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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Χανιά : 11-04-2017….. 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ                                 Αρ. πρωτ. 2620……. 
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                  ΠΡ/ΣΜΟΣ        : 402.958,86 € (χωρίς ΦΠΑ) 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε          ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΥ   : 2015ΣΜ07100004   
   
 
    
                           

ΠΠ                                                    ΠΠΕΕΡΡ ΙΙ ΛΛΗΗΨΨΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥ ΞΞΗΗΣΣ   ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑΣΣ   ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ   
                ΜΜΕΕ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΗΗ  ΑΑΝΝΩΩ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΑΑΣΣ22001144//2244//ΕΕΕΕ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΟΑΚ ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας του  Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ»  προεκτιμώμενης αμοιβής 402.958,86 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 
 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, οδός Γολγοθά 2 Όαση 
Βαρυπέτρου, Τ.Κ 73100 – Χανιά, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 28210-29200, και fax: 
28210-29250. 

2. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης. 
Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
β) Τύπος σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής 
προσφορών.   
Σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ»  . 

3. Αντικείμενο της Σύμβασης . 
Με την παρούσα πρόσκληση θα γίνει επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση διαφόρων 
κατηγοριών μελετών που θα απαιτηθούν για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στο θέμα 
της οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Το αντικείμενο της Σύμβασης 
περιληπτικά περιλαμβάνει: 

Έκθεση Εκτίμησης Έργου: Περιλαμβάνει συγκέντρωση-αξιολόγηση στοιχείων, αυτοψία-
καταγραφή προβλημάτων, αξιολόγηση κινδύνου και τελικά υποβολή προτάσεων για 
επεμβάσεις  στον ΒΟΑΚ . Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής 
συντήρησης: εντοπισμός σε κατάλληλο υπόβαθρο απαιτουμένων διορθώσεων 
σήμανσης, στηθαίων, αναγκαίων αποκαταστάσεων βλαβών οδοστρώματος, 
κλαδοκοπών κλπ. 

 Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα: Αφορούν περιπτώσεις όπου το 
υφιστάμενο όριο ταχύτητας δεν κρίνεται ρεαλιστικό. 

 Διορθώσεις επικλίσεων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται 
προβληματικές επικλίσεις και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων 
τεχνικών μελετών για την διόρθωσή τους. 

 Διορθώσεις απορροής ομβρίων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου 
παρατηρούνται προβλήματα στην αποχέτευση – αποστράγγιση της οδού. 
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 Αναμόρφωση ισόπεδων κόμβων, ή δημιουργία νέου ΙΚ: Αφορούν ισόπεδους 
κόμβους στους οποίους παρατηρούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω 
διαφόρων παραγόντων. Αφορά επίσης την περίπτωση ανάγκης δημιουργίας 
νέου ΙΚ.   

 Αποκατάσταση υποχώρησης οδού: Αφορά σε οδικό τμήμα όπου εντοπίζεται 
υποχώρηση της οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων 
τεχνικών μελετών για την αποκατάστασή της. 

 Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορύγματος: Αφορούν σε οδικά τμήματα 
όπου εντοπίζονται καταπτώσεις πρανών της οδού και περιλαμβάνει την 
εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την αποκατάστασή τους. 

 
4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 

Έξη (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. H Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη   μπορούν: να ζητηθούν από την 
Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων (Δ.Σ.Ε.) / Ο.Α.Κ. Α.Ε, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 58, 
Τ.Κ 71306 – Ηράκλειο, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 2810-335753, 2810-335761 και φαξ: 
2810-335710. Επίσης προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη από την 
Τετάρτη 12/04/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oakae.gr Εφόσον έχουν ζητηθεί 
εγκαίρως, το αργότερο ως τις 11/05/2017 ημέρα Πέμπτη, η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά.   

6. α) Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 

Είναι η 23-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 

β) Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν ή κατατεθούν: 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε / Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (Δ.Σ.Ε.) οδός 
Γεωργίου Παπανδρέου 58, Τ.Κ. 71306 – Ηράκλειο, Ελλάδα, αριθμού τηλεφώνου: 2810-
335761 και φαξ: 2810-335710. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα,   

σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης  

δ) Χρόνος ισχύος των προσφορών:  τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/200, ήτοι την Τρίτη  23-05-2017 και  ώρα 10:00 
π.μ., στην Δ/νση Συγκ/κών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ - οδός Γεωργίου Παπανδρέου 58 
Ηράκλειο.  

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: 
Εγγυητική    Επιστολή    συμμετοχής    στον διαγωνισμό ύψους:  οκτώ χιλιάδες πενήντα 
εννέα €  (8.059,00 € )   ισχύος   έως   22/06/2018  

 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων  (αριθ. ενάρ. 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071). 
 

10. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

1. στην κατηγορία μελέτης 08 πτυχία τάξης Β’ και άνω. 
2. στην κατηγορία μελέτης 09 πτυχία τάξης Β’ και άνω. 
3. στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξης Γ’ και άνω. 
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4. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξης Γ’ και άνω. 
5. στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξης Α’ και άνω. 
6. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξης Α’ και άνω. 
7. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξης Β’ και άνω. 
8. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Β’ και άνω. 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς και την εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση των φυσικών ή 
νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
 
 

11. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και 
πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,  είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για τον προσδιορισμό 
αυτής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 
βάση κριτήρια και υποκριτήρια, όπως   αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
 

       
              XANIA    11 Απριλίου 2017 
    
 

  
 
 
 
 

Για τον 
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

                    ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017  

17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2



 

  - 2 - 

 

  

 
 

 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
  

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 

«Μελέτη Οδικής Ασφάλειας 
στον ΒΟΑΚ» 

 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071 

 

    

 
Α ρ .  Π ρ ω τ  2 6 2 0 / 1 1 - 4 - 2 0 1 7  

 

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

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

 
 

 
 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

  δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

 

«Μελέτη οδικής ασφάλειας στον  ΒΟΑΚ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  402.958,86€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 
παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Κεφάλαιο Α΄ 
 
Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 
Άρθρο 2 :  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
Άρθρο 3 :  Υποβολή φακέλου προσφοράς  
Άρθρο 4 :  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή  

σύμβασης 
Άρθρο 6 :  Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία 
Άρθρο 7:   Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Άρθρο 8:   Σύναψη σύμβασης 
Άρθρο 9:   Σειρά ισχύος εγγράφων 
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας  
Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 
Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
Άρθρο 24: Διάφορα 
 
Προσαρτήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1                   Αναθέτουσα αρχή   :    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  (ΟΑΚ ΑΕ) 

Οδός  : Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου 
Ταχ. Κωδ. : 73100 Χανιά 
Τηλ. : 2821029300 
Telefax : 2821029250 
E-mail : oakae@oakae.gr 
Πληροφορίες:  : Τσαγκαράκη Ειρήνη, τηλ:  2810 335758 

Αγαπάκης Γεώργιος, τηλ:  2810 335790 
 

1.2  Κύριος του Έργου :   Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟ.ΜΕ.) /                                  
Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) 

 
1.3  Εργοδότης:                            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  (ΟΑΚ ΑΕ). 
 
1.4  Προϊστάμενη Αρχή :    Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΚ ΑΕ 
 
1.5  Διευθύνουσα Υπηρεσία :          Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ  

Οδός Γ. Παπανδρέου 58 - 71306 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ. 2810335760 και 2810335758 
  

1.6  Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του ΟΑΚ ΑΕ 
 

1.7  Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ 
στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

Οδός                                               : Οδός Γ. Παπανδρέου 58 
Ταχ.Κωδ. : 71306 Ηράκλειο 

Τηλ. : 2810335760 και 2810335758 
Telefax : 2810335710 

E-mail            : oakae@oakae.gr 
 
1.8  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 
1.9 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
 
Άρθρο 2:  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1  Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α)  η με αρ. 2017-049142  ημερομηνία 11-4-2017 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  

β)  η με αρ. …-… προκαταρκτική προκήρυξη,   
γ)  η παρούσα Διακήρυξη, 
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δ)  το ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  
ε)  το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Ε.ΟΙ.Π.), 
στ)  τα στοιχεία του Υποφακέλου Α του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.),  
ζ)  η Συγγραφή υποχρεώσεων (Σ.Υ.),  
θ)  τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (Προσάρτημα Ι) και καλής εκτέλεσης 

(Προσάρτημα ΙΙ), το υπόδειγμα κυριότερων μελετών παρόμοιας φύσης (Προσάρτημα III) 
στα πλαίσια κριτηρίου ποιοτικής επιλογής, τα υποδείγματα 1 και 2 για την συνοχή της 
ομάδας μελέτης (Προσάρτημα IV) και τα υποδείγματα 1 και 2 για την επάρκεια της ομάδας 
μελέτης (Προσάρτημα V), στα πλαίσια της τεχνικής αξιολόγησης. 

ι)  τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 

 
2.2  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης, πλην του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, από τις 12 Απριλίου στην ιστοσελίδα    
www.oakae.gr 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα 
τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται από την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών έργων του ΟΑΚ ΑΕ,  
οδός Γ. Παπανδρέου 58, 71306 Ηράκλειο (πληροφορίες Δέσποινα Σκαλοχωρίτη και Νικόλαος 
Μεστροπιάν τηλ. 2810335753 και 2810335761). 

 
2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 11η Μαΐου, η αναθέτουσα αρχή παρέχει 

σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την Τρίτη 16 Μαΐου. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  
οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για τον “Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης 
(ΦΔΣΜ)” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα 
των περιεχομένων του.   

 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, είτε:  

(α)  με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (στην Διεύθυνση Συγκοινωνιακών έργων 
του ΟΑΚ ΑΕ,  οδός Γ. Παπανδρέου 58, 71306 Ηράκλειο), είτε 

(β)  με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, (στην ίδια διεύθυνση), 
είτε 

(γ)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της την Διευθύνουσας Υπηρεσίας, (στην ίδια 
διεύθυνση).  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
3.2  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  
του ………………..  

για τη μελέτη: «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ» 
με αναθέτουσα αρχή τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  (ΟΑΚ ΑΕ) 
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και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Τρίτη 23 Μαΐου 2017 . 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει τον διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, 
e-mail). 

 
3.3  Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α)  ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20.1 της παρούσας, 

β)  ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20.2 της παρούσας. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ)  ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20.3 της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
του άρθρου 3.2 της παρούσας. 

 
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1. 

 
3.5  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η  Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. 

 
3.6  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α)  από τον ίδιο τον μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β)  τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  
γ)  σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
 

Άρθρο 4:  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
 

4.1  Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 της 
παρούσας (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον 
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κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
4.2  Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι 
προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, 
η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσμίας και με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας 
συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  
Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των 
τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. 
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων 
ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της 
παρούσας, αλλιώς απορρίπτονται και ο  προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες 
ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η 
οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με 
συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της 
επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. 
 

4.4  Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 
των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης 
του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί 
προδικαστική προσφυγή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης έγκρισης του 
Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας 
για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το 
οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
           

4.5  Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων 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 
προδικαστικών προσφυγών. 

 
4.6  Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα 
με το ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται 
εγγράφως σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους 
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προσφορών.  Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό 
Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον 
οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της 
μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία  της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016. 
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 
βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή 
προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της παρούσας και καταγράφει τις ενέργειές της και 
την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει. 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. 
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 5:   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 

 
5.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 της παρούσας. Τα 
δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 
5.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 
5.3  i)  Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  
iii)αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας, 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της 
παρούσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, η δε 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας.  

 
5.4  Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22. 
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5.5  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι πληροί, κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας,  δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15. 

 
5.6  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του ΟΑΚ ΑΕ (αποφαινόμενο 
όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος 
άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   

 
5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός χρονικού διαστήματος (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση 
κατακύρωσης. 

 
5.9  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Στην απόφαση κατακύρωσης 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 6:  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
  
6.1  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράνομη κατά την κρίση του 
πράξη, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010. 

 
6.2  Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά 

την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προδικασ τική 
προσφυγή κατ’ αυτής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του,  σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
Ν.3886/2010. 
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου 
οργάνου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η 
απόρριψη της προσφυγής. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι 
υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του 
Ν.3886/2010. 
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής 
και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της 
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σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται το 
προβλεπόμενο παράβολο.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.3886/2010 όπως ισχύει. 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016 
(άρθρα 345 έως 374). 

 
 
Άρθρο 7:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 8:  Σύναψη σύμβασης 
 
8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 

8.2  Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, στο άρθρο 6 της 
παρούσας, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013, εφόσον 
απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
22 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
8.3  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της 
παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

 
Άρθρο 9:   Σειρά ισχύος εγγράφων 
 
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 
1.  Το Συμφωνητικό, 
2.  Η παρούσα Διακήρυξη  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, 
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6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας 
αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

 

 
Άρθρο 10:  Γλώσσα Διαδικασίας 
 
10.1  Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

 
10.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α' 188).  
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και 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.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013), είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
 

10. 3  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 του προσφέροντος, είτε 
από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” 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.Δ. και  36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013).  

 
10.4    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

 
10.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον 
ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
 
Άρθρο 11:  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.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 
εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν.3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 
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3. Ο Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

4. Ο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

5. Ο Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Ο Ν.4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

7. Ο Ν.013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Ο Ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (μέχρι τις 31/3/2017). 

9. Το Π.Δ.138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
10. Ο Ν.3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
11. Ο Ν.270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
12. Ο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

13. Το Π.Δ.80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  
14. Ο Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 
με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄1590) “Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

15. Ο Ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο Ν.3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» και ο Ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών 
κανονιστικό πλαίσιο. 

16. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

17. Ο Ν.2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 
18.  Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 
19. Ο Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει. 
20. Ο Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει. 
21. Το Π.Δ.696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως 
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ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση 
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

22. Το Ν.Δ.2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 
αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3919/2011 (Α΄32). 

23. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

24. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 
του Ν.4024/2011 (Α’ 226). 

25. 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  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 
κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει 
προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο 
της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

26. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12:   Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1  Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 402.958,86 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει 

τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
1. 101.575,71€ για μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) 
2. 43.202,02€  για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) 
3. 13.217,25€ για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές Μελέτες) 
4. 49.709,43€ για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) 
5. 24.960,76€ για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 
6. 7.699,20€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) 
7. 28.111,82€ για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες) 
8. 74.423,30€ για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες) 
9. 7.499,52€ για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
και 52.559,85€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΜ 071 με ενάριθμο μελέτης 2015ΣΜ07100004 και υπόκειται στις 
νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 
του Ν.4013/2011.  

 
12.2  Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

και οι τιμές μονάδας που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων 
αμοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. 

  
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  
συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται 
στον Φάκελο της Δημόσιας Σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά 
τη μελέτη του Φακέλου της Δημόσιας Σύμβασης, 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. Εφόσον προκύψουν διαφορές, 
εφαρμόζεται το άρθρο 186 του Ν.4412/2016. 

   
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 
 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε (12) μήνες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
  Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Σε ενάμιση (1,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Δ/νουσα Υπηρεσία, την Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ). 

2. Σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε (3) μήνες από την σχετική εντολή 
της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα υποβάλει τις μελέτες: α) μέτρων βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας, εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης (διορθώσεις - συμπληρώσεις 
σήμανσης - ασφάλειας, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ), β) αναθεωρήσεων ορίων 
ταχύτητας κατά τμήματα, γ) διορθώσεων επικλίσεων και δ) απορροών ομβρίων, στα 
τμήματα του ΒΟΑΚ που θα ενταλθούν από την Υπηρεσία με την έγκριση της ΕΕΕ. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  (6) μήνες. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
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Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. 
(α) του Ν.4412/2016. 

 
 

 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
13.2  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
 
13.3  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 
  
13.4  Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

 
 
Άρθρο 14:  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 
Τρίτη 23 Μαΐου 2017  και ώρα 10.00 π.μ.  
Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 της 
παρούσας. 
 
 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 
8.059,00€, η οποία εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 
(επισυναπτόμενο Προσάρτημα Ι) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α)  την ημερομηνία έκδοσης,  
β)  τον εκδότη,  
γ)  την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
δ)  τον αριθμό της εγγύησης,  
ε)  το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 

εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

στ)  την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ)  τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

η)  τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ)  την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 
έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 
α)  στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β)  στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016.  
 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (επισυναπτόμενο 
Προσάρτημα ΙΙ), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
α)  εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και 

β)  πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της 
παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  
υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.  

 
15.3     Εγγύηση προκαταβολής 
 Δεν απαιτείται. Προβλέπεται χορήγηση  προκαταβολής μέχρι 5% της συμβατικής αμοιβής. 
 
15.4   Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 
Άρθρο 16:  Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

  
16.1  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:    
  H Προκήρυξη σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 

Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, συνταγμένη κατά το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, 
απεστάλη   προς   δημοσίευση  στην  Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  
11-4-2017 . 

 
16.2  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:  
  Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
  Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.oakae.gr).  
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16.3  Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε 
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της 
σύμβασης.  

  Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 
16.4  Γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύμβαση, με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 

σχετικό Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, συνταγμένη κατά το οικείο 
τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, θα 
αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19. 
 
 
Άρθρο 17:  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
17.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 
17.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από 
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 
και την εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά 
στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

   
 
Άρθρο 18:  Λόγοι αποκλεισμού  
 
18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
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του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
18.1.2  α)  Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β)  η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 
18.1.3 ……-……………………………………… 
 
18.1.4 ……-…………………………………….. 
 
18.1.5  Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α)  Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 
2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016, 

β)  Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
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ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016), 

γ)  Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

δ)  Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

ε)  Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ)  Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή  του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,  

η)  Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ)  Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
18.1.6 …………-…………………………… 
 
18.1.7 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 
των προηγούμενων παραγράφων.   

 
18.1.8 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

18.1.1 και 18.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με 
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
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αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 

 
18.1.9 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. 

 
18.1.10 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
 
Άρθρο 19:   Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 
19.1  Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης ήτοι: 
1. Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ   
2. Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 
2015 και 2016), τουλάχιστον ίσο με το 50% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς 
ανάθεση σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

 
19.3  Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 
α) 1.  Για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας και άνω. 

2.  Για την κατηγορία μελέτης 09 τουλάχιστον ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας και άνω. 
3.  Για την κατηγορία μελέτης 10 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας και άνω. 
4.  Για την κατηγορία μελέτης 13 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας και άνω. 
5.  Για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον ένα μελετητή 4ετούς εμπειρίας και άνω. 
6.  Για την κατηγορία μελέτης 20 τουλάχιστον ένα μελετητή 4ετούς εμπειρίας και άνω. 
7.  Για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας και άνω. 
8.  Για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας και άνω. 

β) 1.  Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση ή στον έλεγχο μίας τουλάχιστον εγκεκριμένης 
Μελέτης Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) την τελευταία πενταετία. 

2.  Αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης μίας τουλάχιστον εγκεκριμένης γεωτεχνικής 
μελέτης ευστάθειας πρανούς ορύγματος ή αποκατάστασης επιχώματος οδού 
διευρωπαϊκού δικτύου την τελευταία πενταετία. 

γ) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εκπόνησης – διαχείρισης μελετών σύμφωνα με 
το πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να το διαθέτει τουλάχιστον ο οικονομικός 
φορέας που καλύπτει την κατηγορία μελέτης (10) «Συγκοινωνιακές Μελέτες». Ο 
προσφέρων μπορεί επίσης να προσκομίσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να 
προκύπτει ότι τηρεί επαρκή μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας. Στην περίπτωση 
αυτή το βάρος της απόδειξης φέρει ο προσφέρων. 
 

19.4  Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
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Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού.  
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
Άρθρο 20:  Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 
  
20.1 ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α)  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής  της 5ης Ιανουαρίου 2016, 
εκτυπωμένο μετά την εκτύπωση του σε ηλεκτρονική μορφή. Για τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων που θα υποβάλουν προσφορά, πρέπει να συμπεριληφθεί σε σχετικό πεδίο του 
Ε.Ε.Ε.Σ. (στο Μέρος ΙΙ.Α) η έκταση και το είδος συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής τους, καθενός εκ των μελών της ένωσης. 

  Οι προσφέροντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον 
επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς. 
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 19.4 της παρούσας, υποβάλλει, μαζί 
με το δικό του, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ για κάθε έναν φορέα στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους σχετικούς φορείς, κατά 
το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/720. 
Τέλος, σημειώνεται ότι το Ε.Ε.Ε.Σ. παρέχεται και συμπληρώνεται αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/arowth/tooIs-
databases/espd, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία 
δημιουργίας Ε.Ε.Ε.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία απευθύνεται σε αναθέτουσες αρχές, 
προκειμένου να το προσαρμόζουν στους όρους έκαστης διακήρυξης, αλλά και σε 
οικονομικούς φορείς προκειμένου να προβούν στη συμπλήρωσή του. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά το Ε.Ε.Ε.Σ. περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 
3828/6.9.2016 έγγραφο της Αρχής που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

β)  Την εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.1 της παρούσας.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης 
συμμετοχής. 

 
20.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παρ. 21.2 της παρούσας:  
α)  Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου 
επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών 
λύσεων. 

β)  Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 
εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την 
αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν 
πρόκειται για σύνθετη μελέτη), την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον 
καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της μελέτης. 

γ)  Xρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
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 δ) Oργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 
συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των 
μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας 
μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το 
βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ).  

ε)  Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 
καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης 
(Υποδείγματα 1 και 2 του συνημμένου Προσαρτήματος ΙV). 

στ)  Βιογραφικά σημειώματα του Συντονιστή και των κυρίων στελεχών της ομάδας μελέτης, 
συνοδευόμενα από κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
(έτη εμπειρίας) και υπεύθυνη δήλωση, από έκαστο μέλος, για το ακριβές και αληθές των 
δηλούμενων στοιχείων (Υποδείγματα 1 και 2 του συνημμένου Προσαρτήματος V). 
Επισημαίνεται ότι αντικατάσταση του προσωπικού που θα αναλάβει την εκτέλεση της 
σύμβασης είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα ελέγξει 
ότι οι αντικαταστάτες παρέχουν ισοδύναμα εχέγγυα ποιότητας. 

Το στοιχείο (α) της Τεχνικής Προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος (20) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης 
γραμματοσειράς. Τα στοιχεία (β), (γ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος (20) 
σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς. Tα στοιχεία (δ) και (ε) 
(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 υπερβαίνουν ένα 
εύλογο μέγεθος (15) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς. Κάθε βιογραφικό 
σημείωμα του στοιχείου (στ) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος (4) σελίδων  
κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς. 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του 
ίσου μέτρου κρίσης), 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. 

 
20.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
χορηγήθηκε από την υπηρεσία, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την 
προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 
υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή 
ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική 
προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από 
τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη 
και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως καθώς επίσης και 
των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 
του άρθρου 53 του Ν.4412/2016. 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις 
κατά τους όρους του  άρθρου 7 της παρούσας. 
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Άρθρο 21:  Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   
 
21.1    Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  
 
1ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς  
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 
μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του φακέλου «Τεχνική Προσφορά».   
Συγκεκριμένα εξετάζονται: 
 ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης. 
 ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας στον εντοπισμό θεμάτων  στα οποία πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και επισήμανση τυχόν προβλημάτων. 
 ο βαθμός αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου τρόπου επίλυσης των   εντοπισμένων 

προβλημάτων. 
Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας του κριτηρίου Κ1 αναλυτικότερα αξιολογείται: 
Κ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  (%) 
Κ1α Ανάλυση ανά κατηγορία μελέτης  

 
Αξιολόγηση ποιοτική και 
συγκριτική με ανάλογο 
βάρος στις κύριες  και 
υποστηρικτικές μελέτες.   

 20 

Κ1β Εντοπισμός θεμάτων ιδιαίτερης 
σημασίας  και επισήμανση τυχόν 
προβλημάτων  
 
 

Αξιολόγηση ποσοτική, 
ποιοτική και συγκριτική 
με ανάλογο βάρος στις 
κύριες  και 
υποστηρικτικές μελέτες.   

40 

Κ1γ Αποτελεσματικότητα πρότασης 
επίλυσης των προβλημάτων  

Αξιολόγηση ποιοτική και 
συγκριτική με ανάλογο 
βάρος στις κύριες  και 
υποστηρικτικές μελέτες. 

40 

Τα υποκριτήρια Κ1α, Κ1β και Κ1γ θα βαθμολογηθούν με ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η 
βαθμολογία του 1ου κριτηρίου θα προκύψει από τη σχέση Κ1= Κ1α*0,20+Κ1β*0,40+Κ1γ*0,40. 
Προσφορές που θα λάβουν συνολικά στο κριτήριο αυτό (Κ1) βαθμό κάτω του 40  
απορρίπτονται ως  μη κανονικές. 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του  προσφέροντος 
ορίζεται σε σ1=0,30. 

 
2ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς 
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των  
παραγράφων2β και 2γ του άρθρου 94 του Ν.4412/2016.    
Συγκεκριμένα εξετάζονται: 
α)  ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από τις 

δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας και  
β)  ο βαθμός επάρκειας των εσωτερικών ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή και την 

έντεχνη εκπόνηση της μελέτης,  περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή.  
Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας Κ2 αναλυτικότερα αξιολογείται: 
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 Κ2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  (%) 

Κ2α Παρουσίαση και ανάλυση 
απαιτούμενων δραστηριοτήτων 
ανά φάση κατά στάδιο.   

Ποιοτική αξιολόγηση της 
σύνθεσης  των επιμέρους 
δραστηριοτήτων ανά 
φάση και στάδιο.   

40 

Κ2β Περιγραφή  και ανάλυση των 
προτύπων / τυποποιημένων 
στοιχείων λειτουργίας ανά 
οικονομικό φορέα.  

Ποιοτική αξιολόγηση των 
προτύπων / 
τυποποιημένων 
στοιχείων λειτουργίας 
ανά οικονομικό φορέα. 

25 

Κ2γ Περιγραφή  και ανάλυση των 
ενεργειών του Συντονιστή για την 
ενημέρωση, επικοινωνία και 
οργάνωση των οικονομικών 
φορέων, για την  
αλληλοτροφοδότηση των μελετών 
και τον καθορισμό σημείων 
ελέγχου  για την παραγωγή της 
μελέτης. 
 

Ποιοτική αξιολόγηση των 
ενεργειών του 
Συντονιστή για την 
ενημέρωση, επικοινωνία 
και οργάνωση των 
οικονομικών φορέων, για 
την  αλληλοτροφοδότηση 
των μελετών και τον 
καθορισμό σημείων 
ελέγχου  για την 
παραγωγή της μελέτης. 

35 

Τα υποκριτήρια Κ2α, Κ2β και Κ2γ θα βαθμολογηθούν με ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η 
βαθμολογία του 2ου κριτηρίου θα προκύψει από τη σχέση Κ2 = Κ2α*0,40+Κ2β*0,25+Κ2γ*0,35, 
που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο 
αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως  μη κανονικές. 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του  προσφέροντος 
ορίζεται σε σ2=0,20.        

 
3ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς 
Ο βαθμός τεκμηρίωσης της δυνατότητας υλοποίησης και αξιοπιστίας του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα 
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο.  
Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας Κ3 αναλυτικότερα αξιολογείται: 

Κ3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων κατά φάσεις και 
στάδια.  Τεκμηρίωση  του συνολικού  χρόνου υλοποίησης,  με δεδομένα τα θέματα 
ιδιαίτερης σημασίας και τα προβλήματα, με αναφορά στα σημεία ελέγχου. 
Ποιοτική αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος ως προς την αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων, ανά φάσεις και στάδια, τεκμηρίωση  του  συνολικού  χρόνου 
υλοποίησης σε συνδυασμό με  τα θέματα ιδιαίτερης σημασίας και τα πιθανά  
προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα σημεία ελέγχου (κρίσιμη διαδρομή), όσο 
και την ανάθεση των δραστηριοτήτων σε πόρους. 

Το  3ο  κριτήριο Κ3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως  μη 
κανονικές. 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3  στο σύνολο της βαθμολογίας του  προσφέροντος 
ορίζεται σε σ3= 0,20. 

 
4ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς 
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των παραγράφων 2δ, 
2ε του άρθρου 94 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα εξετάζονται:  
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οργανογράμματος και τον καθορισμό καθηκόντων της ομάδας. Για να θεωρηθεί επαρκής η 
ομάδα, πρέπει για την εκπόνηση κάθε κατηγορίας μελέτης, να διατίθεται τουλάχιστον το 
ελάχιστο απαιτούμενο για τη καλούμενη τάξη δυναμικό.    

 ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης για την απρόσκοπτη και ποιοτικά 
αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης, που προκύπτει από τα στοιχεία καλής συνεργασίας.  

Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας Κ αναλυτικότερα αξιολογείται: 
 

Κ4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  (%) 

Κ4α Αξιολόγηση της συνοχής και της επάρκειας της ομάδας 
μελέτης, του συντονιστή  και των κυρίων στελεχών της 
(οργάνωση, προσόντα, εμπειρία, κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και πλήθος συνεργασιών):  
Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση. 

60 

Κ4β Κατανομή καθηκόντων, ευθυνών και υποχρεώσεων της 
ομάδας και του συντονιστή,  σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
δραστηριότητες ανά φάση και στάδια στον συνολικά 
απαιτούμενο χρόνο (χρονοδιάγραμμα): 
Ποιοτική αξιολόγηση. 

40 

Τα υποκριτήρια Κ4α και Κ4β θα βαθμολογηθούν με ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η 
βαθμολογία του 4ου κριτηρίου θα προκύψει από τη σχέση Κ4= Κ4α*0,40+Κ4β*0,60, που 
συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό 
(Κ4) συνολικό  βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως  μη κανονικές . 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 4 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος, 
ορίζεται σε σ4= 0,30. 

 
21.2  Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) 
αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται 
σύμφωνα με τον τύπο: 
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3+σ4*Κ4 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  
και ισχύει σ1+σ2+σ3+σ4= 1   
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 75%. 
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του 
άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

 
21.3  Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 
ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
ως εξής: 
ΒΟΠι = 100*(1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  
UΟΠ=25%  
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές κρίθηκαν  κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας.  

 
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
U = U ΤΠ*75% + U ΟΠ*25% 
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Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο U. 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την 
τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  
 
 

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 

 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται κατά την  υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 
έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον 
φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός τριών (3) μηνών. 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 
18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 
πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 
και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης εκτός αν ορίζεται 
εκεί διαφορετικά. 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 
ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
22.1  Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 
22.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του 
άρθρου 18.1.1  της παρούσας. 

22.1.2 .  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας: 
β1)  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς 

του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  
Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ασφαλιστικού 
οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής 
ασφάλισής τους. 
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (από τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό στον 
οποίο ανήκουν). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας 
εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που 
δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 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. 

β2)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας.  
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Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

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

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 της παρούσας:  
Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση 
εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το 
Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 
σε εκκαθάριση. 
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού.  
Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, 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, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 
πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν 
υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.6 της παρούσας, τα ακόλουθα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ.82/1996 και στο άρθρο 8 του Ν.3310/2005: 
-  Οι ημεδαπές επιχειρήσεις: 

i)  πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές. 

ii)  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. 

-  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, 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 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.  

- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν, κατά το δίκαιο της έδρας τους, υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μετοχών, υποβάλλουν: 

i)  βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία,  

iv) εάν δεν προσκομιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν μπορεί να 
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή 
σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά το 
άρθρο 7 της παρούσας. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών  Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005». 

22.1.6    Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 
22.2.  Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 
 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 

α)  οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή 
ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
1. στην κατηγορία μελέτης 08 πτυχία τάξης Β’ και άνω. 
2. στην κατηγορία μελέτης 09 πτυχία τάξης Β’ και άνω. 
3. στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξης Γ’ και άνω. 
4. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξης Γ’ και άνω. 
5. στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξης Α’ και άνω. 
6. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξης Α’ και άνω. 
7. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξης Β’ και άνω. 
8. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Β’ και άνω. 

β)  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

γ)  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
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ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

 
22.2.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται: 

(i) για την περίπτωση 1 του άρθρου 19.2 με την υποβολή του αποδεικτικού μέσου που 
αναφέρεται στο στοιχείο α του Μέρους I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ 
του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 4 του ως άνω νόμου).  

 
(ii) για την περίπτωση 2 του άρθρου 19.2 με την υποβολή αποδεικτικού μέσου που 

αναφέρεται στο στοιχείο (γ) του Μέρους I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ 
του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 4 του ως άνω νόμου).  

 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

i)  για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα, με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί 
προσφέροντες με την υποβολή των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα στοιχεία 
(β) και (στ) του Μέρους IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του 
Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). 

ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), με την υποβολή αποδεικτικού μέσου που 
αναφέρεται στο στοιχείο (αii) του Μέρους IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α’ του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου), ο δε υποβαλλόμενος κατάλογος 
θα συμπεριλαμβάνει μελέτες που παραδόθηκαν την τελευταία πενταετία ως μέγιστο όριο 
(Υπόδειγμα του συνημμένου Προσαρτήματος ΙΙΙ).   

 iii)για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(γ), με την υποβολή αποδεικτικού μέσου που 
αναφέρεται στο στοιχείο (θii) του Μέρους IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α’ του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου), το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.    

 
22.2.4.  Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει στην 

αναθέτουσα αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό 
συμφωνητικό, κ.α.) ότι θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους. 

 
22.2.5.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

 

22.3   Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1.  ΦΕΚ σύστασης. 
2.  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 
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3.  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 
4.  Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης και γνώστης της 
ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1.  Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
Άρθρο 23:  Υπεργολαβία 
23.1   Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  
23.2    Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
23.3   Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 
α)  επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της 

παρούσας για τους υπεργολάβους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,  
β)  απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 
 

Άρθρο 24: Διάφορα: 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 
Η μελέτη εντάχθηκε εντάχθηκε στην  ΣΑΜ 071 με την απόφαση ΑΔΑ: ΩΨΗΨ4653Ο7-ΓΕΓ/4-11-2016, 
και με την απόφαση αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./5663-11-2016 με ΑΔΑ: 6ΠΣ04653ΟΞ-ΨΔ5 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. 
δεσμεύθηκε ποσό 500.000,00€  και διατέθηκε ισόποση πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ενάριθμου έργου  2015ΣΜ07100004 για την επιχορήγηση του ΟΑΚ ΑΕ, προκειμένου να αναθέσει με 
ανοικτή διαδικασία την εκπόνηση της μελέτης : «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό 
Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)» 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-4-2017 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Τμημ/ρχης Μελετών Δ/νσης 
Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ  με Α΄ Βαθμό 

  
Ο Δ/ντής Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄ Βαθμό  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 
Με την με αριθμό πρωτ. 2556/7-4-2017 απόφαση Διοικ. Συμβ.  ΟΑΚ ΑΕ. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

Προσάρτημα Ι: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 
 
Προσάρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
 
Προσάρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος παρόμοιας φύσης μελετών (ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 
 
Προσάρτημα ΙV:  
 
Υπόδειγμα 1:  Πίνακας Προτεινόμενου Προσωπικού 
 
Υπόδειγμα 2: Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της 

ομάδας μελέτης 
 
 
Προσάρτημα V:  
 
Υπόδειγμα 1: Κατάλογος στελεχών του υποψηφίου υπεύθυνων για την εκτέλεση της 

σύμβασης (με τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα) 
 
Υπόδειγμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

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

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

 

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

 

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

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

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

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

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

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

.......................………………………………….. ή 

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

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

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

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

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

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

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
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σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

                                                 
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά.  

8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 
περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  

10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

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

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

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

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

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

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

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

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

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

.......................………………………………….. ή 

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
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μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας 5ετίας (από 2012 έως σήμερα) 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:     (Τίθεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα που αφορά ο  
κατάλογος. Σε περίπτωση ένωσης υποβάλλεται ξεχωριστός 
κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:           (Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ 
κατηγορία 10 Συγκοινωνιακά.)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠ.Υ.ΜΕΤ. / Γ.Γ.Υ. / 
Δ/νση ΔΥΟ, Τμήμα β) 

 
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που 

εκπονήθηκαν ή πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, 
Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λπ.) 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (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.λπ. κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

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

κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 
10 Συγκοινωνιακά.)  

 
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.) 
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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.) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται 

π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου 
κ.λπ.) 

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

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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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

            

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΕ 

ΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νομίμου Εκπροσώπου 

 

17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2



 

  - 41 - 

 

  

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης 

τα οποία αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ πενταετίας    

 

Μέλη της 

προτεινόμενης 

ομάδας μελέτης τα 

οποία έχουν 

συνεργαστεί και στο 

παρελθόν 

Τίτλος 

Μελέτης 

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.Δ. υποψηφίου κλπ. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1      

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος του Οικονομικού Φορέα που αφορά ο πίνακας. 
Σε περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.) 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Τίτλος σπουδών 

(Διπλ/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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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   V 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
  

  
1.  Επώνυμο :   
 
2.  Όνομα :    
 
3.  Ημερομηνία και τόπος γέννησης :    
 
4.  Υπηκοότητα :   
 
5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
 
6.  Εκπαίδευση :  
 

ΙΔΡΥΜΑ:    

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 Δημοσίου 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). 
12. Επαγγελματική απασχόληση:  
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(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. Δίδονται 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
  

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 

«Μελέτη Οδικής Ασφάλειας 
στον ΒΟΑΚ» 

 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071 

 

 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αρ. 2556/7-4-2017  Απόφαση Διοικ.  Συμβ.  ΟΑΚ ΑΕ. 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Τμημ/ρχης Μελετών Δ/νσης 
Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ  με Α΄ Βαθμό 

  
Ο Δ/ντής Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄ Βαθμό  

 
 
 
 

 
Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου 
που θα χορηγεί τα τεύχη: 
1. Σκαλοχωρίτη Δέσποινα 
2. Μεστροπιάν Νίκος 
Αύξων Αριθμός Χορήγησης Τευχών 
 

Α/Α :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ  ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   στον ΒΟΑΚ» 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071 
     

     

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 
     

α/α Κατηγορία Μελέτης 
Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή χωρίς ΦΠΑ  
(ευρώ) 

Προσφερόμενη Τιμή                                  
χωρίς ΦΠΑ (*)                   

(αριθμητικά - ευρώ) 

Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ                            
(ολογράφως - ευρώ) 

Α Τοπογραφικές Μελέτες (16) 43.202,02 €     

Β Συγκοινωνιακές Μελέτες (10) 101.575,71 €     

Γ Στατικές Μελέτες (08) 13.217,25 €     

Δ Υδραυλικές Μελέτες (13) 49.709,43 €     

Ε Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) 24.960,76 €     

Ζ Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (09) 7.699,20 €     

Η Γεωλογικές Μελέτες (20) 28.111,82 €     

Θ Γεωτεχνικές Εργασίες & Μελέτες (21) 74.423,30 €     

Ι ΣΑΥ-ΦΑΥ 7.499,52 €     

  Άθροισμα Αμοιβών Μελετών (ΣΜ)       

  Απρόβλεπτα (Α = 15%xΣΜ)       

  Προεκτιμώμενη Αμοιβή (ΠΑ) 402.958,86 €     

  Οικονομική Προσφορά (ΟΠ = ΣΜ+Α)       

  
Προσφερόμενο Ποσοστό                                   
Έκπτωσης (*) 

ΒΟΠ = 100x(1-Π/ΠΑ)     

      

(*) Στρογγύλευση στα δύο δεκαδικά ψηφία    

     

 (ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Αντικείμενο: «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας 

στον ΒΟΑΚ» 

 Χρηματοδότηση: 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α 
(παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.4412/16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται τα στοιχεία Α.1, Α.2, Α.3 και Α.4 του Υποφακέλου Α του Φακέλου 

Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.4412/16. Τα λοιπά στοιχεία του Υποφακέλου Α του 

ΦΔΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα    του Οργανισμού www.oakae.gr . 

Η υπό ανάθεση Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση των συγκοινωνιακών, υδραυλικών, στατικών, 

γεωτεχνικών, γεωλογικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που 

απαιτούνται για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, όπως λεπτομερώς περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Α.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η δεκαετία 2011-2020 που διανύουμε έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Δεκαετία Δράσης 

για την Οδική Ασφάλεια. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η σταθεροποίηση αρχικά και στη συνέχεια η 

μείωση των θανάτων που αναμένονται λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 

Με την Οδηγία 96/2008/ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθιέρωσε την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων της οδικής 

ασφάλειας, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και τις 

επιθεωρήσεις ασφάλειας από τα κράτη μέλη, στους δρόμους που ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό 

δίκτυο. 

Στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές που εξέδωσε το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να τεθεί ένας 

στόχος για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, παράλληλα με τον στόχο 

της μείωσης έως το 2020 των θανάτων από τροχαία στο μισό. 

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης που ανήκει στο εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών                          

(TEN-T), έχει ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό θανάτων και βαριά τραυματισμών που οφείλονται σε τροχαία 

ατυχήματα. Η ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας 

του ΒΟΑΚ κρίνεται επιτακτική λόγω: 

α) του υψηλού αριθμού ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί στον ΒΟΑΚ τα τελευταία χρόνια, 

β) των ιδιαίτερα δυσμενών επιπτώσεων των ατυχημάτων αυτών (μεγάλο ποσοστό νεκρών και 

βαριά τραυματιών) και 

γ) της εν γένει κακής κατάστασης του ΒΟΑΚ κατά τμήματα. 

Με την υπό ανάθεση Σύμβαση, θα καθορισθούν οι αναγκαίες εργασίες, οι ποσότητες και η δαπάνη για 

την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ ,στα τμήματα και τις θέσεις άμεσης 

προτεραιότητας μετά από καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων. 

 

Α.2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α.2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί υφιστάμενη οδό που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής του νησιού, 

από την Κίσσαμο μέχρι την Σητεία. Έχει συνολικό μήκος 300χλμ περίπου και συνδέει τις πρωτεύουσες 
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των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος) και τα αεροδρόμια καθώς 

και τα σπουδαιότερα λιμάνια της Κρήτης. 

Η κατασκευή του ΒΟΑΚ ξεκίνησε την περίοδο 1967 – 1972 με υλοποίηση δίιχνης διατομής 12,50μ στο 

τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και στενότερων στα υπόλοιπα τμήματα. Ο σκοπός της κατασκευής της οδού 

επετεύχθη, αφού βοήθησε τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. 

Μετά τον χαρακτηρισμό του άξονα ως οδού ταχείας κυκλοφορίας (απόφαση 

ΔΜΕΟ/ε/0/670/ΦΕΚ525Δ/4-7-2001) και την ένταξη του στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-

Τ), συγχρηματοδοτήθηκε η βελτίωση και αναβάθμιση διαφόρων τμημάτων του στην διατομή των 

12,50μ (Γούρνες – Χερσόνησος – Μάλια κλπ) , Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό και Αυχένας Αγκαθιάς – 

Σητεία στην Π.Ε. Λασιθίου. Οι παρακάμψεις Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου καθώς και το τμήμα από 

το πέρας της παράκαμψης Ηρακλείου μέχρι τον Α.Κ. Γουρνιών είναι σε λειτουργία με διατομή 

τετράιχνου αυτοκινητόδρομου ενώ στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος της Π.Ε. Ηρακλείου εκτελούνται 

εργασίες αναβάθμισης τους σε αυτοκινητόδρομο.  

Με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/5776/4-12-2015 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 

χαρακτηρίστηκε αυτοκινητόδρομος με αρίθμηση Α90 και διέρχεται από τις πόλεις Καστέλι-Χανιά-

Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Άγιο Νικόλαο-Σητεία. 

Στα επόμενα χρόνια ανατέθηκε από την (πρώην) ΔΜΕΟ του Υπ.Υ.ΜΕ. σειρά μελετών για την 

αναβάθμιση του ΒΟΑΚ, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. 

 

Α.2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο υψηλός αριθμός ατυχημάτων που καταγράφονται στον ΒΟΑΚ σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα 

δυσμενείς επιπτώσεις πολλών από αυτά (μεγάλο ποσοστό νεκρών και βαριά τραυματιών), καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή 

στοχεύει η υπό ανάθεση Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής: 

Α) Έκθεση Εκτίμησης Έργου: Ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία που αφορούν προβλήματα οδικής ασφάλειας από την ΔΣΕ του ΟΑΚ ΑΕ η οποία έχει την 

αρμοδιότητα κατασκευής, την Περιφέρεια Κρήτης που έχει την ευθύνη συντήρησης του ΒΟΑΚ, την 

Τροχαία ΒΟΑΚ που είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση και λοιπούς φορείς (π.χ. Π.Ε. Χανίων, 

Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, κατά τόπους δήμοι, κλπ). Στη συνέχεια θα διενεργήσει 

λεπτομερή αυτοψία για την διαπίστωση και αναλυτική καταγραφή με φωτογραφική τεκμηρίωση 

των αναφερθέντων προβλημάτων οδικής ασφάλειας. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση κινδύνου των εντοπισμένων προβλημάτων, με βάση 

την πιθανότητα να συμβεί ατύχημα και την σφοδρότητα του ατυχήματος. Κατόπιν θα προτείνει 

τις κατάλληλες επεμβάσεις για την αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας. Με βάση την προηγηθείσα 

αξιολόγηση κινδύνου των εντοπισμένων προβλημάτων και το κόστος υλοποίησης των 

διορθωτικών επεμβάσεων, θα καθοριστούν οι προτεραιότητες υλοποίησης των προτάσεων 

αυτών. Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης. 

 Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα. 

 Διορθώσεις επικλίσεων. 

 Διορθώσεις απορροής ομβρίων. 

 Αναμόρφωση ισόπεδων κόμβων, ή δημιουργία νέου ΙΚ. 

 Αποκατάσταση υποχώρησης οδού. 
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 Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορύγματος. 

Όλα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν σε τεχνική έκθεση (Έκθεση Εκτίμησης Έργου) σε 

συνεννόηση με τον ΟΑΚ ΑΕ. 

Β) Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης: Αφορούν 

κυρίως διορθώσεις – συμπληρώσεις σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας) και στηθαίων 

ασφαλείας, αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος, κλαδοκοπές, κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

Ανάδοχος θα συντάξει αρχικά το κατάλληλο υπόβαθρο της μελέτης: ορθοφωτοχάρτης (ΕΚΧΑ ή 

Google) σε κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000 σε ειδικές περιπτώσεις. Στη συνέχεια θα σχεδιάσει την 

αντίστοιχη επέμβαση και θα συντάξει τεχνική έκθεση με προμέτρηση-προϋπολογισμό και 

κατασκευαστικά σχέδια. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη 

επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 10,00χλμ. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο 

της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Γ) Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας: Αφορούν περιπτώσεις όπου το υφιστάμενο όριο ταχύτητας δεν 

κρίνεται ρεαλιστικό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα διενεργήσει αρχικά μετρήσεις 

ταχυτήτων για τον προσδιορισμό της λειτουργικής ταχύτητας (V85) και στη συνέχεια θα εκτελέσει 

του απαιτούμενους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του ορίου ταχύτητας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε τεχνική έκθεση και σχέδια επί 

ορθοφωτοχάρτη (ΕΚΧΑ ή Google) σε κλίμακα 1:5.000. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης 

αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 20,00χλμ. Οι θέσεις θα 

προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Δ) Διορθώσεις επικλίσεων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβληματικές 

επικλίσεις και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την 

διόρθωσή τους. Ο Ανάδοχος αρχικά θα συντάξει τοπογραφικό υπόβαθρο σε κλίμακα 1:500 για 

κάθε προβληματικό οδικό τμήμα. Στη συνέχεια θα εκπονήσει τις μελέτες οδοποιίας και 

αποχέτευσης – αποστράγγισης σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον 

υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 

6,00χλμ. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Ε) Διορθώσεις απορροής ομβρίων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβλήματα 

στην αποχέτευση – αποστράγγιση της οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων 

τεχνικών μελετών για την επίλυσή τους. Ο Ανάδοχος αρχικά θα συντάξει τοπογραφικό υπόβαθρο 

σε κλίμακα 1:500 για κάθε προβληματικό οδικό τμήμα. Στη συνέχεια θα εκπονήσει την μελέτη 

αποχέτευσης – αποστράγγισης σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον 

υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 

3,00χλμ. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

ΣΤ) Αναμόρφωση ισόπεδων κόμβων ή δημιουργία νέων ισόπεδων κόμβων: Αφορούν ισόπεδους 

κόμβους στους οποίους παρατηρούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω σχεδιασμού, 

αναγνωρισιμότητας, ορατοτήτων, αποχέτευσης, σήμανσης (οριζόντιας ή/και κατακόρυφης), 

ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, κλπ και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών 

μελετών για την επίλυσή τους. Επίσης αφορά θέσεις που κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία νέου 

ισόπεδου κόμβου. Ο Ανάδοχος αρχικά θα εκπονήσει την 1η Φάση Μελετών που περιλαμβάνει την 

σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:500 για κάθε προβληματικό κόμβο, την οριστική 

μελέτη οδοποιίας και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την ΑΕΠΟ θα εκπονήσει την 

2η Φάση Μελετών που περιλαμβάνει τις μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης, σήμανσης – 

ασφάλισης και οδοφωτισμού σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον 

υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη τρεις τρισκελείς και ένας 
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τετρασκελής ισόπεδος κόμβος. Οι κόμβοι θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της 

Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Ζ) Αποκατάσταση υποχώρησης της οδού: Αφορά σε οδικό τμήμα όπου εντοπίζεται υποχώρηση της 

οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την 

αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος αρχικά θα εκπονήσει την 1η Φάση Μελετών που περιλαμβάνει την 

σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:500, τον προγραμματισμό την εκτέλεση και την 

αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών, την γεωτεχνική μελέτη επιχώματος, την οριστική μελέτη 

οδοποιίας και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την ΑΕΠΟ θα εκπονήσει την 2η 

Φάση Μελετών που περιλαμβάνει τις μελέτες τεχνικών έργων αντιστήριξης και σήμανσης – 

ασφάλισης σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον υπολογισμό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε 1 θέση μήκους 0,40χλμ. Η θέση θα 

προσδιοριστεί επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Η) Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου εντοπίζονται 

καταπτώσεις πρανών της οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών 

μελετών για την αποκατάστασή τους. Ο Ανάδοχος αρχικά θα εκπονήσει την 1η Φάση Μελετών που 

περιλαμβάνει την σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:500 για κάθε προβληματικό 

οδικό τμήμα, την οριστική γεωλογική μελέτη, τον προγραμματισμό την εκτέλεση και την 

αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών, την γεωτεχνική μελέτη ορύγματος, την οριστική μελέτη 

οδοποιίας και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την ΑΕΠΟ θα εκπονήσει την 2η 

Φάση Μελετών που περιλαμβάνει τα τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης 

αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε 4 θέσεις μήκους 0,10χλμ η κάθε μία. Οι θέσεις θα 

προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Κατά την εκπόνηση των μελετών θα πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι πάσης φύσεως 

προγενέστερες μελέτες του προς μελέτη τμήματος καθώς και τυχόν υπάρχουσες μελέτες των 

γειτονικών τμημάτων του ΒΟΑΚ αλλά και των υπαρχόντων οδών Εθνικού, Επαρχιακού κλπ δικτύου με 

τις οποίες συνδέεται, για την συμβατότητα των έργων που θα σχεδιαστούν και την απρόσκοπτη 

λειτουργία τους χωρίς επιπλέον επεμβάσεις. Κάθε πρόσθετη μελετητική εργασία που θα απαιτηθεί από 

μελετητές άλλων ειδικοτήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση άρτιας μελέτης, πρέπει να 

επισημανθεί εγκαίρως με σχετική αναφορά στον ΟΑΚ ΑΕ και εφόσον εγκριθεί θα περιληφθεί στα 

πρώτα στάδια της μελέτης. 

Κάθε μελέτη που θα ολοκληρώνεται θα πρέπει να είναι πλήρης 9στάδιο Οριστικής μελέτης) για άμεση 

προώθηση στην κατασκευή. Θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη, λεπτομερή σχέδια και διεξοδικές 

προμετρήσεις, με προϋπολογισμό όλων των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Τα Παραδοτέα των μελετών θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στο στάδιο πριν την 

έγκριση θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον ΟΑΚ ΑΕ δύο αντίγραφα των μελετών. Στο στάδιο 

μετά την έγκριση θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον ΟΑΚ ΑΕ τα υπόλοιπα αντίγραφα των 

μελετών. 

 

Α.2.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μελέτες οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ σε διαφορετικά στάδια που έχουν γίνει στο παρελθόν και 

σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη βρίσκονται στο αρχείο μελετών της Διεύθυνση Οδικών 
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Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην Διεύθυνση Συγκοινωνιακών 

Έργων (Δ.Σ.Ε.) του ΟΑΚ ΑΕ. 

Για τα έργα αναβάθμισης του ΒΟΑΚ που έχουν ήδη κατασκευασθεί και σχετίζονται με την υπό ανάθεση 

μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των σχετικών στοιχείων στην Δ/νση 

Συγκοινωνιακών έργων του ΟΑΚ ΑΕ. 

Λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη διατίθενται στον ΟΑΚ ΑΕ, στην Περιφέρεια 

Κρήτης που έχει την ευθύνη συντήρησης του ΒΟΑΚ, στην Τροχαία ΒΟΑΚ που είναι υπεύθυνη για την 

αστυνόμευση του ΒΟΑΚ και σε τρίτους φορείς (π.χ. Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, 

κατά τόπους δήμοι, κλπ). 

Η μελέτη δεν θα υπεισέλθει στην  περιοχή Γεωργιούπολη-Πετρέ  όπου συντάσσεται ήδη Μελέτη Οδικής 

Ασφάλειας, καθώς και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως στην περιοχή Καλό Χωριό-Φρουζή και 

αλλού. 

 

Α.2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση των 

υπόψη μελετών είναι αυτά που φαίνονται στην αναλυτική Προεκτιμώμενη Αμοιβή της Σύμβασης (κεφ. 

Α.4). 

 

Α.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 

 Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) 

- Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων 

- Αυτοψία 

- Τεχνική έκθεση με περιγραφή και κατάταξη επεμβάσεων 

 Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης 

(διορθώσεις - συμπληρώσεις σήμανσης - ασφάλειας, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ) 

- Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών κλ. 1:5000 έως κλ. 1:2000 

- Σχεδιασμός επέμβασης 

- Τεχνική έκθεση 

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός 

 Αναθεωρήσεις ορίων ταχύτητας 

- Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών κλ. 1:5000 

- Μετρήσεις ταχυτήτων 

- Τεχνική έκθεση με υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των ορίων ταχύτητας 

 Διορθώσεις επικλίσεων 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική μελέτη οδοποιίας 

- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 
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 Διορθώσεις απορροής ομβρίων 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Αναμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων ή δημιουργία νέων ΙΚ 

o 1η Φάση Μελετών 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 

- ΜΠΕ 

o 2η Φάση Μελετών 

- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 

- Οριστική μελέτη οδοφωτισμού 

- Οριστική Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού 

o 1η Φάση Μελετών 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Προγραμματισμός, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

- Γεωτεχνική Μελέτη 

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 

- ΜΠΕ 

o 2η Φάση Μελετών 

- Οριστική μελέτη τεχνικών έργων αντιστήριξης 

- Οριστική Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλειας 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

• Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων Οδού 

o 1η Φάση Μελετών 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική Γεωλογική Μελέτη 

- Προγραμματισμός, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

- Γεωτεχνική Μελέτη 

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 

- ΜΠΕ 

o 2η Φάση Μελετών 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης (συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων έγκρισης) 

εκτιμάται σε δώδεκα (12) μήνες. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι έξι (6) μήνες. 

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 
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1 Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) 1,5 μήνες 
2 Σύμφωνη Γνώμη Υπηρεσίας 1,5 μήνες 
3 

Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας εντασσόμενα στις  

εργασίες τακτικής συντήρησης (διορθώσεις - συμπληρώσεις  

σήμανσης - ασφάλειας, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ) 

3 μήνες 

4 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
5 Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα 3 μήνες 
6 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
7 Διορθώσεις επικλίσεων 3 μήνες 
8 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
9 Διορθώσεις απορροής ομβρίων 3 μήνες 
10 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
11 Αναμορφώσεις Ισοπέδων Κόμβων ή δημιουργία νέων (1η Φάση Μελετών) 2 μήνες 
12 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 μήνες 
13 Αναμορφώσεις Ισοπέδων Κόμβων ή δημιουργία νέων (2η Φάση Μελετών) 1 μήνας 
14 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
15 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού  (1η Φάση Μελετών) 2 μήνες 
16 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 μήνες 
17 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού (2η Φάση Μελετών) 2 μήνες 
18 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
19 Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων  

 (1η Φάση Μελετών) 
 

2 μήνες 
20 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 μήνες 
21 

Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων  
(2η Φάση Μελετών) 

2 μήνες 
22 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 

Χρόνος εκπόνησης 

Χρόνος έγκρισης (ενδεικτικός) 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 
9ος 10ος 11ος 12ος 5ος 6ος 7ος 8ος 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ος 3ος 4ος 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ος 

ΜΗΝΑΣ 
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Α.4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης υπολογίστηκε σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό 

Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Β΄ Βελτίωση ΥΑ/ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.07.06) και 

ανέρχεται σε 402.958,86 €. 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται η ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης 

κατ’ άρθρο τιμολογίου και συνολικά. Για τους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή της 

τιμής του συντελεστή (τκ) για το έτος 2017: τκ = 1,203. 

Για τον καθορισμό των καλούμενων τάξεων πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης ελήφθη υπόψη η 

προεκτιμώμενη αμοιβή του συνόλου των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2α του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. 
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδα

ςτκ = 1,203

5.413,50 €

Τ= 5,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 1,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 3,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

5.052,60 €

Τ= 3,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 3,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

7.398,45 €

Τ= 5,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

17.864,55 €

Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων

Α1 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 5,00 541,35 €

Α3 ΓΕΝ.4Β

1,00 541,35 €Α2 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.08) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα

ημέρα

ΔαπάνηΆρθρο

Φυσικό Αντικείμενο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή ΕργασίαςΑ/Α Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ:   

Αυτοψία

Α6 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.08) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α8 ΓΕΝ.4Β
Γεωλόγος (κατηγ.20) με εμπειρία 

4-10 ετών
ημέρα 2,00 360,90 € 721,80 €

1.082,70 €

Α14 ΓΕΝ.4Β
Γεωλόγος (κατηγ.20) με εμπειρία 

4-10 ετών
ημέρα 2,00 360,90 € 721,80 €

Α12 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.21) με 

εμπειρία 10-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 €

Τεχνική έκθεση με περιγραφή και κατάταξη επεμβάσεων

2.706,75 €

Α=Τ*C*τκ

Α4 ΓΕΝ.4Β
Γεωλόγος (κατηγ.20) με εμπειρία 

4-10 ετών
ημέρα 3,00 360,90 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

541,35 €

Α=Τ*C*τκ

Α7 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.13) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 3,00 541,35 € 1.624,05 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α5 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 3,00 541,35 € 1.624,05 €

Α=Τ*C*τκ

Μηχανικός (κατηγ.13) με 

εμπειρία 12-20 ετών

Α9 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 5,00 541,35 € 2.706,75 €

Α=Τ*C*τκ

Μηχανικός (κατηγ.27) με 

εμπειρία 4-10 ετών
ημέρα 2,00 360,90 € 721,80 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α10 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.08) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

Α11 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.13) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α13 ΓΕΝ.4Β
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδα

ς
τκ = 1,203

173,23 €

Τ= 0,32 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

541,35 €

Τ= 1,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

714,58 €

173,23 €

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών 1:5.000 (ή 1:2.000 σε ειδικές 

Α1 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.16) με 

εμπειρία 10-20 ετών
ημέρα 0,32 541,34 €

Α=Τ*C*τκ

Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α=Τ*C*τκ

Σχεδιασμός επέμβασης, Τεχνική έκθεση, Προμέτρηση - 

Α2 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 10-20 ετών
ημέρα 1,00 541,35 € 541,35 €

 

 

 

Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδα

ς
τκ = 1,203

173,23 €

Τ= 0,32 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

360,90 €

Τ= 0,50 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

Τ= 0,50 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

1.082,70 €

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

1.616,83 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ [1χλμ]:   

Α=Τ*C*τκ

Τεχνική έκθεση με υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του ορίου 

Α4 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α3 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 4 -10 ετών
ημέρα 0,50 360,90 € 180,45 €

180,45 €

Μετρήσεις ταχυτήτων (εργασίες υπαίθρου)

Α2 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 4 -10 ετών
ημέρα 0,50 360,90 €

Α=Τ*C*τκ

Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών 1:5.000

Α1 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.16) με 

εμπειρία 10 - 20 ετών
ημέρα 0,32 541,34 € 173,23 €

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.408,46 €

312,80 €

α= 4 Πλήθος σημείων για 

εξάρτηση

c= 65,00 € Τιμή σημείου

391,00 €

α= 5 Πλήθος πολυγωνικών 

σημείων

c= 65,00 € Τιμή σημείου

261,06 €

L= 1,00 Μήκος

c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ

L= 1,00 Μήκος

c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ

α= 2 Πλήθος αφετηριών επί 

ήλου

c= 26,00 € Τιμή ήλου

1.443,60 €

Ε= 20,00 Έκταση με κλίση 

c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά 

5% μείωση 

συμβατικού πλάτους: 

ΟΧΙ

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.876,68 €

1.876,68 €

c= 8.000,00 Τύπος τμήματος: 

π= 1,30 Κατηγορία οδού: ΑIΙ 

ενιαία

ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους

σ= 1,00 Συντελεστής 

γεωμορφολογίας

L1= 0,00 Μήκος νέου τμήματος

L2= 1,00 Μήκος βελτιούμενου 

τμήματος

Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

1.876,68 €

Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*τκ*ΠΑ%

Οριστική μελέτη

Β1

ΓΕΝ.8Β

ΟΔΟ.1 

ΟΔΟ.3

Α

Τροποποίηση υφιστάμενης 

οριστικής μελέτης οδού σε 

έδαφος πεδινό (κλίσεις 

εδάφους 0%-10%)

χλμ 1,00 1.876,68 €

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.443,60 €

Α=Ε*c*Π*τκ

Α=α*c*τκ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων

Α6 ΤΟΠ.6Α

Τοπογραφική Αποτύπωση 

ζώνης κλ.1:500 με σημεία 

κατασκευών: 60-200 ανά 

10στρ και έδαφος πεδινό

στρ. 20,00 72,18 €

Α=L*c*τκ

Α5 ΤΟΠ.4
Χωροσταθμική αφετηρία 

επί ήλου
τεμ. 2 31,28 € 62,56 €

Τριγωνισμός

Πολυγωνομετρίες

Α2 ΤΟΠ.3

Πολυγωνομετρικά σημεία 

σε οδούς μεγάλης 

κυκλοφορίας

τεμ. 5 78,20 €

Α4 ΤΟΠ.4

Χωροστάθμηση με 

ενδιάμεσα σημεία σε 

έδαφος πεδινό

χλμ. 1,00 120,30 €

Α1 ΤΟΠ.2

Αναγνώριση & χρήση 

τριγ/κού σημείου για 

εξάρτηση εμπροσθοτομίας 

ή πολυγων. δικτύου

τεμ. 4 78,20 €

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

Α3 ΤΟΠ.4

120,30 €

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

312,80 €

Α=α*c*τκ

Α=α*c*τκ

Χωροστάθμηση συνήθους 

ακριβείας σε έδαφος 

πεδινό

χλμ. 1,00 78,20 € 78,20 €

Α=L*c*τκ

391,00 €
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.766,15 €

1.766,15 €

β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό 

έργο

L= 1,00 Μήκους έργου

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο 

οδικό δίκτυο ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους

Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική

Κ4= 1,50 Συντελεστής 

δυσχέρειας

Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

219,12 €

219,12 €

κ= 0,40 Συντελεστής

μ= 8,00 Συντελεστής

ΣΑi= 6.051,29 Συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή

β%= 3,01 Συντελεστής αμοιβής 

επί τοις εκατό: 

β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ) 1̂/

3]

6.270,41 €

219,12 €

A=ΣΑi*β*τκ

Δ1 ΓΕΝ.6A
Αμοιβή σύνταξης μελέτης 

ΣΑΥ - ΦΑΥ
τεμάχιο 1 219,12 €

1.766,15 €

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ%

Δ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ - ΦΑΥ

Γ1

ΓΕΝ.8Β

ΥΔΡ.1 

& 

ΥΔΡ.2.

1

Τροποποίηση υφιστάμενης 

οριστικής μελέτης 

αποχέτευσης - 

αποστράγγισης οδού σε 

έδαφος πεδινό (κλίσεις 

εδάφους 0%-10%)

χλμ. 1,00 1.766,15 €

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Οριστική μελέτη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ 

[1χλμ]:   

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.408,46 €

312,80 €

α= 4 Πλήθος σημείων για 

εξάρτηση

c= 65,00 € Τιμή σημείου

391,00 €

α= 5 Πλήθος πολυγωνικών 

σημείων

c= 65,00 € Τιμή σημείου

261,06 €

L= 1,00 Μήκος

c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ

L= 1,00 Μήκος

c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ

α= 2 Πλήθος αφετηριών επί 

ήλου

c= 26,00 € Τιμή ήλου

1.443,60 €

Ε= 20,00 Έκταση με κλίση 

εδάφους 0%-10%

c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά 

5% μείωση 

συμβατικού πλάτους: 

ΟΧΙ

Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.766,15 €

1.766,15 €

β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό 

έργο

L= 1,00 Μήκους έργου

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο 

οδικό δίκτυο ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους

Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική

Κ4= 1,50 Συντελεστής 

δυσχέρειας

Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

Α=Ε*c*Π*τκ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Οριστική μελέτη

Β1

ΓΕΝ.8Β

ΥΔΡ.1 

& 

ΥΔΡ.2.

1

Τροποποίηση υφιστάμενης 

οριστικής μελέτης 

αποχέτευσης - 

αποστράγγισης οδού σε 

έδαφος πεδινό (κλίσεις 

εδάφους 0%-10%)

χλμ. 1,00 1.766,15 € 1.766,15 €

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ%

Α=α*c*τκ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων

Α6 ΤΟΠ.6Α

Τοπογραφική Αποτύπωση 

ζώνης κλ.1:500 με σημεία 

κατασκευών: 60-200 ανά 

10στρ και έδαφος πεδινό

στρ. 20,00 72,18 €

Α5 ΤΟΠ.4
Χωροσταθμική αφετηρία επί 

ήλου
τεμ. 2 31,28 €

1.443,60 €

62,56 €

Α=L*c*τκ

Α4 ΤΟΠ.4
Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα 

σημεία σε έδαφος πεδινό
χλμ. 1,00 120,30 € 120,30 €

78,20 € 78,20 €

Α=L*c*τκ

1,00

Α=α*c*τκ

Πολυγωνομετρίες

Α2 ΤΟΠ.3
Πολυγωνομετρικά σημεία σε 

οδούς μεγάλης κυκλοφορίας
τεμ. 5 78,20 € 391,00 €

Α=α*c*τκ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τριγωνισμός

Α1 ΤΟΠ.2

Αναγνώριση & χρήση 

σημείου για εξάρτηση 

εμπροσθοτομίας ή πολυγων. 

δικτύου

τεμ. 4 78,20 € 312,80 €

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

Α3 ΤΟΠ.4
Χωροστάθμηση συνήθους 

ακριβείας σε έδαφος πεδινό
χλμ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

168,74 €

168,74 €

κ= 0,40 Συντελεστής

μ= 8,00 Συντελεστής

ΣΑi= 4.174,61 Συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή

β%= 3,36 Συντελεστής αμοιβής 

επί τοις εκατό: 

β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ) 1̂

/3]

4.343,35 €

168,74 €Γ1 ΓΕΝ.6A
Αμοιβή σύνταξης μελέτης 

ΣΑΥ - ΦΑΥ
τεμάχιο 1 168,74 €

ΣΑΥ - ΦΑΥ

Γ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΩΝ 

[1χλμ]:   

A=ΣΑi*β*τκ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.501,12 € 

312,80 € 
α= 4 Πλήθος σημείων για  

εξάρτηση 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

782,00 € 
α= 10 Πλήθος πολυγωνικών  

σημείων 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

323,62 € 
L= 1,00 Μήκος 
c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ 

L= 1,00 Μήκος 
c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ 

α= 4 Πλήθος αφετηριών επί  
ήλου 

c= 26,00 € Τιμή ήλου 

1.082,70 € 
Ε= 15,00 Έκταση με κλίση  

εδάφους 0%-10% 
c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα 

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά  
5% μείωση  
συμβατικού πλάτους:  
ΟΧΙ 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 10.884,74 € 

7.506,72 € 
c= 10.000 3σκελής Ι.Κ.  

υπεραστικών οδών 
π= 1,30 Aνώτερη κατηγορία  
ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 0,80 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής 

3.378,02 € 
c= 2.700 Κατηγορία έργου:  

Κόμβος 
π= 1,30 Οδός κατηγορίας: AIΙ  

ενιαία 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 0,80 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 100,00% Ποσοστό αμοιβής 

120,30 € 120,30 € 

Α=c*π*σ*L*Π%*τκ 

Β2 ΟΔΟ.4 

Οριστική Μελέτη σήμανσης  
και ασφάλισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ 

Α=α*c*τκ 

1,00 78,20 € 78,20 € 

Α=Ε*c*Π*τκ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οριστική μελέτη 

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων 

Α6 ΤΟΠ.6Α 
Τοπογραφική Αποτύπωση  
ζώνης κλ.1:500 με σημεία  
κατασκευών: 60-200 ανά  
10στρ και έδαφος πεδινό 

στρ. 15,00 72,18 € 1.082,70 € 

Α=α*c*τκ 

Α=L*c*τκ 

Α5 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Τριγωνισμός 

Α=L*c*τκ 

Α1 ΤΟΠ.2 
Αναγνώριση & χρήση  
σημείου για εξάρτηση  
εμπροσθοτομίας ή  
πολυγων. δικτύου 

τεμ. 4 

78,20 € 782,00 € 

ΤΟΠ.4 Χωροσταθμική αφετηρία επί  
ήλου 

Σήμανση - Ασφάλιση Κόμβων 

Α=c*π*ρ*σ*L*Π%*τκ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Β1 
ΟΔΟ.2  
ΟΔΟ.3 

Α 

Οριστική μελέτη 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

Χωροστάθμηση συνήθους  
ακριβείας σε έδαφος πεδινό χλμ. 

Πολυγωνομετρίες 

Α2 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία  
σε οδούς μεγάλης  
κυκλοφορίας 

τεμ. 10 

τεμάχιο 1 7.506,72 € 

0,80 4.222,53 € 3.378,02 € 

7.506,72 € 

Α4 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση με  
ενδιάμεσα σημεία σε  
έδαφος πεδινό 

χλμ. 1,00 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 

Α=α*c*τκ 

τεμ. 4 31,28 € 125,12 € 

78,20 € 312,80 € 

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

Α3 ΤΟΠ.4 
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7.064,62 € 

7.064,62 € 
β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό  

έργο 
L= 0,80 Μήκους έργου 

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο  
οδικό δίκτυο ενιαίας  
επιφάνειας  
κυκλοφορίας 

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους 
Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική 
Κ4= 1,50 Συντελεστής  

δυσχέρειας 
Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής  

οριστικής 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.166,18 € 

4.166,18 € 
Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι 
C= 9.200 Συντελεστής είδους  

έργου 
μ= 1,00 Σταθμισμένος  

συνελεστής φυσικού  
& πολιτισμικού  
περιβάλλοντος 

ν= 1,00 Σταθμισμένος  
συνελεστής  
ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος 

φ= 0,80 Μήκους κυρίου έργου 
Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής  

Μ.Π.Ε. 

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.924,80 € 

1.924,80 € 
Τ1= 4.000 Τύπος  

Προεκτιμώμενης  
Αμοιβής μελέτης: 1 

Μ1= 1,00 Μήκος οδικού έργου 
Π%= 40% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής  
παραλειπομένης  
Προμελέτης 

638,59 € 
638,59 € 

κ= 0,40 Συντελεστής 
μ= 8,00 Συντελεστής 

ΣΑi= 26.541,46 Συνολική  
προεκτιμώμενη αμοιβή 

β%= 2,00 Συντελεστής αμοιβής  
επί τοις εκατό:  
β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ)^1 
/3] 

27.180,05 € 

638,59 € 638,59 € 

Α=(Κ*C*μ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ 

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A Αμοιβή σύνταξης μελέτης  
ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμάχιο 1 

Δ1 ΠΕΡ.2  
ΠΕΡ.3 

Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) χλμ 0,80 5.207,73 € 4.166,18 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οριστική μελέτη 

Ε1 

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ% 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Οριστική μελέτη 

Γ1 
ΥΔΡ.1  

&  
ΥΔΡ.2. 

1 

Οριστική μελέτη  
αποχέτευσης -  
αποστράγγισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ. 0,80 8.830,78 € 7.064,62 € 

A=ΣΑi*β*τκ 

Οριστική μελέτη  
Φωτισμού/Δικτύων Διανομής  
ισόπεδου κόμβου 

χλμ. 1,00 1.924,80 € 1.924,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ  :    

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΟΔΟ.9 

Α=Τ1*Μ1*Π%*τκ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥΉ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.501,12 € 

312,80 € 
α= 4 Πλήθος σημείων για  

εξάρτηση 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

782,00 € 
α= 10 Πλήθος πολυγωνικών  

σημείων 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

323,62 € 
L= 1,00 Μήκος 
c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ 

L= 1,00 Μήκος 
c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ 

α= 4 Πλήθος αφετηριών επί  
ήλου 

c= 26,00 € Τιμή ήλου 

1.082,70 € 
Ε= 15,00 Έκταση με κλίση  
c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα 

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά  
5% μείωση  
συμβατικού πλάτους:  
ΟΧΙ 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13.605,93 € 

9.383,40 € 
c= 10.000 4σκελής Ι.Κ.  

υπεραστικών οδών 
π= 1,30 Aνώτερη κατηγορία  
ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 1,00 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής 

4.222,53 € 
c= 2.700 Κατηγορία έργου:  

Κόμβος 
π= 1,30 Οδός κατηγορίας: AIΙ  

ενιαία 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 1,00 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 100,00% Ποσοστό αμοιβής 
Α=c*π*σ*L*Π%*τκ 

Β2 ΟΔΟ.4 

Οριστική Μελέτη σήμανσης  
και ασφάλισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ 1,00 4.222,53 € 

Α=c*π*ρ*σ*L*Π%*τκ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σήμανση - Ασφάλιση Κόμβων 

1.082,70 € 

Α=Ε*c*Π*τκ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οριστική μελέτη 

Β1 
ΟΔΟ.2  
ΟΔΟ.3 

Α 

Οριστική μελέτη 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

τεμάχιο 1 

Α=α*c*τκ 
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων 

A8 ΤΟΠ.6Α 
Τοπογραφική Αποτύπωση  
ζώνης κλ.1:500 με σημεία  
κατασκευών: 60-200 ανά  
10στρ και έδαφος πεδινό 

στρ. 15,00 72,18 € 

Α7 ΤΟΠ.4 Χωροσταθμική αφετηρία  
επί ήλου τεμ. 4 31,28 € 125,12 € 

Α=L*c*τκ 

Α6 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση με  
ενδιάμεσα σημεία σε  
έδαφος πεδινό 

χλμ. 1,00 120,30 € 120,30 € 

78,20 € 

Α=L*c*τκ 

Α=α*c*τκ 
Πολυγωνομετρίες 

Α4 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία  
σε οδούς μεγάλης  
κυκλοφορίας 

τεμ. 10 78,20 € 782,00 € 
Α=α*c*τκ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Τριγωνισμός 

Α3 ΤΟΠ.2 
Αναγνώριση & χρήση  
σημείου για εξάρτηση  
εμπροσθοτομίας ή  
πολυγων. δικτύου 

τεμ. 4 78,20 € 312,80 € 

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

Α5 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση συνήθους  
ακριβείας σε έδαφος  
πεδινό 

χλμ. 1,00 78,20 € 

9.383,40 € 9.383,40 € 

4.222,53 € 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΟΥ   

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 8.830,77 € 

8.830,77 € 
β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό  

έργο 
L= 1,00 Μήκους έργου 

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο  
οδικό δίκτυο ενιαίας  
επιφάνειας  
κυκλοφορίας 

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους 
Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική 
Κ4= 1,50 Συντελεστής  

δυσχέρειας 
Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής  

οριστικής 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.980,42 € 

4.980,42 € 
Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι 
C= 9.200 Συντελεστής είδους  

έργου 
μ= 1,00 Σταθμισμένος  

συνελεστής φυσικού  
& πολιτισμικού  
περιβάλλοντος 

ν= 1,00 Σταθμισμένος  
συνελεστής  
ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος 

φ= 1,00 Μήκους κυρίου έργου 
Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής  

Μ.Π.Ε. 

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.924,80 € 

1.924,80 € 
Τ1= 4.000 Τύπος  

Προεκτιμώμενης  
Αμοιβής μελέτης: 1 

Μ1= 1,00 Μήκος οδικού έργου 
Π%= 40% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής  
παραλειπομένης  
Προμελέτης 

727,84 € 
727,84 € 

κ= 0,40 Συντελεστής 
μ= 8,00 Συντελεστής 

ΣΑi= 31.843,04 Συνολική  
προεκτιμώμενη αμοιβή 

β%= 1,90 Συντελεστής αμοιβής  
επί τοις εκατό:  
β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ)^1 
/3] 

32.570,88 € 
A=ΣΑi*β*τκ 

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A Αμοιβή σύνταξης μελέτης  
ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμάχιο 1 727,84 € 

Α=(Κ*C*μ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ 

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Δ1 ΠΕΡ.2  
ΠΕΡ.3 

Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) χλμ 1,00 4.980,42 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οριστική μελέτη 

Ε1 ΟΔΟ.9 
Οριστική μελέτη  
Φωτισμού/Δικτύων  
Διανομής ισόπεδου κόμβου 

1,00 1.924,80 € 1.924,80 € 

Α=Τ1*Μ1*Π%*τκ 

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ% 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Γ1 
ΥΔΡ.1  

&  
ΥΔΡ.2. 

1 

Οριστική μελέτη  
αποχέτευσης -  
αποστράγγισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ. 1,00 8.830,77 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Οριστική μελέτη 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΝΈΟΥ 
   

8.830,77 € 

4.980,42 € 

727,84 € 

χλμ. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΕΟΥ 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ    3.011,26 € 

      312,80 € 

α= 4 Πλήθος σημείων για 

εξάρτηση

c= 65,00 € Τιμή σημείου

      391,00 € 

α= 5 Πλήθος πολυγωνικών 

σημείων

c= 65,00 € Τιμή σημείου

      141,96 € 

L= 0,40 Μήκος

c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ

L= 0,40 Μήκος

c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ

α= 2 Πλήθος αφετηριών επί 

ήλου

c= 26,00 € Τιμή ήλου

   2.165,50 € 

Ε= 25,00 Έκταση με κλίση 

εδάφους 10%-40%

c= 72,00 € Τιμή ανά στρέμμα

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά 

5% μείωση 

συμβατικού πλάτους: 

ΟΧΙ

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.268,63 €   

      975,87 € 

c= 8.000,00 Τύπος τμήματος: 

Υπεραστική οδός

π= 1,30 Κατηγορία οδού: ΑIΙ 

ενιαία

ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους

σ= 1,30 Συντελεστής 

γεωμορφολογίας

L1= 0,00 Μήκος νέου τμήματος

L2= 0,40 Μήκος βελτιούμενου 

τμήματος

Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

2.439,68 €  975,87 €      

Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*τκ*ΠΑ%

Α=α*c*τκ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων

Α6 ΤΟΠ.6Α

Τοπογραφική 

Αποτύπωση ζώνης 

κλ.1:500 με σημεία 

κατασκευών: 60-200 

ανά 10στρ και έδαφος 

λοφώδες

στρ. 25,00 86,62 €       2.165,50 €   

Α=Ε*c*Π*τκ

Α5 ΤΟΠ.4
Χωροσταθμική αφετηρία 

επί ήλου
τεμ. 2 31,28 €       62,56 €        

Α=L*c*τκ

Α4 ΤΟΠ.4

Χωροστάθμηση με 

ενδιάμεσα σημεία σε 

έδαφος πεδινό

χλμ. 0,40 120,30 €     48,12 €        

31,28 €        

Α=L*c*τκ

Α=α*c*τκ

Πολυγωνομετρίες

Α2 ΤΟΠ.3

Πολυγωνομετρικά 

σημεία σε οδούς 

μεγάλης κυκλοφορίας

τεμ. 5 78,20 €       391,00 €      

Α=α*c*τκ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τριγωνισμός

Α1 ΤΟΠ.2

Αναγνώριση & χρήση 

σημείου για εξάρτηση 

εμπροσθοτομίας ή 

πολυγων. δικτύου

τεμ. 4 78,20 €       312,80 €      

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

Α3 ΤΟΠ.4

Χωροστάθμηση 

συνήθους ακριβείας σε 

έδαφος πεδινό

χλμ. 0,40 78,20 €       

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οριστική μελέτη [0,50 χλμ]

Β1

ΓΕΝ.8Β

ΟΔΟ.1 

ΟΔΟ.3

Α

Τροποποίηση 

υφιστάμενης οριστικής 

μελέτης οδού σε 

έδαφος λοφώδες 

(κλίσεις εδάφους 10%-

40%)

χλμ 0,40

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (400μ)

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

 

 

 

17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

      292,76 € 

c= 1.800 Κατηγορία έργου: 

Οδός

π= 1,30 Οδός κατηγορίας: AIΙ 

ενιαία

σ= 1,30 Συντελεστής 

γεωμορφολογίας

L= 0,40 Συνολικό μήκος 

κλάδων & οδών

Π%= 100,00% Ποσοστό αμοιβής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

  10.510,50 € 

κ= 0,95 Κατηγορία έργου: Γ

μ= 32,00 Κατηγορία έργου: Γ

L= 100,00 Συνολικό μήκος 

τοίχων

B= 4,00 Μέσο ύψος τοίχων

Φ= 550,00 Φυσική ποσότητα: 

Lx(B+1,5)

σ= 800 Τιμή μονάδας

β= 3,31 Συντελεστής αμοιβής: 

κ+[(5,6*μ)/(σ*Φ)1/3]

Σ= 1,00 Δυναμικός 

αντισεισμικός 

έλεγχος: ΟΧΙ

Ε= 1,00 Προσθήκη ή 

επέκταση τεχνικού: 

ΟΧΙ

Π%= 60,00% Ποσοστό αμοιβής 

Οριστικής

   2.392,84 € 

Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι

C= 9.200 Συντελεστής είδους 

έργου

μ= 1,00 Σταθμισμένος 

συνελεστής φυσικού 

ν= 1,00 Σταθμισμένος 

συνελεστής 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος

φ= 0,40 Μήκους κυρίου έργου

Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής 

Μ.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σήμανση - Ασφάλιση Οδού

Β2 ΟΔΟ.4

Τροποποίηση 

υφιστάμενης οριστικής 

μελέτης σήμανσης και 

ασφάλισης οδού σε 

έδαφος λοφώδες 

(κλίσεις εδάφους 10%-

40%)

χλμ 0,40

5.982,10 €  2.392,84 €   

Α=(Κ*C*μ*ν*φ 0̂,8)*Π%*τκ

Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Δ1
ΠΕΡ.2 

ΠΕΡ.3

Μελέτη 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

χλμ 0,40

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οριστική μελέτη

Γ1

ΤΕΧ.2 

ΤΕΧ.3 

ΤΕΧ.4 

ΤΕΧ.5Α 

ΤΕΧ.6Α 

ΤΕΧ.7

Οριστική μελέτη 

πασσαλότοιχων ή 

τοίχων οπλισμένης γης 

(Κατηγορία Γ)

μ2 550,00 19,11 €       10.510,50 €  

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

731,90 €     292,76 €      

Α=c*π*σ*L*Π%*τκ*ΠΑ%

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (400μ)

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

   7.600,00 € 

Σ= 20,00 Βάθος γεωτρήσεων σε 

μ

   1.140,00 € 

Γ= 7.600,00 Κόστος γεωτεχνικών 

ερευνών (υπαίθρου & 

εργαστηρίου)

Π%= 15,00% Ποσοστό αμοιβής 

προγραμματισμού και 

αξιολόγησης 

γεωτεχνικών ερευνών

  10.603,28 € 

Κ= 1,20 Συντελεστής κλίσης 

εδάφους

Β= 1,20 Συντελεστής 

βελτίωσης

Υ= 1,50 Συντελεστής ύψους

L= 200,00 Μήκος επιχώματος (μ)

      804,13 € 

κ= 0,40 Συντελεστής

μ= 8,00 Συντελεστής

ΣΑi= 36.526,51 Συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή

β%= 1,83 Συντελεστής αμοιβής 

επί τοις εκατό: 

β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ) 1̂

/3]

37.330,64 €

804,13 €      

A=ΣΑi*β*τκ

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A
Αμοιβή σύνταξης 

μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ
τεμάχιο 1 804,13 €      

10.603,28 €  

Σ(Φ)=100*Κ*Β*Υ*L0.7   

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ - ΦΑΥ

Ε3
ΓΜΕ.2.

2

Γ=380*Σ

Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

Ε2
ΓΜΕ.1.

3

Έκθεση Προγράμματος 

Γεωτεχνικών Ερευνών & 

Έκθεση Αξιολόγησης 

Γεωτεχνικών Ερευνών

τεμάχιο 1

Οριστική γεωτεχνική 

μελέτη επιχώματος
τεμάχιο 1 10.603,28 € 

1.140,00 €   1.140,00 €   

Σ(Φ)=Π%*Γ   (minΣ(Φ)=500*τκ €)

Γεωτεχνικές Μελέτες

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών

Ε1
ΓΜΕ.1.

2

Εκτέλεση Γεωτεχνικών 

Ερευνών (υπαίθρου και 

εργαστηρίου)

τεμάχιο 1 7.600,00 €   7.600,00 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (500μ):   

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (400μ)

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 828,31 € 

156,40 € 
α= 2 Πλήθος σημείων για  

εξάρτηση 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

156,40 € 
α= 2 Πλήθος πολυγωνικών  

σημείων 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

82,41 € 
L= 0,10 Μήκος 
c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ 

L= 0,10 Μήκος 
c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ 

α= 2 Πλήθος αφετηριών  
επί ήλου 

c= 26,00 € Τιμή ήλου 

433,10 € 
Ε= 5,00 Έκταση με κλίση  

εδάφους 10%-40% 
c= 72,00 € Τιμή ανά στρέμμα 

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά  
5% μείωση  
συμβατικού πλάτους:  
ΟΧΙ 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 365,95 € 

365,95 € 
c= 8.000,00 Τύπος τμήματος:  
π= 1,30 Κατηγορία οδού: ΑIΙ  

ενιαία 
ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους 
σ= 1,30 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L1= 0,00 Μήκος νέου τμήματος 

L2= 0,15 Μήκος βελτιούμενου  
τμήματος 

Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής  
οριστικής 

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό  
αναμόρφωσης  
μελέτης 

Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*τκ*ΠΑ% 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οριστική μελέτη [0,15 χλμ] 

Β1 
ΓΕΝ.8Β 
ΟΔΟ.1  
ΟΔΟ.3 

Α 

Τροποποίηση  
υφιστάμενης οριστικής  
μελέτης οδού σε έδαφος  
λοφώδες (κλίσεις  
εδάφους 10%-40%) 

χλμ 0,15 2.439,67 € 365,95 € 

5,00 86,62 € 433,10 € 

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων 

Α6 ΤΟΠ.6Α 

Τοπογραφική  
Αποτύπωση ζώνης  
κλ.1:500 με σημεία  
κατασκευών: 60-200  
ανά 10στρ και έδαφος  
λοφώδες (κλίσεις  
εδάφους 10%-40%) 

στρ. 

62,56 € 

12,03 € 

Α3 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση  
συνήθους ακριβείας σε  
έδαφος πεδινό 

χλμ. 0,10 78,20 € 7,82 € 

120,30 € Α4 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση με  
ενδιάμεσα σημεία σε  
έδαφος πεδινό 

Α=α*c*τκ 

Α=α*c*τκ 

Α=L*c*τκ 

χλμ. 0,10 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Τριγωνισμός 

Α=L*c*τκ 

Α5 ΤΟΠ.4 Χωροσταθμική αφετηρία  
επί ήλου τεμ. 2 31,28 € 

Α2 ΤΟΠ.3 

Α=Ε*c*Π*τκ 

Α=α*c*τκ 
Πολυγωνομετρίες 

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

Πολυγωνομετρικά  
σημεία σε οδούς  
μεγάλης κυκλοφορίας 

Α1 ΤΟΠ.2 
Αναγνώριση & χρήση  
σημείου για εξάρτηση  
εμπροσθοτομίας ή  
πολυγων. δικτύου 

τεμ. 2 78,20 € 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 
 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 

156,40 € 

τεμ. 2 78,20 € 156,40 € 

17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2



25 

 

 

 

Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.091,79 € 

1.091,79 € 
Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι 
C= 9.200 Συντελεστής είδους  

έργου 
μ= 1,00 Σταθμισμένος  

συντελεστής φυσικού  
ν= 1,00 Σταθμισμένος  

συνελεστής  
ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος 

φ= 0,15 Μήκους κυρίου έργου 

Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής  
Μ.Π.Ε. 

6.396,38 € 
6.396,38 € 

κ1= 11.800 Συντελεστής  
L= 0,15 Μήκους έργου 
π= 0,050 Πλάτος  

χαρτογράφησης 
Ε= 0,010 Επιφάνεια  

χαρτογράφησης 

κ2= 1,07 Συντελεστής  
α= 1 Πλήθος θέσεων 
π= 50,00 Πλάτος τομής /  

διατομής (μ) 
μ= 50,00 Συνολικό μήκος  

τομών & διατομών:  
α*π 

γ= 0,00 Συνολικό μήκος  
γεωτρήσεων 

π= 1 Πλήθος τεκτονικών  
τ= 100 Πλήθος μετρήσεων 

Α= 5.117,10 Συνολικό κόστος  
Π%= 25,00% Ποσοστό αμοιβής  

τεχνικής έκθεσης 
ΓΛΕ=Π%*Α   (minΓΛΕ=500*τκ) 

Δ4 ΓΛΕ.17 Τεχνική έκθεση της  
γεωλογικής μελέτης τεμάχιο 1 1.279,28 € 1.279,28 € 

ΤΔ=(700+(10*τ))*π*τκ 

Δ=(κ2*μ+3*γ)*τκ 

Δ3 ΓΛΕ.8 Τεκτονικά διαγράμματα -  
Δυνητικές ολισθήσεις τεμάχιο 1 2.045,10 € 2.045,10 € 

Δ2 ΓΛΕ.3 
Γεωλογικές τομές και  
διατομές σε κλίμακα  
1/100 

μμ 50 1,29 € 64,50 € 

3.007,50 € 

Α=κ1*Ε 0,6 *τκ   (minA=2500*τκ) 

Δ1 ΓΛΕ.1 
Γεωλογική  
χαρτογράφηση σε  
κλίμακα 1/500 

χλμ 2 0,01 300.750,00 € 

1.091,79 € 

Α=(Κ*C*μ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ 
Δ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 

Γ1 ΠΕΡ.2  
ΠΕΡ.3 

Μελέτη  
Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

χλμ 0,15 7.278,60 € 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 
 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
17PROC006059862 2017-04-11

ΑΔΑ: ΨΗΔ2ΟΞ5Ψ-ΥΤ2
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
13.499,33 € 
7.600,00 € 

Σ= 20,00 Βάθος γεωτρήσεων  
σε μ 

1.140,00 € 
Γ= 7.600,00 Κόστος γεωτεχνικών  

ερευνών (υπαίθρου &  
εργαστηρίου) 

Π%= 15,00% Ποσοστό αμοιβής  
προγραμματισμού  
και αξιολόγησης  
γεωτεχνικών ερευνών 

4.759,33 € 
Ε= 1,50 Συντελεστής  

ενίσχυσης πρανών 
Υ= 1,50 Συντελεστής ύψους 
L= 100,00 Μήκος ορύγματος (μ) 

557,71 € 
557,71 € 

κ= 0,40 Συντελεστής 
μ= 8,00 Συντελεστής 

ΣΑi= 22.181,76 Συνολική  
προεκτιμώμενη  
αμοιβή 

β%= 2,09 Συντελεστής αμοιβής  
επί τοις εκατό:  
β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ)^ 
1/3] 

22.739,47 € 

557,71 € 

A=ΣΑi*β*τκ 

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A Αμοιβή σύνταξης  
μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμάχιο 1 557,71 € 

4.759,33 € 

Σ(Φ)=70*Ε*Υ*L 0.7    (minΣ(Φ)=2.600*τκ  
ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Γ=380*Σ 

Γεωτεχνικές Μελέτες  

Ε3 ΓΜΕ.2. 
2 

Οριστική γεωτεχνική  
μελέτη ορύγματος τεμάχιο 1 4.759,33 € 

Σ(Φ)=Π%*Γ   (minΣ(Φ)=500*τκ €) 

Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

Ε2 ΓΜΕ.1. 
3 

Έκθεση Προγράμματος  
Γεωτεχνικών Ερευνών &  
Έκθεση Αξιολόγησης  
Γεωτεχνικών Ερευνών 

τεμάχιο 1 

τεμάχιο 1 7.600,00 € 7.600,00 € 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

1.140,00 € 1.140,00 € 

Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών 

Ε1 ΓΜΕ.1. 
2 

Εκτέλεση Γεωτεχνικών  
Ερευνών (υπαίθρου και  
εργαστηρίου) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ):    
   

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
17PROC006059862 2017-04-11
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Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

350.399,01 € 

Απρόβλεπτες Δαπάνες (15%): 52.559,85 € 

ΦΠΑ (24%): 96.710,13 € 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή (με ΦΠΑ): 499.668,99 € 

13.030,05 € 

6 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ  

ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
τεμ. 3 27.180,05 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:    

4 χλμ 6,00 6.270,41 € 

9 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 
τεμ. 4 22.739,47 € 

5 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ χλμ 3,00 4.343,35 € 

90.957,88 € 

7 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ  

ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
τεμ. 1 32.570,88 € 32.570,88 € 

37.622,46 € 

8 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  

ΟΔΟΥ (400μ) 
τεμ. 1 37.330,64 € 37.330,64 € 

81.540,15 € 

7.145,80 € 

3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ χλμ 20,00 1.616,83 € 32.336,60 € 

2 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

χλμ 10,00 714,58 € 

17.864,55 € 17.864,55 € 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ τεμ. 1 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

ΣΥΝΟΛΟ 
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Τοπογραφικές Μελέτες (16): 43.202,02 € 43.202,02 € Α΄ και άνω

Συγκοινωνιακές Μελέτες (10): 101.575,71 € 306.978,20 € Γ΄ και άνω

Στατικές Μελέτες (08): 13.217,25 € 20.224,25 € B΄ και άνω

Υδραυλικές Μελέτες (13): 49.709,43 € 222.792,21 € Γ΄ και άνω

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27): 24.960,76 € 54.586,16 € B΄ και άνω

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (09): 7.699,20 € 19.248,00 € Β΄ και άνω

Γεωλογικές Μελέτες (20): 28.111,82 € 28.111,82 € Α΄ και άνω

Γεωτεχνικές Εργασίες & Μελέτες (21): 74.423,30 € 74.423,30 € Β΄ και άνω

ΣΑΥ-ΦΑΥ: 7.499,52 € 7.499,52 € -

Σύνολο Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών:
350.399,01 €

Απρόβλεπτες Δαπάνες (15%): 52.559,85 €

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ): 402.958,86 €

ΦΠΑ 24%: 96.710,13 €

Σύνολο (με ΦΠΑ): 499.668,99 €

Καλούμενη 

Τάξη Πτυχίων
Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ

Προεκτιμώ-

μενη Αμοιβή

Συνολική 

Αμοιβή όλων 

των Σταδίων

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-4-2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Τμημ/ρχης Μελετών Δ/νσης 
Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ  με Α΄ Βαθμό 

  
Ο Δ/ντής Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄ Βαθμό  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 

Με την με αριθμό πρωτ.   2556/7-4-2017   απόφαση Διοικ.  Συμβ. ΟΑΚ ΑΕ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 
 
 
 
2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 402.958,86€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 
 
 
Άρθρο 1: Εισαγωγή 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟ.ΜΕ.)/                                  
Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.). 
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  (ΟΑΚ ΑΕ). 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΚ ΑΕ. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) είναι η Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ. 
Ανάδοχος: Ο Οικονομικός Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που 
συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση του άρθρου 2 του Ν.4412/16. 
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του ΟΑΚ ΑΕ. 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης είναι η προβλεπόμενη από τη 
Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου.  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στα 
τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και 
του Αναδόχου μαζί με τα τεύχη, τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως 
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Τεύχη Διαδικασίας Διαγωνισμού είναι κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και 
διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  
α)  η με αρ. 2017-049142  ημερομηνία 11-4-2017 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  
β)  η με αρ. …-… προκαταρκτική προκήρυξη,   
γ)  η παρούσα Διακήρυξη, 
δ)  το ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  
ε)  το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Ε.ΟΙ.Π.), 
στ)  το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.),  
ζ)  η Συγγραφή υποχρεώσεων (Σ.Υ.),  
η)  το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Τ.Π.Α.) του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.),  
θ)  τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (Προσάρτημα Ι) και καλής 

εκτέλεσης (Προσάρτημα ΙΙ), το υπόδειγμα κυριότερων μελετών παρόμοιας φύσης 
(Προσάρτημα III) στα πλαίσια κριτηρίου ποιοτικής επιλογής, τα υποδείγματα 1 και 2 για 
την συνοχή της ομάδας μελέτης (Προσάρτημα IV) και τα υποδείγματα 1 και 2 για την 
επάρκεια της ομάδας μελέτης (Προσάρτημα V), στα πλαίσια της τεχνικής αξιολόγησης. 

ι)  τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 

Τεύχη Προσφορών είναι τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό: 
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, 
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. 

 
1.2    Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το τεχνικό αντικείμενο 
και τα λοιπά χαρακτηριστικά της σύμβασης, στη “Συγγραφή Υποχρεώσεων” (Σ.Υ.), στα 
“Στοιχεία του Υποφακέλου Α” του οικείου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.) και 
συνολικά στον Φ.Δ.Σ., ο οποίος είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
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1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της. 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (Ο.Π.). 
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (Τ.Π.). 
5. Τα στοιχεία του Υποφακέλου Α του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.),  
6. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
7. Τα λοιπά στοιχεία του  Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.). 
8. Οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης για τις ανατιθέμενες 

κατηγορίες μελετών. 
 
 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 
 
2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι είτε το γραφείο του είτε και η περιοχή του έργου. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 

εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να 
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να 
συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα 
και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον προσωρινό ανάδοχο και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται -σύμφωνα με το τεύχος της Διακήρυξης- από την αναθέτουσα αρχή, 
διαβιβάζεται ο φάκελος της μελέτης στη Δ.Υ. και καλείται από αυτήν ο Ανάδοχος να 
υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα 
υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών 
συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη 
της υπογραφής του. 

 2.1.4 Στο "Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων" παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 
των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 
μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις 
για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος.  

2.1.5 Σε προθεσμία ενάμιση (1,5) μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν 
δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, ο Ανάδοχος, μαζί με την Έκθεση Εκτίμησης Έργου 
(ΕΕΕ), υποχρεούται να υποβάλει νέο γραμμικό χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι 
καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα 
ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική 
προθεσμία.  

 2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 
Αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 184 του Ν.4412/16,  

 
2.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου 
(βλέπε Άρθρο 182 του Ν.4412/16), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συμβατικών Τευχών. 
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2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να 
ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση 
των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του 
Αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 
καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση Αναδόχου 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου 
υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 
διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. 
Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά 
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 
μεταβολών.  

2.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 
εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα 
πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον 
εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν 
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και 
να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με 
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/16. 

 
2.4 Υποβολή Μελετών από τον Ανάδοχο 

Οι μελέτες και οι λοιπές εργασίες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της σύμβασης, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και το χρονοδιάγραμμα που εμπεριέχεται στο 
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, είναι οι ακόλουθες: 
 Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) 

- Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων 
- Αυτοψία 
- Τεχνική έκθεση με περιγραφή και κατάταξη επεμβάσεων 

 Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης 
(διορθώσεις - συμπληρώσεις σήμανσης - ασφάλισης, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ) 
- Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών κλ. 1:5000 έως κλ. 1:2000 
- Σχεδιασμός επέμβασης 
- Τεχνική έκθεση 
- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός 

 Αναθεωρήσεις ορίων ταχύτητας 
- Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών κλ. 1:5000 
- Μετρήσεις ταχυτήτων 
- Τεχνική έκθεση με υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των ορίων ταχύτητας 

 Διορθώσεις επικλίσεων 
- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
- Οριστική μελέτη οδοποιίας 
- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Διορθώσεις απορροής ομβρίων 
- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Αναμορφώσεις Ισοπέδων Κόμβων ή δημιουργία νέων ΙΚ 
o 1η Φάση Μελετών 
- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 
- ΜΠΕ 
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o 2η Φάση Μελετών 
- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- Οριστική μελέτη οδοφωτισμού 
- Οριστική Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης 
- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού 
o 1η Φάση Μελετών 
- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
- Προγραμματισμός, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 
- Γεωτεχνική Μελέτη 
- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 
- ΜΠΕ 
o 2η Φάση Μελετών 
- Οριστική μελέτη τεχνικών έργων αντιστήριξης 
- Οριστική Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης 
- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

• Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων Οδού 
o 1η Φάση Μελετών 
- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 
- Οριστική Γεωλογική Μελέτη 
- Προγραμματισμός, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 
- Γεωτεχνική Μελέτη 
- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 
- ΜΠΕ 
o 2η Φάση Μελετών 
- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 
 

Άρθρο 3: Προσωπικό Αναδόχου 
 
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την 
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 
τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. 
αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 
δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η 
Δ.Υ. ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με 
αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται 
σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του Αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188, παρ.3 του Ν.4412/16).  

 
 
Άρθρο 4: Αμοιβή – Κρατήσεις 
 
4.1 Αμοιβή του Αναδόχου 
 Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς, μη 

συμπεριλαμβανομένου των απροβλέπτων δαπανών. Η αμοιβή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186 του Ν.4412/16. 

 
4.2 Στοιχεία της αμοιβής του Αναδόχου 

 
4.2.1 Ο Ανάδοχος αμείβεται τμηματικά σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι 

κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
και την Οικονομική του Προσφορά. Η Έκθεση Εκτίμησης Έργου και τα Μέτρα 
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βελτίωσης οδικής ασφάλειας εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης 
(διορθώσεις - συμπληρώσεις σήμανσης - ασφάλειας, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ) 
θεωρούνται ξεχωριστά στάδια μελέτης. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής 
ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν.4412/16.  

 
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, 
που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα το άρθρο 187 του Νόμου. 
Ειδικότερα αναγράφονται: 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες αναλυτικές εργασίες ( τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, στατικές, 

υδραυλικές, περιβαλλοντικές, κλπ.) επιμετρημένες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 
πληρωμών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας 
κατανομής της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας 
την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με 
ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και τμηματικών πληρωμών, που ισχύουν 
κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό. 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 

Μετά την έγκριση των επιμετρήσεων για τις γεωτεχνικές ερευνητικές εργασίες και του 
Λογαριασμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
για την είσπραξή του: 
I. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
III. Δήλωση καταβολής του αναλογούντος προκαταβλητέου φόρου «Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών» (μαζί με την ταυτότητα οφειλής και το αποδεικτικό πληρωμής). 
IV. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για την απόδοση του ΦΠΑ, 

θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. 
V. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης του Λογαριασμού σε κανένα πιστωτικό 

ίδρυμα. 
VI. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων 
των μελών τους. 

VII. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των νομίμων κρατήσεων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την Ελληνική νομοθεσία για την 
πληρωμή της απαίτησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι:  
(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 

οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημοσίων ή άλλων 
φορέων. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός 
θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν 
του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παράγραφος 7 του Ν.4412/16. 
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4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι 
την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής 
προβλέπονται στο Ν.4412/16 και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 
προσαύξησης της αμοιβής. 

 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με 

διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του 
Ν.4412/16. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον 
ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 192 και 194 του Νόμου. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει 
τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή 
αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194 του 
Νόμου. 

 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον: 

α)  το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/16. 
Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και 
κατάρτιση Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του 
Νόμου. Για την έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, 
που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς τη σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την 
υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
132 και 186 του Νόμου. 
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του 
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Νόμου. 
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ συνεπάγεται την 
καταβολή της πρόσθετης εγγύησης καλή εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. 
(άρθρο 72 του Νόμου). 
 

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 
 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% της 
συμβατικής αμοιβής χωρίς ΦΠΑ. 

5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα ΙI του τεύχους 
της Διακήρυξης. 

5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από μη Ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι 
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 187 του Ν.4412/16. Εφόσον 
υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  
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5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 
απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 
υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει 
την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για 
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού 
των εγγυήσεων. 

 
 
Άρθρο 6: Ποινικές Ρήτρες 
 
6.1 Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/16. 
6.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

 
 
Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις 
του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 
αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από 
τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη 
ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα 
τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες 
με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

8.1.5 Στην περίπτωση που η Υπηρεσία διαθέτει Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεργάζεται με αυτόν με σκοπό την ομαλή εξέλιξη της εκπονούμενης 
μελέτης. Επίσης υποχρεούται να συμπληρώνει τα απαραίτητα τεχνικά δελτία προόδου 
έργου και δελτία εξέλιξης των χρηματικών απορροφήσεων που είναι απαραίτητα για 
την ομαλή χρηματοδότηση της σύμβασης. 

 
8.1.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις γενικές αρχές κωδικοποίησης - 

τυποποίησης τευχών και σχεδίων για κάθε στάδιο ή κατηγορία μελέτης με βάση τις 
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οδηγίες που θα του χορηγηθούν από την Υπηρεσία και να συνοδεύει κάθε υποβολή 
μελέτης με τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία. 

8.1.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους λοιπούς εγκατεστημένους 
Αναδόχους μελετητές για μελέτες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας (εκπόνησης 
γεωτεχνικών ερευνών ή αντίστροφα, συμβάσεις – πλαίσιο για εκπόνηση 
συγκεκριμένων σταδίων μελετών ή συμβάσεις όμορων περιοχών με τεχνικό 
αντικείμενο της σύμβασης). 

 
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς 
ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει 
σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 
8.3 Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/16. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές 
γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 
8.4 Εμπιστευτικότητα 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 
8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στο χρόνο που 
προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

8.5.2 Τα αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή που ο Ανάδοχος υποχρεούται παραδώσει 
στον Εργοδότη, θα τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία 
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με τη 
βοήθεια / καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 

ιδιοκτήτη του, και 
 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, 

του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να 
μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 
8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού και hardware του Αναδόχου 
 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  
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8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 
εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 
Σύμβασης. 

 
8.7.3 Ομοίως για την ομαλή παρακολούθηση της μελέτης και προκειμένου η Υπηρεσία να 

είναι σε θέση να εκτυπώνει ψηφιακά δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο 
υποβληθέντων στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει σε αυτή έναν (1) 
υπολογιστή με εκτυπωτή (τύπου laser) ή αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη. 

 
8.7.4 Η κυριότητα αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα 

χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που 
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 
8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά:  
 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 
 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

 
8.8.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα 
τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές 
Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
         Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία 
(σε ΕΦΚΑ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 
σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 
8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα δε 
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι 
συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 
8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), είτε 
έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού για 
την εκπόνηση όλων των Μελετών για την Ολοκλήρωση της Μελέτης. 
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Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 
 
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 
παραδώσει. 

 
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 
Ανάδοχο, κατά τους όρους του Ν.4412/16 και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
παράγραφο 4.2. 
 
 

Άρθρο 10: Διαφορές – Διαφωνίες – Ανωτέρα Βία 
 
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών 
τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται 
κατά τα λοιπά, κατά το Ν.4412/16 (ιδίως άρθρο 198) και την παρούσα (άρθρο 12). 

 
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 
των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 
μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 
διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 
10.3 Ανωτέρα βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 
ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 
ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη σύμβαση. 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, 
δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 
10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από το Νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 
Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 11: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης 
 
11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/16.  
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ 
του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

 
11.2 Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 133 
και 192 του Ν.4412/16. Θέματα υποκατάστασης του Αναδόχου ή μελών Αναδόχου 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Νόμου. 

 
11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση ή 
άλλου είδους αδυναμία μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 
αντικατάστασής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.4412/16. 
Θέματα υποκατάστασης του αναδόχου ή μελών αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Νόμου. 
 

11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
Η διαδικασία της έγκρισης της μελέτης και της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/16. 
 
 

Άρθρο 12: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών  
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα στα άρθρα 175 και 198 του Ν4412/16. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 
 
 
Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
 
13.1 Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στην Διακήρυξη.  
 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 
ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από 
τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
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13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 
 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-4-2017 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Τμημ/ρχης Μελετών Δ/νσης 
Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ  με Α΄ Βαθμό 

  
Ο Δ/ντής Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄ Βαθμό  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 
Με την με αριθμό πρωτ.    2556/7-4-2017   απόφαση Διοικ. Συμβ.  ΟΑΚ ΑΕ. 
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