αντίστοιχη των µελετών της παρ. 18.1, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

 
21.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.3 προσκοµίζουν  
 α) άδεια άσκησης του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους 
εγκατάστασής του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 18.2.3 της παρούσας και εφόσον 
δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του 
πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο µητρώο, 

 β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του  αλλοδαπού 
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την οποία 
δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε τις ειδικότητες και 
την εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, δηλώνοντας ταυτόχρονα το 
ονοµατεπώνυµο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας τους και ββ) ότι σε περίπτωση 
ανάδειξής του ως αναδόχου (του ίδιου ή του σχήµατος στο οποίο µετέχει) θα προσκοµίσει 
βιογραφικά σηµειώµατα του απαιτούµενου προσωπικού, επί ποινή αποκλεισµού του 
από τη διαδικασία.  

 
21.3    ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 
 
 Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το 
προσάρτηµα Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ 
των αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.  

 Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι 
δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.  

 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος 
αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. 
 

21.4    ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας61  
 
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 
20.2, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα που 
δανείζει την ικανότητα): 
 

21.4.1 Κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το συνηµµένο  Υπόδειγµα 
1 του προσαρτήµατος II, που παρασχέθηκαν την τελευταία ++++++62 από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 
συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς 
και αποτελεσµατικής εκπόνησης των µελετών. 
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21.4.2 Κατάλογο µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη εµπειρίας) 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 του προσαρτήµατος II, του απαιτούµενου 
εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενο από τα βιογραφικά σηµειώµατα αυτών 
Υπόδειγµα 3 του προσαρτήµατος ΙΙ63.  

 
 21.5  Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να παρατίθενται 

τουλάχιστον τα παρακάτω από αα - δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού:  
  αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (απροφασίστως). 
  ββ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριµένου διαγωνιζόµενου. Λάθη στην αναγραφή των στοιχείων 
αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως προς το διαγωνισµό ή το πρόσωπο υπέρ του 
οποίου εκδίδονται) δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της εγγύησης συµµετοχής.  
  γγ)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (κατά το άρθρο 15.1 της παρούσας). 
  δδ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο 
από το αναφερόµενο στην προκήρυξη ή µέχρις επιστροφής της. 
Τυχόν λάθη ή ελλείψεις της εγγύησης πέραν των αναγκαίων αυτών στοιχείων 
διορθώνονται ή συµπληρώνονται εκ των υστέρων κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 4.6 της 
παρούσας. 

 

 21.6  ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών 64. Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις 
ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για 
µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

               αα)    Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας 
και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιµες ηµέρες" πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

         ββ)    Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν: 

i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 
ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ 30 µέρες πριν την υποβολή προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την 
υπογραφή της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

     γγ)   Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν: 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών. 
ii) αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  
iii) Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν 
µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από 
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αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.2 
της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά 
το άρθρο 4.6. της παρούσας. 
 

Β)        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

21.7 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην 
παρ. 22.1 της παρούσας και συγκεκριµένα :  

 
21.7.1 Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη σύµβαση, η οποία πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία 

του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων του φακέλου του έργου και να περιλαµβάνει καταγραφή 
των αντικειµένων της υπό ανάθεση σύµβασης και σχολιασµό αυτών, µε επισήµανση των 
τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν και εισήγηση περί του ενδεδειγµένου τρόπου 
επιλύσεώς τους.  
 
Η Τεχνική Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων 65 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς 
µέσου µεγέθους (ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και σχεδίων.  
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου 
κρίσης 66),  το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
 

21.7.2 Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της σύµβασης, που περιλαµβάνει: 
 

α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την παροχή των υπηρεσιών, µε σύντοµη 
περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού / 
λογισµικού, όπου απαιτείται.  
 

β) Τη παρουσίαση των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παροχή των 
υπηρεσιών.  
 

γ) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την παροχή των 
υπηρεσιών και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η χρονική αυτή 
αλληλουχία 67. 
 

δ) Αναφορά στις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη 
µεθοδολογία ή/και τα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 
 

Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων 68 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου 
µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης69),  
το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

 
21.7.3  Έκθεση για την Οµάδα Παροχής των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει: 

 
α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της οµάδας παροχής των υπηρεσιών µε αναφορά 
της προηγούµενης συνεργασίας τους µε τους υποψήφιους, συνοδευόµενη από τον Πίνακα 
του συνηµµένου υποδείγµατος (υπόδειγµα 1 του προσαρτήµατος III), όπου 
παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους µε τους υποψήφιους. 
β)  Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την παροχή των 
υπηρεσιών συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας. 
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γ)  Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας τα 
οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας   (υπόδειγµα 2 του 
προσαρτήµατος III). 
  

Για τα πρόσωπα της οµάδας παροχής των υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο στελεχιακό 
δυναµικό του διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 22.1.1β, πρέπει να 
υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα άτοµα 
αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η 
παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας (γραφείου µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση 
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας. ∆εν 
απαιτείται η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών. 

 
Η Έκθεση για την Οµάδα παροχής των υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
παραρτηµάτων και εξαιρουµένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 15 σελίδων 70 
κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης71), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 20.1.β 
εξειδικευµένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας) τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης διαγωνιζοµένου πρέπει 
απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.   

 
  Γ.        ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
21.8 Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο από την 

Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς  συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας 
µπλε ή µαύρου χρώµατος.  

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να 
υπογράφεται: 
α) από τον ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και  
γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως 
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  
 
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς 
το πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, 
αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 
 
Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης και 
πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της 
σύµβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία 
µελέτης, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική 
προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή 
αρνητικό 72) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 
Υπενθυµίζονται  οι επισηµάνσεις της παρ. 11.3 του παρόντος. 
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Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε 
αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την 
Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, 
προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων θα είναι αριθµηµένα ανά σελίδα 
και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων του άρθρου 21 
της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου  
 
22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 
 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα 
παρακάτω κριτήρια 73: 

 
22.1.1 Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 
 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  
 
Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της σύµβασης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.7.1 και συγκεκριµένα: 

• ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της σύµβασης, 

• ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

Σε περίπτωση που η Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά µεγαλύτερη από το προβλεπόµενο στο 
προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο προβλεπόµενος εύλογος 
αριθµός σελίδων 74.   
∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

 
Το 1ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του +.. απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες 75. 
 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται σε 
Β1= 30%. 
 
Κριτήριο 2ο  Τεχνικής προσφοράς 
 
Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: 
α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.2 Έκθεσης Μεθοδολογίας.  
Αξιολογούνται  συγκεκριµένα: 

• ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της σύµβασης, 

• ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παροχής των 
υπηρεσιών για την έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης και 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την παροχή των υπηρεσιών µέσα στις 
προβλεπόµενες προθεσµίες76 . 
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Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2Α που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  
 
β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.3 Οµάδας 
Παροχής των υπηρεσιών.  
Αξιολογούνται  συγκεκριµένα: 

• Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί 
επαρκής η οµάδα, πρέπει να διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη 
τάξη δυναµικό εκάστης κατηγορίας. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται 
αρνητικά.  

• ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους 
υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της 
οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον 
διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή 
του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του 
διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό 
στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη 
προκήρυξη77. 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την παροχή των υπηρεσιών, 

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα78 και σε σχέση µε  
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2Β που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100.  

Η βαθµολογία U2 στο κριτήριο αυτό προκύπτει ως: 
 

U2 = 40% U2A + 60% U2B 
 
Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β2=45%. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό 
βαθµό κάτω του +.. απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 
 
Συνολική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 
 

U Τ.Π.= (U1*B1 + U2*B2) / 0,75 > 60 
 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον: 
α) οι βαθµολογίες στα επιµέρους κριτήρια είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες 
απαιτούµενες και 
β) η σταθµισµένη βαθµολογία τους κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 60 µονάδες. 

 
22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

 
Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 § 5 της 
παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθµια κλίµακα. 
Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  
 
Η βαθµολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:  
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U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο .  
 

22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  
 

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  
 
U = U.Τ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% 

 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 
περισσότερων προσφορών,  ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την 
µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
 

 
Άρθρο 23:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 

αναδόχου. 
 

23. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και 
ελέγχου της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της, εκτός κι αν προκύπτει ότι 
προσκοµίζονται συνολικά για λογαριασµό της): 

 
23.1.1  Σηµείωµα ενυπόγραφο του νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου µελετών ή του κοινού 

εκπροσώπου σύµπραξης ή νοµικού συµβούλου του διαγωνιζοµένου, από το οποίο να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. Μπορεί η αναθέτουσα αρχή  
να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το σηµείωµα (Φ.Ε.Κ. µε το καταστατικό 
της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόµιµα 
δηµοσιευµένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων, 
ή των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων σε περίπτωση 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του 
κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώµατος υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώµατος υπέγραψε και ο διαγωνιζόµενος 
αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσµευσή του αποκλείεται και η σύµβαση 
καταρτίζεται µε τον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας υποψήφιο, µε ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 5.3 της παρούσας.  

  
 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής και 

καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό 
στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό.   

 
23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου 

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας).  

 Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν 
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης),  
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),  
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 

λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  
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Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του 
διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο 
κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. 
Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει δυνητικά τον αποκλεισµό, 
συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν  σχετίζεται ή όχι µε 
την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.   

 
β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 
19.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το 
αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το 
Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί 
Α.Ε. 
Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

 
γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές 
εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-
µελετητές ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν 
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχουν 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

 
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς 
για την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι Έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα θα 
υποβάλλουν βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι 
ασφαλισµένοι.  
Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
(ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα 
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της διαγωνιζόµενης εταιρείας, αποδεικτικά 
ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 
ε)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής 
του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της παρ. 19.9. Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / 
Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της 
µελέτης, η οποία µπορεί να επικυρώνει, σε αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, το 
φωτοαντίγραφο της ενηµερότητας.  
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ . 
 

23.1.3  Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα συµµετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 18.2.3, 
υποβάλλει τα βιογραφικά σηµειώµατα του απαραίτητου για την κατοχή της απαιτούµενης 
γενικής εµπειρία προσωπικού του.  
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23.2  Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται 
µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, 
σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν 
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης 
των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής 
δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία.  

 
23.3   Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα 

της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις 
αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
 

23.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής σε Επίσηµους 
Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά την έννοια του 
άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής των 
δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

 
 Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η 

συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  
 

Άρθρο 24 – ∆ιάφορα79 

 
 Της έγκρισης της παρούσας προκήρυξης έχουν προηγηθεί: 

α) Η υπ΄αριθ+++++++++++++.γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β) ++++++++++++++++. 

                                                   
 

                 
                                                       (Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

              Ο Συντάξας 

 

 

               

 

 

         Ο Τµηµατάρχης  

 

 

               

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                         Με την αριθµό πρωτ. ++++++++++++++++++ απόφαση
80

 

 

 
Ο ∆ιευθυντής 

 
            

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης παροχής υπηρεσιών   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους   

σπουδών και  επαγγελµατικά προσόντα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :         Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών 

της οµάδας παροχής υπηρεσίας  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού   

…………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου   21.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω παροχής υπηρεσίας  

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,
1
 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   …………………………….., 

στις ………………………………… 

 

υποψήφιος
2
 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος

3
 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
4
 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 

στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαστηρίου
5
 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  

4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 



 

Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 9( Παροχής Υπηρεσιών)_Τύπος Γ_έκδοση 06-2011-τ1.doc 34

4.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη απόφαση, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που 

εκπροσωπώ).  

 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
6
 υπό πτώχευση, εκκαθάριση

7
, ή αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που 

να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23.1.2γ 

της Προκήρυξης. 

  

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την 

πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 

µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του 

ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 

αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                          Ο δηλών 

                              ……………………………………

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 

Υδραυλικά.)  

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :               (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της παροχής υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην 

σύµβαση) 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη 

Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Αναγράφεται  το είδος της παροχής υπηρεσίας. 

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος.  Σε περίπτωση 

Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο 

τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την 

δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 

αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση  

παροχή υπηρεσίας.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 

αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή παροχής υπηρεσίας της κατηγορίας στην 

οποία συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην 

κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι του 

αντικειµένου της παρασχεθείσας υπηρεσίας) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :              (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της  παροχής υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην 

σύµβαση) 

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες παρασχεθείσες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο 

υποψήφιος. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων) 

 

 

 
   (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. 



Πρότυπη Προκήρυξη Άρθρου 9( Παροχής Υπηρεσιών)_Τύπος Γ_έκδοση 06-2011-τ1.doc 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 

                                       Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) 

 

α/α  
Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος σπουδών 
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήµα 

 

Επαγγελµατική 
 Εµπειρία 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

  
  

1.  Επώνυµο :   
 
2.  Όνοµα :    
 
3.  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης :    

 
4.  Υπηκοότητα :   
 

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
 

6.  Εκπαίδευση :  
 

Ί∆ΡΥΜΑ:    

Ηµεροµηνία:  

Από (µήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:   

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός 
πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

7.  Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
Ελληνικά       

    

       

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 
8. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :  
 

 

 

 

 

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ). 

 

 

 

 

 

10.  Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής 

επαγγελµατικής εµπειρίας στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  της  υπηρεσίας και όχι 

τα έτη από κτήσεως πτυχίου). 
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11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που 

προκύπτουν από την µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του). 

 

 

 

12. Επαγγελµατική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες 

ξεκινώντας από την σηµερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο 

αντικείµενο του τοµέα  της υπηρεσίας. ∆ίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραµονής 

σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως διαφορετική θέση, οι 

αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 

Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 

 
Χρονική διάρκεια: Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρµοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 
13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση υπηρεσία: 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός 

περιορισµός που αναγράφεται στο Υπόδειγµα 1του Προσαρτήµατος ΙΙ. Η εµπειρία 

αναφέρεται πάντα στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα  της  υπηρεσίας. 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (µήνας/έτος) 
Έως (µήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                 Τόπος – µεροµηνία 
 

               Υπογραφή
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας  

παροχής υπηρεσίας  
τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας  

παροχής υπηρεσίας 
  τα οποία έχουν 

συνεργαστεί και στο 
παρελθόν 

Τίτλος  
παροχής 

Υπηρεσίας 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα-

µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 
Μελετητικό 

σχήµα 
(Συµπράττοντα 

γραφεία 
µελετών) 

Έναρξη 
Σύµβασης 
-------------- 
Περαίωση 
Σύµβασης 

Κύρια Είδη 
Υπηρεσιών που 
παρεσχέθησαν 

Πιστοποιη-
τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  
2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική 

απόφαση παραλαβής, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 
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Προσάρτηµα  V 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………
8
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού ………………………………… 
9
, υπέρ της  …………… 

…………………… …………………… ……………… …… 

………………………………………………………………………………………….
10

  για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….
11

, ή 

της µετ΄αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου 

για 

………………………………………………………………………………………… 
12

 σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν 

από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 

ή µη της απαίτησης µέσα σε 3 (τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 

αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 
13

 µετά την πάροδο της οποίας 

και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή 

δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως 

από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει 
το διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 
προεκτιµώµενης αµοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 
3316/05, η εγγύηση συµµετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 

10
  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού 
προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου 
(Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των 
συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών 
νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση 
συµµετοχής. 

11
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

12
  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  
στην   προκήρυξη. 

13
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει 
αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της 
ισχύος της. 
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Προσάρτηµα  VI 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..
14

 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς 

15
 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…
16

  µέχρι 

το ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ 
1 
 

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και 

την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 

εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από 

τη σύµβαση …...…………………………………………..
17

  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά 

την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε 

στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση 

ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η 

παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την 

επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 

περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 

αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                 
14

   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής. 
15

  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης 
της µελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 

16
  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε 
περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην 
περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).  

17
  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση ανάθεσης 
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Προσάρτηµα   VΙI 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο 

πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  
πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

21.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού 

κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του 

ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη 

Υπεύθυνη .∆ήλωση  του αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί 

κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
21.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις 

µελέτης για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα 

µελετητών ή γραφείων εταιριών µελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή 

Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και 

τάξη µελετών αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων 

µελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 

προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη 

µε αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο 

µελετητών και σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 
21.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

µέλους. 

21.3 προσάρτηµα Ι   

4α 

Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης  υπηρεσιών.  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 προσάρτηµα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της  

παροχή της υπηρεσίας. 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα)  

21.4 

προσάρτηµα II –2 

και 

 προσάρτηµα II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 21.5 προσάρτηµα V   

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 21.6    

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Το κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις - υποδείξεις προς τις υπηρεσίες που 
συντάσσουν την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά το ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
ερµηνευτική προσέγγιση κάποιων όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να παραδίδεται µε τα τεύχη του διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους, 
προκειµένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της 
προσφοράς τους και να τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας των όρων 
της προκήρυξης που εφαρµόζει η υπηρεσία. 
 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 

                                                 
1
 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη 

του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις 
υποσηµειώσεις του παρόντος τεύχους σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο 
κείµενο στις δύο περιπτώσεις 

2
 Τίθεται ο τίτλος της σύµβασης. Π.χ. «Τεχνικού Συµβούλου υποστήριξης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για 

την επίβλεψη του έργου +++++++++++++» 

3
 Στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον ελληνικό τύπο, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

4
 Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθµού, ν.π.δ.δ., ανώνυµη 

εταιρεία του δηµόσιου τοµέα κ.λ.π.) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο παρέχονται οι 
υπηρεσίες. 

5
 Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση, είτε για λογαριασµό του είτε 

για λογαριασµό του κυρίου του έργου. Μπορούν , εκτός από το νοµικό πρόσωπο να 
αναγράφονται περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία που έχει την ευθύνη π.χ. 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ++++++.. /  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

6
 Η Προϊσταµένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει 

την ευθύνη διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

7
 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη 

αναπαραγωγής των τευχών. 

8
 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν 

λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής 
προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η 
ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. 
αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την 
προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την προηγούµενη Παρασκευή.  Ο ίδιος τρόπος 
υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου 
(6ήµερο, 7ήµερο). 

9
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

10
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  

11
 ∆ιευκρίνηση: µε τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγµατος 

ή κατάλληλου ταχυδροµικού φακέλου. 

12
  Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (κατά το άρθρο 20 της παρούσας) διαγράφεται η φράση: 

  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελµατικής 
καταλληλότητας κατά το άρθρο 20». 

13
 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της 

(τυχόν) ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την 
οποία η αιτιολόγηση των λόγων αποκλεισµού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη, 
ώστε να προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9-ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  -ΕΚ∆ΟΣΗ : 11/2007 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : 5/2008 46 
 

   
  

 

                                                                                                                                            
14

 ∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η 
υπηρεσία έχει τα µέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι 
διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της υπηρεσίας. 

15
 Σχετικά µε το θέµα της οριστικοποίησης της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών και 

τους κινδύνους που συνεπάγεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ενώ ακόµα 
εκκρεµούν προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο 
Ε15/07 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

16
 Η αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών υπολογίζεται ανάλογα µε τον προβλεπόµενο χρόνο 

απασχόλησης των προσώπων που θα απασχοληθούν ή κατ’ αποκοπή µε βάση το φυσικό 
αντικείµενο.  

17
 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονοµικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες µονάδων 

φυσικού αντικειµένου, από τις αναφερόµενες στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την 
αδυναµία συγκρισιµότητας των προσφορών. Θεµελιώδης υποχρέωση των διαγωνιζοµένων 
είναι να δίνουν προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείµενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στο 
ΦτΕ.  

18
 O νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το 

ταχυδροµείο. 

19
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την 

έκδοση της απόφασης µπορεί µεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά 
δεν µπορεί να ολοκληρωθεί. 

20
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 

21
 για συµβάσεις µελετών µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την 

προσφορά του αναδόχου) που υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το ποσό είναι µικρότερο. 

22
 για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Για την 

περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων µελετών-υπηρεσιών  τόσο της τρέχουσας περιόδου      
(Γ΄ ΚΠΣ) όσο και της νέας περιόδου (ΕΣΠΑ, 2007-2013) το πιο πάνω ποσό ανέρχεται σε 
5.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική αναφορά, αν το 
ποσό είναι µικρότερο. 

 

23
 Εκτός αν υφίσταται άλλο όργανο αρµόδιο, οπότε στην περίπτωση αυτή τροποποιείται 

ανάλογα.  

24
 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε 

(ggde.gr). 

25
 Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα 

αρχή, ανώτερο του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.  
26

 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει 
εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 

27
 Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής 

(1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (βλέπε υποσηµείωση 22 για τις συγχρηµατοδοτούµενες µελέτες-υπηρεσίες). 

28
 Κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 ν. 3316/05, τµηµατικές προθεσµίες µπορούν να τεθούν στη 

σύµβαση κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τµηµατικές προθεσµίες η 
σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται.  

Επίσης µπορεί να γίνεται παραποµπή στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που (τυχόν) 
περιλαµβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων. 

29
 Η υπηρεσία διαµορφώνει την παράγραφο ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε σύµβασης. 

30
 Το άρθρο 20 µνηµονεύεται µόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και 

επαγγελµατική καταλληλότητα. 
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 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της 
διαδικασίας. Μια µέση χρονική περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας είναι 3-8 µήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται 
αντίστοιχο διάστηµα. 

32
 Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιµώµενης 

αµοιβής χωρίς το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005). 

33
 ορίζεται χρόνος µεγαλύτερος κατά 30 ηµέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως 

αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2. 

34
 εφόσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 

35
 Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της ΓΓ∆Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).  

36
 Η παρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια 

εφαρµογής των οδηγιών, άλλως εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση 
αποστολής της Περίληψης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED». 

37
  Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτηµα της Εγκυκλίου 

Ε.15 / 2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

38
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 37). 

 
39

 ∆ιευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ηµερών που µεσολαβεί µέχρι την 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να 
προσµετράται µετά και την αποστολή της προκήρυξης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην 
ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα 
αναφερόµενα στη παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/05), και όχι µόνο από την αποστολή 
δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

40
 Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3316/05. 

41
 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους 

διαφάνειας και αποφυγής αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό 
συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει 
µεγαλύτερη δαπάνη δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, 
το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το 
σκοπό τούτο απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης 
περίληψης στα έντυπα που ο ν 3316/05 προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
αφορά την δηµοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την δηµοσίευση σε περισσότερα 
έντυπα από τα προβλεπόµενα. 

42
 Για µελέτες µικρού οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. µέχρι 30.000 ΕΥΡΩ) µπορεί να ορίζεται 

ότι η δαπάνη των δηµοσιεύσεων θα βαρύνει την υπηρεσία (δεδοµένου ότι στο νόµο 3316/05 
δεν υφίσταται σχετική διάταξη, συνεπώς δεν προκύπτει εκ του νόµου υποχρέωση πληρωµής 
των εξόδων δηµοσίευσης από τον ανάδοχο). 

43
 Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 

44
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης 

υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το 
όριο εφαρµογής των Οδηγιών, δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο 
υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική Εγκύκλιος +.). 

45
 Σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3316/05, στους διαγωνισµούς για την 

ανάθεση υπηρεσιών έχουν δικαίωµα συµµετοχής: α) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, σε κάθε 
περίπτωση, β) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, που αποδεικνύουν επιπλέον εµπειρία στην 
επίβλεψη έργων, όταν η ανατιθέµενη σύµβαση αφορά επίβλεψη έργου (παρ. 2 και 3 άρθρου 
14) και γ) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, ή πρόσωπα πιστοποιηµένα σε οργανισµό 
πιστοποίησης, όταν η προς ανάθεση σύµβαση αφορά υπηρεσίες συσχετιζόµενες µε εκτέλεση 
έργου, πλην της επίβλεψης. Η τάξη πτυχίου του άρθρου 39 προκύπτει από την 
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προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης και οι κατηγορίες πτυχίων προσδιορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή. Οι κατηγορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τις αναγκαίες, κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής, κατηγορίες µελετών ή εργασιών, που απαιτούνται για την εκπόνηση 
της µελέτης ή την εκτέλεση του έργου που αφορά η προς ανάθεση σύµβαση υπηρεσιών. 

Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05 (ως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), να ζητούνται, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, πτυχία ανώτερα 
των καλουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις    

46
   Επισηµαίνεται  η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται 

πτυχία της αµέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
τεχνικού συµβουλίου. 

47
 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 

αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 

48
 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής. 

49
 Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 µελετητή 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 
Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,  
Για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς 
εµπειρίας και 2 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 
Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς 
εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 
Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα 
µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο 
δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 
3316/05. 

50
 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν 

από τη σύναψη της σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις 
διατάξεις περί µητρώων µελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία 
των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η ανανέωσή τους.  

51
 Για να τεθεί αυτή η παράγραφος πρέπει η σύµβαση υπηρεσιών να εµπλέκεται µε σύµβαση 

έργου ή µελέτης που εκτελείται την ίδια χρονική στιγµή, όπως όταν πρόκειται για σύµβαση 
υπηρεσιών που αφορά υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκτέλεση της σύµβασης, ή επίβλεψη 
της σύµβασης κ.ο.κ. Αποφεύγεται µε τον τρόπο αυτό η ταύτιση των ιδιοτήτων του ελέγχοντος 
και του ελεγχοµένου. ∆εν τίθεται τέτοιο ζήτηµα αν λ.χ. η παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
αφορά υποστήριξη της υπηρεσίας στην επίβλεψη ή διαχείριση έργου και προσέλθει για να 
διαγωνισθεί το πρόσωπο που εκπόνησε τη µελέτη του έργου.  

Σε µια τέτοια περίπτωση όµως αυτή θα µπορούσε να προκύψει κώλυµα λόγω ενδεχόµενα 
πλεονεκτικής θέσης του διαγωνιζοµένου αυτού σε σχέση µε τους λοιπούς, αν κριθεί ότι 
ευνοείται στην σύνταξη της προσφοράς του από ιδιαίτερες γνώσεις που απέκτησε κατά την 
εκπόνηση της µελέτης. Βλέπετε σχετικά ευρύτερη ανάλυση στην Εγκύκλιο Ε 29/06 για τη 
σύγκρουση συµφερόντων.  

52
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε 

την προκήρυξη, πλέον της γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της 
παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής 
ικανότητας, αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05.  

Ειδικά για τις συµβάσεις που περιλαµβάνουν υπηρεσίες επίβλεψης προβλέπεται (παρ. 3 
άρθρου 14) ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να αποδεικνύουν επιπλέον εµπειρία στην επίβλεψη ή 
κατασκευή έργων. 

Στις υπόλοιπες συµβάσειςΆρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται µετά από 
εκτίµηση της ίδιας της Αναθέτουσας Αρχής, για τη διασφάλιση της ποιότητας της µελέτης, µε 
ανάθεσή της σε πρόσωπο που έχει αυξηµένη τεχνική ικανότητα. Επίσης προαιρετική είναι 
και η επιλογή κάποιων (ή και όλων) από τις αναφερόµενες στο άρθρο 17 παρ. 1 αποδείξεων 
περί της υπάρξεως τεχνικής ικανότητας Επισηµαίνεται όµως ότι η φύση των συµβάσεων 
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παροχής υπηρεσιών, που δεν αντιστοιχούν επακριβώς στις κατηγορίες µελετών του άρθρου 
2 του ν. 3316/05, καθιστά σχεδόν απαραίτητη, για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, την απαίτηση ειδικής τεχνικής ικανότητας.  

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν πρέπει να τεθεί το άρθρο αναγράφει 
ρητά ότι «∆εν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, πέραν της γενικής 
καταλληλότητας  όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18. 

53
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή 

ακυρότητας της διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της 
αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε 
συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. Πρέπει να 
αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  
«φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και 
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης. 

 Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία 
πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 

54
 Εκτός από την εµπειρία της οµάδας σε κατασκευή ή επίβλεψη, που είναι υποχρεωτική για 

συµβάσεις που  περιλαµβάνουν επίβλεψη, σΣύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η 
αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των 
διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα 
κατά την παρ. 21.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 

55
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) Το χρονικό διάστηµα να 

είναι ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 
αναγκαίος συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού 
διαγωνιζοµένων.. 

56
 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών) µπορεί να ζητείται 

για κάποιες µόνο από τις επιµέρους υπηρεσίες της όλης σύµβασης, κατά την κρίση της 
Προϊσταµένης Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν 
την εξειδικευµένη εµπειρία.  

57
 Αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης επιστηµονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων 

των κατηγοριών των µελετών, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια παροχή της; 
υπηρεσίας, π.χ. για τη παροχή υπηρεσιών που αφορούν χώρο ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), 
µπορεί να ζητηθεί η αναγκαστική στελέχωση της οµάδας µελέτης από ειδικό στην Ακουστική.  

Πέραν της ειδικότητας µπορεί να προβλεφθεί συγκεκριµένη γενική ή /και ειδική εµπειρία, π.χ. 
υδραυλικού µηχανικού 20ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην 
διαχείριση συµβάσεων τεχνικού συµβούλου.  

Ανάλογα µε τις ανάγκες της σύµβασης, π.χ. πολιτικού µηχανικού ή τοπογράφου µηχανικού 
20ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε εµπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε επιβλέψεις τεχνικών 
έργων.  

Επισηµαίνεται ότι η φύση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που δεν αντιστοιχούν 
επακριβώς στις κατηγορίες µελετών του άρθρου 2 του ν. 3316/05, καθιστά σχεδόν 
απαραίτητη, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, την απαίτηση 
ειδικής τεχνικής ικανότητας.  

58
 Επισηµαίνονται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν.3316/05 σύµφωνα µε τις οποίες: (i) στη 

διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών επίβλεψης δηµοσίου έργου, οι διαγωνιζόµενοι, εκτός από 
την εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθ. 39 του Ν3316/05 πρέπει να αποδεικνύουν και 
εµπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων αντίστοιχης κατηγορίας. (ii) στη περίπτωση 
κατά την οποία δεν τηρούνται στην Ελλάδα αντίστοιχα Μητρώα η συµµετοχή επιτρέπεται σε 
ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Μελετητών ή Μητρώο 
Γραφείων/Εταιρειών Μελετών ή πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο οργανισµό 
πιστοποίησης, όπως ειδικότερα θα περιγράφεται στη προκήρυξη.   
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59

 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της 
ζητούµενης ειδικής εµπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να 
προκύψει από µία σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα 
διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) 
µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και 
άνω, τότε αυτή δεν µπορεί να προκύπτει από την εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 
κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου και µία µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου 
διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

60
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου 

εφαρµογής της Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

61
 Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η 

απόδειξη τέτοιας ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε τα ζητούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις 
τιθέµενες στο άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό 
της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων 
(εµπειρία διαγωνιζόµενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά 
που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, 
τότε πρέπει να µεριµνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 

62
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό 

διάστηµα να είναι ανάλογο της ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού 
διαγωνιζοµένων. 

63
 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούµενου εξειδικευµένου 

προσωπικού. Το ζητούµενο εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προέρχεται από το 
δυναµικό που στελεχώνει το πτυχίο του υποψηφίου, από µόνιµους συνεργάτες, είτε και από 
εξωτερικούς συνεργάτες µε ή χωρίς µελετητικό πτυχίο.  

64
 Η παράγραφος 22.1.5 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το 

ποσό του 1. 000. 000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

65
 Αν η µελέτη (υπηρεσία) που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή 

αντιθέτως έχει πολύ αυξηµένες απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς 
γενικά µπορεί να ορίζεται µικρότερο ή µεγαλύτερο, κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας 
αρχής. 
66

 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους 

διαγωνιζόµενους). 

67
 εφόσον δικαιολογείται από την φύση της σύµβασης π.χ. δεν έχει εφαρµογή σε συµβάσεις 

µε τον χρόνο απασχόλησης 
68

 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 65) 

69
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 66) 

70
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 65) 

71
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 66) 

72
 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη 

αµοιβή και ως αρνητική η µεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ 
θετική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται 
µε προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 

73
 Με την προκήρυξη µπορεί να τίθενται (δεν είναι απαραίτητο) και κατώτερα όρια 

παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο (άρθρο 7 παρ.2.ια και  8 ν. 3316/05). Πρέπει πάντως 
να λάβουν υπ’όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση τέτοιων ορίων µπορεί να είναι πολύ 
αυστηρή, έως απαγορευτική για την ελεύθερη συµµετοχή των υποψηφίων σε κάποιες 
περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίµηση της υπηρεσίας, είτε να µην προβλέπεται η 
χρήση κατωτέρων ορίων παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, ή το όριο αυτό να τίθεται 
πολύ χαµηλά (π.χ. 30 µονάδες στην εκατονταβάθµια κλίµακα βαθµολόγησης του κριτηρίου).   
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74

 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Έκθεση της Τεχνικής Προσφοράς είναι συντεταγµένη µε 
διαφορετική διάρθρωση σελίδων από την προβλεπόµενη στο άρθρο 21, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης εκτιµάει την έκταση της αντίστοιχης Έκθεσης που αντιστοιχεί στην κατά τα 
ανωτέρω προβλεπόµενη διάρθρωση. 

75
 Το όριο παραδεκτού των τεχνικών προσφορών  του κριτηρίου αυτού µπορεί να  τίθεται από 

την Προκήρυξη. Για την σηµασία της κατώτερης παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, 
βλέπετε σχετικά την υποσηµείωση 74.  

76
 εφόσον έχει προβλεφθεί στο άρθρο 21.7.2 η υποβολή χρονικής αλληλουχίας 

δραστηριοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών και χρονοδιάγραµµα 
 
77

 Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ’ και ∆’ 
τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον 
εµπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 

78
 ∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το 

µέγεθος του έργου, όσο και ο υπερβολικός αριθµός µελών. Επισηµαίνεται η προσοχή των 
επιτροπών στη συµµετοχή σε οµάδες µελέτης ατόµων που απαγορεύονται από το πνεύµα και 
το γράµµα του Ν. 3316/05, όπως άτοµα τα οποία απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας από αναθέτουσες αρχές, κ.λ.π. 

79
 Στο άρθρο αυτό τίθενται οι εγκρίσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά το άρθρο 9 παρ. 1 

του 3316/05. 

80
 της Προϊσταµένης Αρχής (κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3316/05) 
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