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Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. (Ο.Α.Κ. Α.Δ.) 

πξνθεξύζζεη 

κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, (κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ηελ παξάγ. 2 ζη ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3316/05) 

 

κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο:  

 

«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΛΑΗΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ  ΛΑΥΗΑΝΩΝ. 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ  ΝΔΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ  ΣΖ  

ΜΔ  ΣΑ  ΓΗΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΖ  ΣΖ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.» 

 

ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ (ΥΩΡΗ ΦΠΑ): 29.349,03  € 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3316/2005 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη 

απνθάζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξφζθιεζεο ζε 

Γηαπξαγκάηεπζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  

θαιεί 

θάζε πξνζθαινύκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.  
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Άξζξν 22: Πεξηερφκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο  
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αλαδφρνπ.  

Πξνζαξηήκαηα  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄  

Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα αξρή  
1.1 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΞΟΝΑ (ΓΔΤΑΒΑ).  

Δξγνδφηεο-Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ.  

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο 

Κξήηεο Α.Δ., ην νπνίν εμνπζηνδόηεζε κε ηελ κε αξηζκ. 10/2016 Νν 5.απόθαζή ηνπ 

ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν γηα ηελ αλάιεςε θαη έγθξηζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ 

πξάμεσλ  (απόθαζε έγθξηζεο ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαη πξνθήξπμεο, απόθαζε επί 

ελζηάζεσλ, απόθαζε έγθξηζεο απνηειέζκαηνο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο θιπ) 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο (έγθξηζε πγθξηηηθώλ 

Πηλάθσλ, πκπιεξσκαηηθώλ πκβάζεσλ, Παξαηάζεσλ θιπ). 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ε Γηεύζπλζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Οξγαληζκνύ 

Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. 

Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην είλαη ην Σερληθό πκβνύιην ηνπ Ο.Α.Κ. A.E. 

1.2. Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ν Ο.Α.Κ. Α.Δ., ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο.  

Οδφο : Γνιγνζά 2 – Όαζε Βαξππέηξνπ 

Σαρ. Κψδηθαο : 73100 Υαληά 

Σει.- fax : 2821029300 - 2821029250 

E-mail : oakae@oakae.gr  

Η κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ, ή ε κεηαζηέγαζή ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζε Γηαπξαγκάηεπζε ή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία 

απηήο. Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν εξγνδφηεο αληίζηνηρα ππέρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη 

ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

1.3 Γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Πξόζθιεζεο ζε 

Γηαπξαγκάηεπζε, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεκαζία:  

α- Δλδηαθεξόκελνο: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα πξνζθιεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

β- Γηαγσληδόκελνο: Ο ελδηαθεξόκελνο, πνπ έρεη ππνβάιεη θάθειν ζπκκεηνρήο, δειαδή 

ε κεκνλσκέλε επηρείξεζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν).  

γ- Σεύρε δηαγσληζκνύ: πεξηγξαθόκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο ηεύρε, πνπ κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαζίζηαληαη ζπκβαηηθά.  
δ- Δπηηξνπή: Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3316/05.  

 

Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρώλ - Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ  
2.1 Η παξνχζα πξνθήξπμε θαη ν θάθεινο ηνπ έξγνπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη απνζηέιινληαη 

απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζηνπο πξνζθαινύκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Οη 

πξνζθαινχκελνη επειέγεζαλ, απφ ηελ 3κειή Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Αμηνιφγεζεο – 

Γηαπξαγκάηεπζεο), κεηά απφ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, πνπ πξνεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 3141/…06-07-2016 

δεκνζηεπζείζα Πξόζθιεζε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.  
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2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ζηνηρεία απφ ην 

“θάθειν ηνπ έξγνπ” ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα, ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κέρξη θαη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηηο 11 Ινπιίνπ 2016. 

Μέρξη ηελ εκέξα απηή κπνξνχλ επίζεο λα ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, επηζθεπηφκελνη 

ηελ Τπεξεζία γηα λα εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα ηεχρε ή ζρέδηα ζε ζρέζε κε ην πξνο 

αλάζεζε αληηθείκελν, κεηά απφ ζπλελλφεζε.  

2.3 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ.  

Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3316/05:  

1. Σεχρνο Σερληθψλ δεδνκέλσλ – Σεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ – 

Πξφγξακκα ησλ απαηηνπκέλσλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ  

2. Πξνθήξπμε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο - Πξφζθιεζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε κε ηα 

Πξνζαξηήκαηά ηεο 

3. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)  

4. ρέδηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

5. Σεχρνο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο 

6. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο– Τπνβνιή θαθέινπ  

 

3.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 

ππνβάιινπλ κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζε 

Γηαπξαγκάηεπζε „„θάθειν ζπκκεηνρήο‟‟. Οη πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ απφ ηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο επηζεκαίλνληαη ξεηώο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. Ο 

„„θάθεινο ζπκκεηνρήο‟‟ θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο δχν (2) 

επηκέξνπο θιεηζηνχο θαθέινπο:  

α- θάθειν “Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο”  

β- θάθειν “Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο”.  

Σν πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 22 ηεο 

παξνχζαο.  

Δπί φισλ ησλ θαθέισλ αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α- ν ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  

β- ν ηίηινο ηεο χκβαζεο: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΛΑΗΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ  

ΛΑΥΗΑΝΩΝ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ  ΝΔΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΤΝΓΔΖ  ΣΖ  ΜΔ  ΣΑ  ΓΗΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΖ  ΣΖ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.»,  
γ- ε επσλπκία - ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε - ηειέθσλν - fax ηνπ δηαγσληδφκελνπ.  

εκεηψλεηαη επίζεο ε θξάζε «λα αλνηρζεί κφλνλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή» θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπ.  

 

3.2 Οη „„θάθεινη ζπκκεηνρήο‟‟ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα 

πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηε δηαπξαγκάηεπζε, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13. ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο γίλνληαη δεθηνί δηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε 
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(ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ) ζπλνδεπφκελε κε ην θάθειν ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα 

πξσηνθνιιεζεί θαηά ηα αλσηέξσ. Η Τπεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

θαθέισλ, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ. Οη δηαγσληδφκελνη θέξνπλ 

απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο.  

 

Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ - Δλζηάζεηο  

 

4.1 Η έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, 

ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, 

νπφηε ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ ή 

απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν.  

 

4.2 Η Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ειέγρεη θαη΄ αξρήλ ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε 

ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο θαη ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν θαηά ην άξζξν 3.1, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο θαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο θαθέινπο ησλ 

“Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κνλνγξάθεη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο θαη ειέγρεη γηα θάζε έλαλ ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο, δειαδή:  

α- ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” θαηά ην άξζξν 22  

β- ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 17  

γ- ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 18  

 

4.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” 

φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ, φπνπ θαηαρσξνχληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ε επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ε ηάμε θαη ε 

θαηεγνξία θάζε πηπρίνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ απαηηεί ε Πξφζθιεζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε. Καηφπηλ ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο 

„„Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο‟‟ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην 

πεξηερφκελν ηνπο ζην Πξαθηηθφ .  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη εθφζνλ θξηζνχλ παξαδεθηέο, δειαδή:  

α) νη ηηκνινγνχκελεο πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε 

ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο θαη  

β) είλαη ζπληαγκέλεο, φπσο νξίδεη ε παξ. 22.2. ηεο παξνχζαο. 

  

Ύζηεξα απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο  δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Αληηθείκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απνηεινχλ 

α) ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο θαη 

β) ε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Με ην πέξαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη φπσο ππνβάινπλ ζηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο άκεζα θαη εληφο ηεο επφκελεο 



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Διακήρυξη 23/2016 Σελίδα 7 
 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, δεζκεπηηθή 

θαη νξηζηηθή έγγξαθε πξνζθνξά σο πξνο ηα αληηθείκελα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Η Δπηηξνπή, αθνχ ιάβεη φιεο ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ή εθφζνλ έρεη 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ πξνζθνξψλ, ηηο αμηνινγεί θαη 

εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ ππνςήθην, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ ζα 

ζπλδπάδεη ηε ρακειφηεξε ακνηβή θαη ην ζπληνκφηεξν θαη, ηαπηνρξφλσο, αμηφπηζην 

ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

- Ύςνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο: 30% 

- Υξφλνο νινθιήξσζεο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ: 70% 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΒΟΠ:  100Υ(ΟΠmin/ΟΠ) 

(ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ: 30%) 

 

ΟΠmin= Υακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

ΟΠ= νηθνλνκηθή πξνζθνξά  πξνζθέξνληνο 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΒΥΠ:  100Υ(ΥΠmin/ΥΠ) 

 

ΥΠmin= Μηθξφηεξε πξνζθεξφκελε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο κειέηεο 

 

ΥΠ= Πξνζθεξφκελε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο κειέηεο πξνζθέξνληνο 

 

(ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ: 70%) 

 

Κάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην 100.  

 

ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ: U=ΒΟΠ * 30% + ΒΥΠ * 70% 

 

Δπηιέγεηαη σο πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απηή κε ηε 

κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία. 

 

Με ην πέξαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη φπσο ππνβάινπλ ζηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο άκεζα θαη εληφο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, δεζκεπηηθή 

θαη νξηζηηθή έγγξαθε πξνζθνξά σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Η Δπηηξνπή, αθνχ ιάβεη φιεο ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ή εθφζνλ έρεη 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ πξνζθνξψλ, ηηο αμηνινγεί θαη 

εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ ππνςήθην, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
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Σν Πξαθηηθφ, ζπλεπψο, νινθιεξψλεηαη κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο (αλάδεημε κεηνδφηε) θαη κε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί 

ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο 

έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε. ρεηηθή αλαθνίλσζε ππνγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, 

ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην 

φξγαλν ή ε Τπεξεζία πνπ ππνβάιινληαη απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο.  

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπλερίδεηαη ηηο 

ακέζσο επφκελεο εκέξεο. ρεηηθψο εθδίδεηαη θαη ηνηρνθνιιείηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο. Γηα ηε 

δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο αλαθνίλσζεο γίλεηαη κλεία ζην Πξαθηηθφ  

ηεο Δπηηξνπήο.  

 

4.4 Η Δπηηξνπή γλσκνδνηεί επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ ππνβιήζεθαλ θαηά ηνπ 

Πξαθηηθνχ  θαη εηζεγείηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 

δηαγσληδφκελν πνπ ππέβαιε ηελ, πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, απηή κε ηε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία. 

 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.  

 

4.5 Γηεπθξηλίζεηο ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ  
 

Η Δπηηξνπή έρεη ηελ επρέξεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα 

“απνζαθελίζνπλ” ή λα “ζπκπιεξψζνπλ” ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

“Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. Ωο “απνζαθήληζε” 

λνείηαη ε ρνξήγεζε δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε ππνβιήζεθαλ. 

Ωο “ζπκπιήξσζε” ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ λνείηαη θαη ε πξνζθφκηζε λέσλ ζηνηρείσλ, 

εθφζνλ απνδεηθλχνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

“Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” ηε ζπλδξνκή θάπνηαο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξνχζαο. Η «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ δηαγσληδνκέλσλ δηνξζψλεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ επηηξέπεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

22.2.  

 

4.7 Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο  
 

Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο ηδίσο νη αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο Π.Α. επί ησλ 

ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε fax ή 

email.  

 

4.8 Δλζηάζεηο  
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Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ  ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κφλν νη 

δηαγσληδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή νη απνθιεηζζέληεο 

απ‟ απηφ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνχληαη κε 

θαηάζεζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δηεμάγεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο 

εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ηνηρνθόιιεζεο ηνπ Πξαθηηθνύ 

θαη είλαη:  

- θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ, δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο  

Δπί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ, ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλψκε 

ηεο Δπηηξνπήο, απνθαζίδεη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο.  

Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο  ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφ. 

 

Άξζξν 5 : Οινθιήξσζε - Αθύξσζε - Μεξηθή επαλάιεςε – Αλάζεζε  

 

5.1 Η δηαπξαγκάηεπζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο πεξί αλάζεζεο ηεο κειέηεο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε fax ή ηαρπδξνκείν κε απνδεηθηηθφ 

παξαιαβήο πξνο φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο.  

5.2 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, θαιείηαη κε απνδεηθηηθφ ν επηιεγείο 

αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξώλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά 

θαη έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23, έλαληη ησλ νπνίσλ ππέβαιε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 

20.2, θαζψο θαη ην πηπρίν ηεο παξ. 20.1.1.  

ε πεξίπησζε πνπ:  

α- ηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα ή ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ αληηζηνηρεί ζην 

πεξηερφκελν ηεο ππνβιεζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο ή  

β- ν δηαγσληδφκελνο δηαγξάθεθε απφ ηα Μεηξψα Μειεηεηψλ, ή ππνβηβάζζεθε ζε ηάμε 

πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.3316/05,  

γ- ή απνδεηρζεί φηη ηα φξγαλα, πνπ απνθάζηζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδφκελνπ δελ 

έρνπλ ηελ ζρεηηθή θαηαζηαηηθή εμνπζία,  

ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά 

ππνςήθην ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε Πξντζηακέλε Αξρή 

αλαθαιεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ζηνλ 

επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

Δθφζνλ δεηεζεί, ε Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ επηιεγέληνο 

αλαδφρνπ θαη λα ρνξεγήζεη θσηναληίγξαθα ηνπο, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν.  

 

Άξζξν 6: ύλαςε θαη ππνγξαθή ύκβαζεο  

 

6.1 Η χκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα 

αλάδνρν κε απνδεηθηηθφ, εθφζνλ:  
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Τπνβιεζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 5.2 ηεο παξνχζαο, 

ειεγρζνχλ θαη γίλνπλ δεθηά απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηε δηαπξαγκάηεπζε. Η 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ εθθξάδεη γξαπηά ηελ αληίξξεζή ηνπ.  

 

6.2 Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο θαιείηαη, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Ν.3316/05, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηφπν. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

κπνξεί λα ππνγξαθεί θαη λσξίηεξα, αλ ζπκθσλνχλ νη δχν πιεπξέο. Αλ δελ πξνζέιζεη 

έγθαηξα ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κε ππαηηηφηεηά ηνπ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

Ν.3316/05 θαη ν Δξγνδφηεο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ζηνπο ακέζσο επφκελνπο 

θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ  ηεο Δπηηξνπήο.  

6.3 Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.  

 

Άξζξν 7: Σεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ηεύρε  
Σα ηεχρε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζα 

απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 

1. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ  

2. Η παξνχζα Πξνθήξπμε - Πξφζθιεζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο  

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

4. Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)  

5. Σν ηεχρνο ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο  

6.Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππνινγηζκνχο ηεο 

πξνεθηηκεζείζαο ακνηβήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 § 2 ηνπ Ν.3316/2005.  

Άξζξν 8 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία  
 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο νη θαησηέξσ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο:  

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3316/05 "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ"  

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2856/2000 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α‟ 248), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 12 ηνπ Ν.3336/2005 (ΦΔΚ Α΄96)  

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 2726/1953  

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 696/74, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαηά ην κέξνο, πνπ 

αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κειεηψλ θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.  

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 716/77 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ δηαηαγκάησλ, θαηά ην κέξνο 

ηνπο, πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 3316/ 05.  

- Ο Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204Α) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – θιπ.», πεξί 

θξαηήζεσλ 0,10% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

- Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 
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απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε 

δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.), πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

 

Άξζξν 9: Σεθκήξην από ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία  
 

Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν 

δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε :  

α) ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζε Γηαπξαγκάηεπζε θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ,  

β) ηεο λνκνζεζίαο "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ" (Ν.3316/05) θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ θαη φηη γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ ηνπ έξγνπ.  

Οη φξνη ηεο παξνχζαο εξκελεχνληαη κε ηξφπν, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε 

θαλφλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο Πξφζθιεζεο ζε Γηαπξαγκάηεπζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο ππεξηζρχεη ν θαλφλαο δηθαίνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄  

Άξζξν 10: Αληηθείκελν – Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή - Υξεκαηνδόηεζε – πκβαηηθή  

Πξνζεζκία  
 

10.1 Η παξνχζα Πξφζθιεζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΛΑΗΑ  

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ  ΛΑΥΗΑΝΩΝ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ  ΝΔΑ  

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ  ΣΖ  ΜΔ  ΣΑ  ΓΗΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΖ  

ΣΖ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.».  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε, πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 2.3 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη ηελ ζπλνδεχνπλ.  

10.2 Η ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε 29.349,03 €  (ρσξίο ΦΠΑ) θαη 

αθνξά πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα ΜΔΛΔΣΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 13), βάζεη ηεο νπνίαο νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1 ηεο παξνχζαο 

ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε.  

10.3 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ 

Γεδνκέλσλ θαη νη ηηκέο κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο άλσ 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 § 2 ηνπ Ν. 3316/2005, αλαθέξνληαη 

ζην ηεχρνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ Ν. 3316/05, νη 

δηαγσληδφκελνη νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ 

ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. Η νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηελ θαη΄ απνθνπή 

ακνηβή ηνπο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη 

ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ θαη αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηαο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε ηνπ. Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο 

έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, ηελ πηζαλφηεηα λα κελ 

αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο 
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ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κέζα 

ζηα παξαδεθηά πεξηζψξηα δηαθχκαλζήο ηεο.  

Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο (επί πιένλ ή έιαζζνλ) ζηηο κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

κεηαμχ ηνπ ηεχρνπο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη ηεο κειέηεο ηνπ αλαδφρνπ, δελ 

δεκηνπξγείηαη εθαηέξσζελ δηθαίσκα γηα αληίζηνηρε απμνκείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ 

αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην «βαζηθό ζρέδην», ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην 

Φάθειν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ θαη νξηνζεηνχλ ην 

θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο ππεξβάζεηο ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ ηζρχ 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3316/05.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ζα θαιπθζεί κέζσ ηεο κε αξηζκ. πξση. 

…8971/23-02-2016 .Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΞΟΝΑ 

(Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.) θαη Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

10.4 Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ 

πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) ΜΖΝΑ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.  

ηε ζύκβαζε δελ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη ε κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε 

έλα (1) θαη ηειηθό ζηάδην.  

Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 23 

παξ. 3 Ν. 3316/05).  

10.5 Ο αλάδνρνο ζα εξγαζηεί ζην γξαθείν ηνπ ή θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, 

φηαλ απηφ απαηηείηαη.  

 

Άξζξν 11: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ εθπόλεζεο κειέηεο – Κξηηήξην αλάζεζεο  

ηεο ζύκβαζεο  
 

11.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο 

παξ. 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3316/2005.  

 

11.2 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «Δπηιέγεηαη σο πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απηή κε ηε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία. 

 

 

11.3 Η ρακειφηεξε πξνζθνξά ζα πξνθχςεη κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. Η αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα ζηεξηρηεί απνθιεηζηηθά 

ζην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.  
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Άξζξν 12: Πξνζθνξέο – Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  

 

12.1 Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο ζε Γηαπξαγκάηεπζε, ζηελ νπνία πξνζαξηψληαη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ γηα 

ηελ Τπεχζπλε Γήισζε   (Πξνζάξηεκα Ι), θαη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

(Πξνζάξηεκα ΙΙ). Η ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή.  

12.2 Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκέξα 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξώλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ.  

 

Άξζξν 13: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο  
 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ησλ θαθέισλ 

ζπκκεηνρήο, νξίδεηαη ε 13 Ηνπιίνπ θαη ώξα 10 πκ. Αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο, πνπ 

ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο θη αλ πξνθχςεη αλάγθε 

αλαβνιήο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο.  

 

Άξζξν 14 : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  
 

14.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ νθείιεη λα θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ΙΙ 

ηεο παξνχζαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ. Σν πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηό 5%, επί ηεο αμίαο  ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 

 

Άξζξν 15: Ακνηβή Αλαδόρνπ – Σξόπνο πιεξσκήο  
 

15.1 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί θαη ηελ ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη 

δελ πεξηιακβάλεη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Η ακνηβή απηή δελ 

αλαζεσξείηαη παξά κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 

ηνπ Ν. 3316/05.  

15.2 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ηηο θξαηήζεηο θαη ηηο ινηπέο 

νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θ.ιπ., αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

 

Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  

1 

6.1 Αλαγγειία κε ηα θξίζηκα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο (πνζφλ, αλάδνρνο) ζα απνζηαιεί 

πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγ. 2 ζη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3316/05. 

16.2 Η απφθαζε αλάζεζεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ 

Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3316/2005.  
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Σν θφζηνο ηεο δεκνζίεπζεο ζα ην επηβαξπλζεί ν αλάδνρνο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄  

 

Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε  
 

Οη θαηεγνξίεο πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν. 3316/2005, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, ζχκθσλα κε 

ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο, είλαη :  

Καηεγνξία κειέηεο 13: ΜΔΛΔΣΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ, πηπρίν Α‟ ηάμεσο θαη 

άλσ ησλ Διιεληθώλ Μεηξώσλ Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηώλ Μειεηεηώλ, ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/2005.  

 

Ωο πηπρία ελλννχληαη απηά ηνπ ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ ή ηνπ Μεηξψνπ 

Δηαηξηψλ / Γξαθείσλ  Μειεηψλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3316/05 θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζ΄ απηφ (ή, κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ π.δ., ηνπ 

αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ λ. 716/77 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ δηαηαγκάησλ). 

 ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηνηειψο, ζε 

ζχκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθφζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε 

ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ): 

 είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηψλ 

Μειεηψλ θαη δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπ 18.1, ή 

 πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ
i
 θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο 

θαη θαηεγνξίεο κειεηψλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.1, ή 

 πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ κεηξψα ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα 

ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 

2004/18 ΔΚ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ησλ ρσξψλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ γεληθή 

εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ – 

Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο: 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, ελόο (1) ηνπιάρηζηνλ ζηειέρνπο 4εηνύο εκπεηξίαο,  

 

 Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 18.1, δειαδή λα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά  ηηο απαηηνχκελεο ηάμεηο 

αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε κέιε ηνπο λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 18.2, δηαθνξεηηθά ε ππνςήθηα ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείεηαη. Η χπαξμε εγθχξνπ 

πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο φζν θαη θαηά 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα απφ ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 

απνθιείεηαη.  
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Η ζχκπξαμε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ζπκπξαηηφλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ηεο δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο. 

Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα 

θαη ηνπο θαηαιφγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ 

θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

 Η δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ 

αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηψλ 

Μειεηψλ ηεο Γ15, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Σν δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θξίλεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή 

ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Γελ απνηειεί ιφγν 

απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε ζε 

κεγαιχηεξε ηάμε πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλήθε ζηελ 

θαινχκελε ηάμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ. Απνηειεί ιφγν 

απνθιεηζκνχ ν ππνβηβαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ θαη ε 

δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ. 

 Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν 

δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε 

ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν. 

 εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, πξέπεη 

λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο απφ ην εηαηξηθφ πηπρίν θαη 

ηα αηνκηθά πηπρία ησλ κειεηεηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο, ή 

ηνπιάρηζηνλ, αλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα αηνκηθά πηπρία ή θαη ην εηαηξηθφ έρνπλ ιήμεη, 

λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζε πξνζεζκία 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε δηαγσληδφκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηψλ απνθιείεηαη.  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ λ. 

3316/2005, ζα ηζρχζνπλ ζρεηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ. 

 

Άξζξν 18: Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ  
 

Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ 

ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε αξηζκνχο 18.1 έσο 18.6, 18.8 θαη 18.9. 

ηηο πεξηπηψζεηο κε αξηζκνχο 18.7 θαη 18.10 ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα απνθιεηζζεί 

θαηφπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο θξίζεσο, αθνχ εμεηαζζνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίπησζεο θαη ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία θαη νη εμεγήζεηο, 

πνπ ζα έρεη ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο κε ην θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπ. Αλ αζθήζεη 

έλζηαζε θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ κπνξεί ν δηαγσληδφκελνο λα ππνβάιεη πξφζζεηα ζηνηρεία 

θαη εμεγήζεηο. 
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18.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

18.2 Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) 

θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ.  

18.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

18.4 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

18.5 Έρεη θαηαδηθαζζεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, 

πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο.  

18.6 Σειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

18.7 Έρεη απνδεδεηγκέλα δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

18.8 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο 

αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

18.9 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη 

ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

18.10 Έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή δελ 

έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

ηηο πεξηπηψζεηο 18.1 έσο 18.5, 18.7 θαη 18.10 απνθιεηζκφο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη, επέξρεηαη, αλ ζην αδίθεκα ή 

παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπ, απφ ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ 

παξ. 23.1.2α ηεο παξνχζαο.  

 

Άξζξν 19. Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα  
 

19.1 Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17, νθείιεη λα δηαζέηεη, 

επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ 

άξζξν. Η εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηε παξφκνησλ κε ηελ ππφ αλάζεζε 

κειέηε, νη νπνίεο εθηειέζζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ ππνςήθηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

 

Άξζξν 20: Γηθαηνινγεηηθά - Απνδεηθηηθά έγγξαθα  
 

Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα απνδείμεη φηη:  

1. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηαγσληδφκελνπ:  

α) δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17  

β) πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πξνζσπηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ άξζξνπ 18  

 

20.1 Απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε  
 

20.1.1 Οη δηαγσληδφκελνη ηνπ άξζξνπ 17 πξνζθνκίδνπλ πηπρίν θαηάηαμεο ζηελ 

θαινύκελε θαηεγνξία θαη ηάμεηο κειέηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ. Η 

πξνζθφκηζε ηνπ πηπρίνπ απηνχ, ζπληζηά εθπιήξσζε θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ν. 2328/ 
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1995, ηνπ π.δ. 82/1996 θαη θάζε ζρεηηθήο δηάηαμεο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ 

κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο (ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3316/2005 θαη, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, ην άξζξν 4 ηνπ λ. 

716/1977 θαη ην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 923/1978).  

20.1.2 Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαπξαγκάηεπζε νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή 

ζηα κεηξψα θαη ηνπο θαηαιφγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε.  

Η δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ 

αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηψλ 

Μειεηψλ ηεο Γ15, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Σν δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θξίλεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο. Γελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ε αλαζεψξεζε 

ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε ζε κεγαιχηεξε ηάμε πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν 

ππνςήθηνο αλήθε ζηελ θαινχκελε ηάμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ν ππνβηβαζκφο ηνπ 

πηπρίνπ ζε ηάμε, πνπ δελ θαιείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε δηαγξαθή 

απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ.  

 

20.2 Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο δηαγσληδνκέλσλ  
 

Οη δηαγσληδφκελνη ππνβάινπλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεύζπλε 

Γήισζε, ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Πξνζάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο, πεξί κε ζπλδξνκήο 

ζην πξφζσπφ ηνπο θαλελφο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. 

Απφ ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλάγεηαη ζαθψο φηη δελ πθίζηαηαη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αιιηψο απνθιείεηαη.  

 

 

Άξζξν 21 : Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο – πξνζδηνξηζκόο Αλαδόρνπ  

 

21.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ  
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα αμηνινγεζνχλ νη 

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην 

ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε κνλαδηθό θξηηήξην ην πξνζθεξόκελν 

εληαίν πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ηεο κειέηεο.  

21.2 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ρακειόηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

Ζ ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα πξνζθέξεη ην 

κεγαιύηεξν εληαίν πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄  

 

Άξζξν 22: Πεξηερόκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο  
 

Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο, πεξηιακβάλεη  
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α- θιεηζηφ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο»,  

β- ζθξαγηζκέλν (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) θάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο».  

 

Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ έρεη σο εμήο:  

 

22.1 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο» πξέπεη λα πεξηέρεη ηα απνδεηθηηθά 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο παξ. 20, θαη ηελ «ππεχζπλε δήισζε» ηεο παξ. 20.2 ηεο 

παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη επί πιένλ ηα αθφινπζα:  

 

22.1.1 Σελ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο (ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ) ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

(επηπξνζζέησο απηήο πνπ ζα πξσηνθνιιεζεί), ππνγεγξακκέλε (θαηά πεξίπησζε) απφ:  

- ηνλ δηαγσληδφκελν θπζηθφ πξφζσπν – κειεηεηή, ή ηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο ή  

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο ζχκπξαμεο.  

Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε θαηάινγν ζπλεκκέλσλ.  

22.1.2 Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, ζε πεξίπησζε 

Α.Δ., ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ., κε ηελ νπνία:  

α- Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απηνηειψο.  

β- Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά γηα ηνλ 

ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηελ πξνζθνξά.  

Οη άλσ (α‟ & β‟) απαηηήζεηο δελ ηίζεληαη, αλ ε εμνπζία ηνπ ππνγξάθνληνο πξνο 

εθπξνζψπεζε βαζίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε, πνπ έρεη δεκνζηεπηεί θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ θιπ.) θαη έρεη ππνβιεζεί κε ην θάθειν ζπκκεηνρήο. ε θάζε 

πεξίπησζε ηζρχνπλ νη πεξί αληηπξνζψπεπζεο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 211 επ. ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. Οη δηαγσληδφκελνη θπζηθά πξφζσπα / Μειεηεηέο 

δελ πξνζθνκίδνπλ ηέηνην πξαθηηθφ.  

 

22.2 Ο θιεηζηόο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζα είλαη αζθαιψο ζθξαγηζκέλνο 

θαη ζα πεξηέρεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έληππν πξνζθνξάο, 

ζπκπιεξσκέλν κε κειάλη. Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαθέξεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

ζχγρπζε σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε 

πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Άξζξν 23: Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ επηιεγέληνο  

αλαδόρνπ.  
 

23. 1 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαιείηαη ν επηιεγείο αλάδνρνο λα 

πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο:  

 

23.1.1 Σν Φ.Δ.Κ., πνπ πεξηέρεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο (ζε πεξίπησζε ειιεληθήο 

Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.) ή αληίγξαθν ηνπ λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (ζηηο 

ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ), θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ, κε ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα, πνπ απνθάζηζαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη φξηζαλ ηνλ εθπξφζσπν, έρνπλ ηελ εμνπζία πξνο ηνχην. Αλ 

πξνθχςεη φηη ηα πξφζσπα απηά δελ είραλ απνθαζηζηηθή εμνπζία θαη νη ζρεηηθέο 
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ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη ζηνηρεία, πνπ δνζνχλ δελ επαξθνχλ γηα λα θαιπθζεί 

ε έιιεηςε εθπξνζψπεζεο, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε 

ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά έθπησζεο ππνςήθην, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5.3 ηεο 

παξνχζαο.  

 

Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ ΦΔΚ.  

 

23.1.2 α) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 18.1 έσο 18.5 απφζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή 

άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ Δθφζνλ απηφο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ηα 

πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ :  

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο),  

- ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο),  

- ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε πεξίπησζε),  

- θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν, πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

παξαπάλσ.  

Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη 

ζαθψο, αλ αλήθνπλ ζ΄ απηά, πνπ θαηά ηελ παξνχζα πξφζθιεζε πξνθαινχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, νθείιεη απηφο λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε πεξί ηεο 

θχζεο ησλ αδηθεκάησλ. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα απηά επηθέξεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ζπλππνβάιιεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, αλ 

ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ ζηειέρνπο.  

 

β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

παξ. 18.6. Σα πηζηνπνηεηηθά πηώρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο εθδίδνληαη 

απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν θαη ην πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ ζέζε ππό εθθαζάξηζε απφ 

ην Πξσηνδηθείν, φηαλ πξφθεηηαη πεξί ειιεληθήο εηαηξείαο κε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 

θαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Δκπνξίνπ ησλ Ν.Α., φηαλ 

πξφθεηηαη πεξί Α.Δ.  

Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεσο ζε 

εθθαζάξηζε.  

 

γ) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 18.7. Γηα 

ηνπο έιιελεο κειεηεηέο-θπζηθά πξφζσπα ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ. 

πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα 

Γξαθεία/ Δηαηξείεο Μειεηψλ ζα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν 

ππφθεηληαη, δηαθνξεηηθά ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο 

θνξέαο θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

 

δ) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 18.8. Οη έιιελεο κειεηεηέο-θπζηθά πξόζσπα ζα 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, φπνπ 

είλαη αζθαιηζκέλνη.  
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Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηώλ ζα ππνβάιινπλ 

απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ 

πξνζσπηθφ). Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο δηαγσληδφκελεο 

εηαηξείαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο 

εηαηξείαο σο εηαίξνη.  

ε) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

θαηαγσγήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 18.10. Οη έιιελεο 

κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο/ Γξαθεία Μειεηώλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο 

ΓΟΤ ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν, είηε απφ ηελ εθδνχζα αξρή, είηε απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο κειέηεο.  

 

23.2 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 23.1.2 πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. Δθφζνλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο απηέο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα θέξνπλ 

εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο.  

 

ΥΑΝΙΑ ΙΟΤΛΙΟ 2016 

 
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

              Ο πληάμαο 

 

 

Μαλόιεο Πελζεξνπδάθεο 

Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 

 Ο Γηεπζπληήο Τδξ. Έξγσλ Ο.Α.Κ. 

 

 

Μάξθνο Παηξειάθεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ κε αξηζκφ 10/2016 Γ ΟΑΚ ΑΔ 8971/230-02-2016 Απφθαζε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ο.Α.Κ  Α.Δ 

 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

ΦΩΣΖ ΚΑΕΑΖ 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ  

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Η : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο.  

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗ : Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο  

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗV : Τπφδεηγκα θπξηφηεξσλ κειεηψλ παξφκνηαο θχζεο  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Η  

ζηελ Πξόζθιεζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο :  

«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΛΑΗΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ  ΛΑΥΗΑΝΩΝ. 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ  ΝΔΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ  ΣΖ  

ΜΔ  ΣΑ  ΓΗΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΖ  ΣΖ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.» 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

Άξζξνπ 20.2 ηεο Πξνθήξπμεο  
Πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηεο σο άλσ κειέηεο  

Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα ππεχζπλε δήισζε ………………………………………….  

…………………………..,(1) θάηνηθνο……………………………………., θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ 

Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ……………………………, πνπ εθδφζεθε απφ 

…………………………….., ζηηο ………………………………… ππνςήθηνο (2) ζην δηαγσληζκφ ή 

λφκηκνο εθπξφζσπνο  (3) ηεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………(4)  

δειψλσ έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δήισζήο κνπ απηήο, φπσο νη ζπλέπεηεο απηέο νξίδνληαη 

ζηηο γεληθέο πεξί ππεπζχλσλ δειψζεσλ δηαηάμεηο, αιιά θαη ζην Ν. 3316/05, ηα αθφινπζα:  

Α. Γελ έρσ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα, πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπψ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 20.2 ηεο Πξφζθιεζεο, θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε ειιεληθνχ ή 

αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ (5) γηα:  

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 

98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

2. Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ.  

3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

4. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

5. Τπεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο κνπ, (ή εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, πνπ εθπξνζσπψ).  

Β. Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε   (6), ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

Γ. Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί 

πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27.1.2γ ηεο Πξφζθιεζεο.  

Γ. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιάδαο.  

Δ. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πνπ νθείισ 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζηελ Διιάδα λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

Σ. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη αιεζείο. Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε αιήζεηα ησλ δειψζεψλ 

κνπ ζα ειεγρζεί ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 

ηνπ λ. 3316/05 θαη φηη ζα απνθιεηζζψ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο κνπ απνδεηρζεί 

αλαιεζήο.  

Σφπνο-Ηκεξνκελία……………………….  

Ο δειψλ  

1 ηίθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο και παηπώνςμο ηος δηλούνηορ  

2 ζε πεπίπηωζη αηομικήρ επισείπηζηρ  

3 εξοςζιοδοηημένορ από ηα διοικούνηα όπγανα ηος νομικού πποζώπος, ζε πεπίπηωζη πος  

ζςμμεηέσει ζηο διαγωνιζμό εηαιπεία  

4 διαγπάθονηαι ανάλογα οι θπάζειρ πος δεν σπειάζονηαι  

5 διαγπάθεηαι η θπάζη πος δεν απμόζει ζηην πεπίπηωζη 

6 Η λέξη εκκαθάπιζη διαγπάθεηαι όηαν ο διαγωνιζόμενορ είναι θςζικό ππόζωπο.  
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Πξνζάξηεκα ΗΗ  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
ΑΡΙΘΜ. ………….. ΔΤΡΩ …………….……..13  

Αζήλα …………………..  

Π ξ ν ο  

Δ Γ Ρ Α: ………………………..  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη 

αλέθθιεηα, παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίδεζεο θαη ηεο δηαίξεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο 

…………… …………………… …………………κέρξη ην πνζφ ησλ 

………………………….ΔΤΡΩ ην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο απφ ηνλ 

παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε, θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη‟ 

απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε …...…………………………………………… ηελ εγγχεζε 

απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο 

παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα 

ην θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ 

θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζε καο ηεο 

παξνχζαο. Η παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηνπ Σακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε 

θαλέλα πεξηνξηζκφ πνζνηηθνχ νξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1945 φπσο απηφ 

ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξεηαη ηνχην ζηε δηαθήξπμε.  

Η ΠΑΡΟΤΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΓΔΝ ΔΚΥΩΡΔΙΣΑΙ Δ ΚΑΝΔΝΑ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ  

ΚΑΝΔΝΑ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ.  

Με ηηκή,  
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Πξνζάξηεκα ΗΗΗ  

ΑΗΣΖΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 
….. θάησζη ππνγεγξακκέλ…..…………………………………..κεραληθφο κε έδξα 

………………………………………………………ηει…………………………email…………  

θαηφπηλ ηεο παξαιαβήο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΠΑΛΑΗΑ  ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ  ΛΑΥΗΑΝΩΝ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ  ΝΔΑ  

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ  ΣΖ  ΜΔ  ΣΑ  ΓΗΚΣΤΑ  ΤΓΡΔΤΖ  

ΣΖ  Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.», κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2ζη. ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3316/2005, σο αληηθαηεζηάζε κε ηελ παξ.4 άξζξν 5 ηνπ Ν.3481/06 ΦΔΚ-

162/Α/2-8-06 ππνβάιισ πξνζθνξά.  

….. ………….201 

….αηη….. 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΓΑ 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗV  

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΦΤΖ  
   ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ : (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ 

ζχκβαζε)  

ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ έξγνπ, 

Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία π.ρ. 

ΤΠΔΥΩΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Γ/λζε Γ6 Σκ. Α)  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ:(Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ.)  

ΑΜΟΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

ν ππνςήθηνο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία θαη ε ηειηθή πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.)  

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΛΔΣΖ: (Αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή φρη ηεο 

κειέηεο.  

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  
ΣΖ ΤΜΒΑΖ: (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ. 

Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. 

ππνςεθίνπ θιπ.)  

 

________________________________________________________________________ 

 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κε αίηεζε (Πξνζάξηεκα ΗΗΗ) γηα πξσηνθόιιεζε θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ ΦΑΚΔΛΟ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ, πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 

Α.1. Φάθεινο “Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο” θαηά ην άξζξν 22:  

1. Σελ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε (επηπξνζζέησο απηήο γηα 

πξσηνθόιιεζε (Πξνζάξηεκα ΗΗΗ)  

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν κειεηεηηθνύ πηπρίνπ  

3. Τπεύζπλε δήισζε (ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ Η)  

4. Έγγξαθα έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (αλ 

απαηηνύληαη) 

5. Πίλαθαο Κπξηνηέξσλ Μειεηώλ (ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗV) 

 

Α.2. Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο:  

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  

 

                                                           
i
 Όηαν η αναθέηοςζα απσή είναι θοπέαρ εκ ηων ςπαγομένων ζηην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 
αναθέπεηαι η ζσεηική διάηαξη ηηρ οδηγίαρ αςηήρ. 


