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Αρ. Πρωτ.: 21346
Αθήνα, 26/07/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ)
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τηλ: 2103291200

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ)
Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGenerationEU
ΠΔΕ – ΣΑΤΑ 075
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία σε Τμήματα
για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση:
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ (Β4)

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας € 21.502.931,30
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
CPV (για το σύνολο των τμημάτων) : 71320000-7, 71351910-5, 90700000-4, 71410000-5
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση των ακόλουθων είκοσι επτά (27) Τμημάτων υπό τους αντίστοιχους
τίτλους, προϋπολογισμούς, και συστημικούς αριθμούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ή όπως οι αριθμοί αυτοί
προκύψουν σε περίπτωση τροποποίησης) στο ΕΣΗΔΗΣ:
Τμήμα 1: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ,
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.339.713,82 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός
188962]
Τμήμα 2: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) – ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ), συνολικής
εκτιμώμενης αξίας € 3.597.436,62 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188963] Επισημαίνεται ότι, εκ
παραδρομής, στη με αρ.Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903/17.12.21 σχετική Απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ6046Β’) η
ΔΕ Ληξουρίου αναγράφεται λανθασμένα ως ΔΕ Παλίκης.
Τμήμα 3: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ),
συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 768.077,96 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188964]
Τμήμα 4: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ,
ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ), συνολικής
εκτιμώμενης αξίας € 1.760.498,91 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188965]
Τμήμα 5: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ,
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.306.232,93 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188966]
Τμήμα 6: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ,
ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας €
1.403.138,27 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188967]
Τμήμα 7: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ,
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 716.106,40 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188968]
Τμήμα 8: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ), συνολικής εκτιμώμενης
αξίας € 802.100,38 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188979]
Τμήμα 9: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗ, ΓΕΡΑΚΑ), συνολικής
εκτιμώμενης αξίας € 653.488,72 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188989]
Τμήμα 10: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 965.318,84 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188990]
Τμήμα 11: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ), συνολικής
εκτιμώμενης αξίας € 486.877,10 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188991]
Τμήμα 12: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 482.660,30 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188993]
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Τμήμα 13: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ), συνολικής εκτιμώμενης
αξίας € 329.095,68 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 188997]
Τμήμα 14: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ [ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)], συνολικής εκτιμώμενης αξίας €
317.890,32 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189001]
Τμήμα 15: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 487.838,18 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189002]
Τμήμα 16: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης
αξίας € 280.941,06 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189005]
Τμήμα 17: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας €
314.376,57 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189006]
Τμήμα 18: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ), συνολικής εκτιμώμενης
αξίας € 483.586,67 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189007]
Τμήμα 19: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας €
345.657,16 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189008]
Τμήμα 20: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας €
354.649,80 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189010]
Τμήμα 21: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας €
363.715,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189011]
Τμήμα 22: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ), συνολικής εκτιμώμενης
αξίας € 335.058,52 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189012]
Τμήμα 23: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΡΕΝΤΗ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 540.501,89 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189013]
Τμήμα 24: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ (Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ), συνολικής
εκτιμώμενης αξίας € 414.371,36 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189014]
Τμήμα 25: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ), συνολικής
εκτιμώμενης αξίας € 601.945,94 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189015]
Τμήμα 26: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ- ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ),
συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 770.124,95 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189016]
Τμήμα 27: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ),
συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.281.527,97 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 189017]
Στο πλαίσιο της σύμβασης θα εκπονηθεί μελετητικό αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.
4412/2016, με αντικείμενο την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων – μελετών, σύμφωνα με το ν. 4759/2020
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(ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και με τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και
τεύχη (βλ. άρθρο 2 της παρούσας), για τις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθέτουσα αρχή
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
E-mail
Α.Φ.Μ.
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Πληροφορίες

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Νίκης 4
105 63
210 3291200
tee@central.tee.gr
090002260
1039.F00988.0001
http://www.tee.gr
Κωνσταντίνος Ξύκης

1.2 Κύριος του Έργου :

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

1.3 Εργοδότης:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :

Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και
θεμάτων του ΤΕΕ

Επαγγελματικών

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης των
μελετών, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στους αναδόχους.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, συγχωνευτούν
ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης των συμβάσεων,
υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες ή στους αναδόχους 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: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)·
β) η παρούσα διακήρυξη·
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)·
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος για
κάθε τμήμα·
ε) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου για κάθε τμήμα με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των
απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
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στ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του·
ζ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών για κάθε τμήμα·
η) τα υποδείγματα των Παραρτημάτων I έως VI της παρούσας· και
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 για κάθε
τμήμα
στον
ειδικό,
δημόσια
προσβάσιμο,
χώρο
“ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr,καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tee.gr. Στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό κάθε επιμέρους τμήματος
και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/08/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 01/09/2022 .
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του
διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της
σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών· και
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο), δημοσιεύονται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Οι προσφέροντες δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
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την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους·
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης κάθε επιμέρους τμήματος, εφόσον επιλεγούν· και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Για την υποβολή προσφορών έχουν δημιουργηθεί 27 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οποίοι αντιστοιχούν
στα 27 Τμήματα της Σύμβασης. Οι υποψήφιοι υποβάλουν ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για κάθε Τμήμα με
περιεχόμενο αυτό που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 12 και 20 της
παρούσας.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη διαδικασία
εγγραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 166278 /2021 (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ))» (στο εξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα).
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται σύμφωνα με τα
ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 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. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη
δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»· και
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιολογητικό συμμετοχής ή έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς το οποίο είναι κοινό (όμοιο) για
όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά (βλ. και άρθρο 20), θα συμπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό
υπο-φάκελο («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή «Τεχνική Προσφορά») ενός μόνο Τμήματος (ηλεκτρονικού
διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ) από τα Τμήματα στα οποία υποβάλλεται προφορά από τον υποψήφιο, και ειδικότερα στο
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πρώτο σε σειρά αύξοντα αριθμού Τμήματος . Σε κάθε άλλο Τμήμα που υποβάλλεται προσφορά θα
συμπεριληφθούν τα έγγραφα που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο Τμήμα.
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της
προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του
προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων
(π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή
Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως
περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της παρούσας (λαμβάνοντας
υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2). Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον
οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά
περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 5 της παρούσας.
β) Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 14 της
παρούσας, προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις
συμμετοχής σε έντυπη μορφή (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. η’ κατωτέρω), πλην των εγγυήσεων που
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτηΟι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και του οικείου τμήματος και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο προσφέρων. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό
πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο προσφέρων
αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,
το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», το
σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου 1

Επομένως αν κάποιος υποψήφιος υποβάλλει προσφορές για τα Τμήματα 3, 7, 12 και 22 τα εν λόγω έγγραφα θα υποβληθούν
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ που αντιστοιχεί στο Τμήμα 3.
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ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά
με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του υποσυστήματος.
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η συνολική τιμή για
την εκτέλεση της σύμβασης του οικείου τμήματος. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους
κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 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 παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτού. Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό
έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία «εκτυπώσεις» των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου
Portable Document Format (PDF). Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά) και
εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά
δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή
του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. ε.
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται
δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ.1.2.1 του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. καθώς και
με την αντίστοιχη παρ. β του άρθρου 5 της παρούσας.
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του,
ήτοι των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οικονομικοί φορείς θα
προσκομίσουν ΕΝΑΝ έντυπο φάκελο για όλα συνολικά τα Τμήματα που υποβάλλουν προσφορά ,στον οποίο θα
συμπεριλάβουν μία φορά σε έναν υποφάκελλο όσα δικαιολογητικά ή έγγραφα είναι κοινά (όμοια) για όλα τα
τμήματα για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά (πχ πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής). Κάθε άλλο έγγραφο
προσκομίζεται σε διαφορετικό υποφάκελλο με σαφή αναφορά για το / τα τμήματα τα οποία αφορά.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:
i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 γii) της παρούσας·
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ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές
ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)·
iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για
την ακρίβειά τους· καθώς και
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση
και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε
έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα, δύναται να συμπληρώνονται και να
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα,
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για το οικείο τμήμα, με έγγραφο αίτημα τους προς την
αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υποβάλλεται
σύμφωνα με την περ. ii ή iv του άρθρου 5β της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση της τελευταίας,
προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του
υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για το κατά περίπτωση αντίστοιχο
τμήμα. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να υποβάλει εκ νέου προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα και εφόσον το
εν λόγω τμήμα περιελάμβανε το σύνολο των κοινών εγγράφων, αυτά θα πρέπει να (επαν)υποβληθούν στον
επόμενο κατά αύξοντα αριθμό Τμήματος ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / έγκριση πρακτικού
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται ως εξής:
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας, και πριν
από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα
διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για κάθε τμήμα σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας, προβαίνει σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική
Προσφορά” κάθε τμήματος κατά αύξουσα αριθμητικά σειρά, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα
υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών οικονομικών φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς φακέλους με τις
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν προσκομιστεί πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 14 της παρούσας.
γ) Στη συνέχεια, μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(i) αναρτά για κάθε τμήμα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες·
(ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 5β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την
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απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να
υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό υποφάκελο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας
“επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για
την απόρριψη της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. Η
απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.
(iii) ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά έχουν υποβληθεί στους ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2. Στο στάδιο αυτό, ελέγχει (μέσω τω στοιχείων που
αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ και στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ) και την πλήρωση των όρων:


του άρθρου 12.1 της παρούσας ως προς τον αριθμό Τμημάτων για τα οποία υποβλήθηκε προσφορά σε
σχέση με τον δηλούμενο Κύκλο Εργασιών κάθε οικονομικού φορέα.



του άρθρου 15.1 της παρούσας ως προς το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε σχέση με τον
αριθμό Τμημάτων για τα οποία υποβλήθηκε προσφορά.

Εάν για κάποιον οικονομικό φορέα διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι εν λόγω όροι (12.1 και 15.1), τότε
απορρίπτεται η προσφορά του στο σύνολό της.
Εν συνεχεία προβαίνει για κάθε τμήμα στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, (για όσες
προσφορές έχουν κριθεί πλήρεις ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1
και 21.2 της παρούσας, όπως έχουν υποβληθεί στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.2.
Παράλληλα επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για κάθε Τμήμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα
αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας
παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη
της Αναθέτουσας Αρχής.
δ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί για κάθε Τμήμα
την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους οι οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη
υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γii) της παρούσας
παραγράφου και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές
προσφορές των λοιπών προσφερόντων.
Στις περιπτώσεις που η κατά τα ως άνω παροχή πρόσβασης, οδηγήσει (λόγω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής
που περιγράφεται στο άρθρο 3.2 της παρούσας) σε αδυναμία προσφέροντος να λάβει πλήρη γνώση του
περιεχομένου ηλεκτρονικής προσφοράς συνυποψηφίου του σε οποιοδήποτε Τμήμα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
αποστείλει μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του αντίστοιχου Τμήματος σε
κάθε επηρεαζόμενο οικονομικό φορέα τα εν λόγω στοιχεία.
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Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μεταβιβάζει εκ νέου την αρμοδιότητα διαχείρισης
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
ε) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει για κάθε τμήμα στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των
οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 21.3.
Αφού ολοκληρωθεί η ως άνω αξιολόγηση για όλα τα Τμήματα του Διαγωνισμού και προκύψει η κατάταξη των
υποψηφίων, η Επιτροπή εφαρμόζει τους κανόνες προσδιορισμού προσωρινού αναδόχου που περιγράφονται στο
άρθρο 12.1. ώστε να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος για κάθε Τμήμα.
Τέλος, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται εφαρμόζοντας το κριτήριο ανάθεσης του άρθρου 21
της παρούσας, την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά και
προσδιορίστηκε ως προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα και με την διαδικασία του άρθρου 12.1 (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του
υποσυστήματος, στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση.
στ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί για κάθε τμήμα την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά
και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (ισοδύναμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της
παρούσας.
η) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6.
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση/ Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης
α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της παρούσας
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό
ανάδοχο κάθε τμήματος να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα προβλεπόμενα στο άρθρο22 της παρούσας αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Η πρόσκληση δύναται να καλύπτει όλα τα
Τμήματα στα οποία έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος ο ίδιος Οικονομικός Φορέας.
Ο προσωρινός ανάδοχος κάθε τμήματος δύναται να υποβάλει αίτημα, εντός της ως άνω προθεσμίας, προς την
αναθέτουσα αρχή, για παράταση της προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου κάθε τμήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. Στις περιπτώσεις για τις οποίες ένας οικονομικός
φορέας έχει αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος σε περισσότερα του ενός Τμήματα, είναι δυνατή η υποβολή του
συνόλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που είναι κοινά (όμοια) σε έναν μόνο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, και
όσο αυτά τελούν σε ισχύ, η υποβολή σε κάθε επόμενη πρόσκληση (για τα υπόλοιπα Τμήματα) μόνον τυχόν
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δικαιολογητικών που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο Τμήμα (πχ δικαιολογητικά υπεργολάβου άνω 30%
συμμετοχής ή δανείζοντος εμπειρία για το εν λόγω Τμήμα). Η ως άνω δυνατότητα υποβολής σε έναν ηλεκτρονικό
διαγωνισμό των κοινών δικαιολογητικών υφίσταται και για την περίπτωση που οι προσκλήσεις αποστέλλονται από
την Αναθέτουσα Αρχή ταυτόχρονα για όλα τα Τμήματα στα οποία ο προσφέρων έχει αναδειχθεί προσωρινός
ανάδοχος, οπότε και υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που είναι πρώτος σε σειρά αύξοντος αριθμού
Τμήματος από αυτά της πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση,
εφόσον υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν
επισημείωση e-Apostille·
2

ii) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή ή σφραγίδα·
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- επικύρωσης των
αντιγράφων·
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα,
εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο
PDF.
β1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία

2

Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52
του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται
για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.
Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως
έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
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απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει·
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την
ακρίβειά τους· καθώς και
iii) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση
και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν ΕΝΑΝ έντυπο φάκελο για όλα συνολικά τα Τμήματα στα οποία
έχουν αναδειχτεί προσωρινοί ανάδοχοι, στον οποίο θα συμπεριλάβουν μία φορά σε έναν υποφάκελο όσα
δικαιολογητικά ή έγγραφα είναι κοινά (όμοια) για όλα τα τμήματα για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά (πχ
δικαιολογητικά υπεργολάβου ή πτυχία μελετητών κλπ). Κάθε άλλο έγγραφο προσκομίζεται σε διαφορετικό
υποφάκελο με σαφή αναφορά για το / τα τμήματα τα οποία αφορά.
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
ης
5 .10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει
στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου –
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και
εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως,
ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται
για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ηλεκτρονικά
ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα
ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο χρόνο απαιτείται για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία· ή
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών· ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρο 17, άρθρο 18, άρθρο 19 και άρθρο 22 της παρούσας·
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει ολικά ή μερικά (κατά περίπτωση) 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 βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 15.1 της παρούσας.
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 έγγραφα και δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι
πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών κάθε τμήματος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα υπό (α)
και (γ) ανωτέρω. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά
περίπτωση.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κάθε τμήματος επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα
360 έως 372 του ιδίου νόμου.
ε) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης κάθε τμήματος, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα του οικείου τμήματος που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά και ιδίως, όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 και της αντίστοιχης περ. γii του άρθρου 4 της παρούσας,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
κάθε τμήματος στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να
προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017 σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στο Ν.4912/2022,ΦΕΚ Α 59/17.03.2022, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι
του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη
της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η
τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Ο υπολογισμός του ποσού του
παραβόλου, (για κάθε τμήμα), γίνεται επί της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας του αντίστοιχου τμήματος για το
οποίο έχει υποβληθεί προσφορά. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής
ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε
περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο
προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης για
το οικείο τμήμα, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το,
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της
προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που
έχει στη διάθεσή του.
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β) Διαβιβάζει στην ΕΑΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών
της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων
του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του κατά
περίπτωση καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν
μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση
της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή
ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή,
εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς
ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την
άμεση ανάθεση της σύμβασης
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή
την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα
αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει
με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις
παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως
άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων.
Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2)
ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός
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εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά Για την άσκηση της αιτήσεως
κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή
της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ.
18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της
τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες,
όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας
όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής παραλαβής υποβολής
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης
8.1 Η απόφαση κατακύρωσης για κάθε τμήμα καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (ε) του άρθρου 5 της
παρούσας και στην παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4412/2016·
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής
προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης·
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως
327 του ν. 4700/2020, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται
από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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8.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής να συνάψει ενιαίο συμφωνητικό με κάθε Ανάδοχο για περισσότερα του ενός Τμημάτων για τα
οποία έχει αναδειχθεί ανάδοχος και να προβεί σε τυχόν ομαδοποιήσεις κατά την απόλυτη κρίση της, με την
προϋπόθεση να διατηρείται η διακριτότητα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε Τμήματος.
8.3 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο. Πριν την
υπογραφή του συμφωνητικού 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.
8.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου του άρθρου 5 της
παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 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 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.
8.5 Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 8.2 εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60)
ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου
δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή
του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.
Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4-8 άρθρου 105 και 182 του ν.
4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το Συμφωνητικό. Συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος
διαμόρφωσε την προσφορά του,
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του.
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και
διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
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Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (β1) του άρθρου 5 της παρούσας.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
10.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους
και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης για κάθε τμήμα, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω
διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. .
2. Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3. Ο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
4. Ο ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 21 Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5. Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
ης
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 37.
7. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις
ης
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Ο ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.
Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
Ο ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (κατά περίπτωση).
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».
Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις” (Α’ 68).
Α
Τα άρθρα 2 , 11 παρ. 2 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α’ 42).
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., το π.δ. 82/1996 (Α’ 66)
“Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 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. 3414/2005’’,
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
Ο ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως τα
άρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του) .
Ο ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
Το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.)».
Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
Το ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’
59)
Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185) (όπως μεταβατικά ισχύει).
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 ισχύει, ως προς το
μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν
καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
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).
Η υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά
περίπτωση).
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28. Η υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. Οικ. 98979 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α 44)».
29. Η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 63446 (ΦΕΚ Β’ 2338/02.06.2021) Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
30. Η με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε
ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα»
31. Η με αρ. ΚΥΑ 166278 (ΦΕΚ Β’ 2813/30.06.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
32. Η ΚΥΑ με αρ. 76928 (ΦΕΚ Β’ 3075/13.07.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
33. Η ΚΥΑ με αρ. 166278 /2021 (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ))» (στο εξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα).
34. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα και Μελέτες,
35. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών
κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή
του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).
36. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
37. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία
της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
38. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
39. Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με
θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».
40. Η Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με
α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική
Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4
41. Η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6046 Α/20-12-2021), Κατάρτιση και
έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
42. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών όπως η Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545 Β’/03-08-2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΤΠΣ)», η Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ 3544 Β’/03-08-2021) «Τεχνικές Προδιαγραφές
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50.
51.

52.

53.

54.
55.

56.

μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του ν. 4495/2017)», η
ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/71715/2675 (ΦΕΚ 3572 Β /04-08-2021) «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων
μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016» κ.λπ.
Ο ν.1650/1989 (ΦΕΚ 160 Α’/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Ο ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α’/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ)
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012 (L 193/1).
Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως του άρθρου 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
Η από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
Ο ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) και ιδίως του άρθρου τρίτου αυτού.
Η υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί
καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας.
Η υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
Το άρθρο 14 του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 245), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β/02.08.2021) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός
αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των
Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών
Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης
αυτών.».
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 29143 ΕΞ 2021/03-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΨΟΗ-ΙΙΠ) απόφαση ένταξης του Έργου με τίτλο
«(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
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57. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης
12.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για όλα τα είκοσι επτά (27) τμήματα ανέρχεται σε € 21.502.931,30 (χωρίς
ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους κατηγοριών μελετών ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, όπως αναλύονται αμέσως παρακάτω:
Τμήμα 1 – ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ,
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)
Συνολική αξία τμήματος € 1.339.713,82 (χωρίς ΦΠΑ)
€ 368.971,47 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€ 368.971,47 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€ 44.226,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€ 173.148,69 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€ 80.270,00 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€ 90.222,30 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€168.871,49 για απρόβλεπτες δαπάνες
€45.032,40 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 2– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) – ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
(ΔΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 3.597.436,62 (χωρίς ΦΠΑ)
€1.391.887,93 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€1.391.887,93 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€41.202,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€126.653,52 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€38.091,30 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€33.333,30 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€453.458,40 για απρόβλεπτες δαπάνες
€120.922,24 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 3– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)
Συνολική αξία τμήματος € 768.077,96 (χωρίς ΦΠΑ)
€157.581,27 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€157.581,27 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€51.786,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€186.409,37 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€46.990,35 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€45.095,40 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
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€96.816,55 για απρόβλεπτες δαπάνες
€25.817,75 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.

Τμήμα 4– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ)
Συνολική αξία τμήματος € 1.760.498,91 (χωρίς ΦΠΑ)
€516.024,92 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€516.024,92 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€36.855,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€194.867,68 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€110.100,73 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€105.537,60 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€221.911,63 για απρόβλεπτες δαπάνες
€59.176,43 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 5– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ,
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)
Συνολική αξία τμήματος € 1.306.232,93 (χωρίς ΦΠΑ)
€267.523,20 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€267.523,20 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€41.391,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€219.029,70 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€159.500,03 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€142.707,60 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€164.651,21 για απρόβλεπτες δαπάνες
€43.906,99 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 6– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ,
ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 1.403.138,27 (χωρίς ΦΠΑ)
€ 410.689,34 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€410.689,34 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€57.267,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€175.605,77 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€63.406,14 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€61.450,20 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€176.866,17 για απρόβλεπτες δαπάνες
€47.164,31 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
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Τμήμα 7– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 716.106,40 (χωρίς ΦΠΑ)
€190.815,00 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€190.815,00 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€40.824,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€104.984,64 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€37.942,65 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€36.388,80 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€90.265,51 για απρόβλεπτες δαπάνες
€24.070,80 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 8– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)
Συνολική αξία τμήματος € 802.100,38 (χωρίς ΦΠΑ)
€187.859,90 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€187.859,90 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€42.525,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€144.758,05 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€60.883,08 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€50.148,00 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€101.105,09 για απρόβλεπτες δαπάνες
€26.961,36 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 9– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)
Συνολική αξία τμήματος € 653.488,72 (χωρίς ΦΠΑ)
€170.946,97 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€256.420,47 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€41.958,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€44.468,59 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€18.346,15 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€17.010,00 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€82.372,53 για απρόβλεπτες δαπάνες
€21.966,01 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 10– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 965.318,84 (χωρίς ΦΠΑ)
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€208.063,04 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€312.094,55 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€42.525,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€130.477,32 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€54.629,19 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€63.403,20 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€121.678,85 για απρόβλεπτες δαπάνες
€32.447,69 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 11– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)
Συνολική αξία τμήματος € 486.877,10 (χωρίς ΦΠΑ)
€104.411,00 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€156.616,51 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€39.690,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€45.693,79 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€30.284,12 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€32.445,00 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€61.371,06 για απρόβλεπτες δαπάνες
€16.365,62 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 12– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 482.660,30 (χωρίς ΦΠΑ)
€122.048,64 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€183.072,96 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€40.824,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€30.625,16 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€14.221,13 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€14.805,00 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€60.839,53 για απρόβλεπτες δαπάνες
€16.223,88 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 13– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 329.095,68 (χωρίς ΦΠΑ)
€77.898,24 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€116.847,36 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€38.178,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€26.587,21 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€7.665,78 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
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€9.374,40 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€41.482,65 για απρόβλεπτες δαπάνες
€11.062,04 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 14– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ [ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)]
Συνολική αξία τμήματος € 317.890,32 (χωρίς ΦΠΑ)
€77.898,24 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€116.847,36 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€39.879,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€20.498,75 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€5.774,37 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€6.237,00 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€40.070,21 για απρόβλεπτες δαπάνες
€10.685,39 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 15– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 487.838,18 (χωρίς ΦΠΑ)
€126.862,85 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€190.294,27 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€39.123,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€24.834,60 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€14.759,13 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€14.074,20 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€61.492,21 για απρόβλεπτες δαπάνες
€16.397,92 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 16– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 280.941,06 (χωρίς ΦΠΑ)
€61.024,32 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€91.536,48 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€38.367,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€25.380,72 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€7.674,10 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€12.102,30 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€35.412,74 για απρόβλεπτες δαπάνες
€9.443,40 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
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Τμήμα 17– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 314.376,57 (χωρίς ΦΠΑ)
€77.898,24 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€116.847,36 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€35.721,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€18.946,43 για μελέτη κατηγορίας (20) Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
€6.994,76 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€7.774,20 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€39.627,30 για απρόβλεπτες δαπάνες
€10.567,28 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 18– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 483.586,67 (χωρίς ΦΠΑ)
€125.380,82 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€188.071,24 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€38.367,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€32.663,22 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€11.290,18 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€10.602,90 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€60.956,30 για απρόβλεπτες δαπάνες
€16.255,01 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 19– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 345.657,16 (χωρίς ΦΠΑ)
€77.898,24 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€116.847,36 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€41.013,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€36.157,64 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€7.886,06 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€10.665,90 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€43.570,23 για απρόβλεπτες δαπάνες
€11.618,73 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 20– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 354.649,80 (χωρίς ΦΠΑ)
€87.635,52 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€131.453,28 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
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€38.367,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€25.138,55 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€7.284,79 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€8.145,90 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€44.703,76 για απρόβλεπτες δαπάνες
€11.921,00 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 21– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 363.715,00 (χωρίς ΦΠΑ)
€87.635,52 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€131.453,28 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€38.367,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€32.823,17 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€6.688,79 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€ 8.675,10 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€45.846,43 για απρόβλεπτες δαπάνες
€12.225,71 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 22– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 335.058,52 (χωρίς ΦΠΑ)
€77.898,24 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€116.847,36 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€36.855,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€24.033,95 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€11.525,43 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€14.401,80 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€42.234,27 για απρόβλεπτες δαπάνες
€11.262,47 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 23– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΡΕΝΤΗ)
Συνολική αξία τμήματος € 540.501,89 (χωρίς ΦΠΑ)
€138.922,56 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€208.383,84 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€37.233,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€35.444,66 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€14.393,11 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€19.826,10 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
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καθώς και:
€68.130,49 για απρόβλεπτες δαπάνες
€18.168,13 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 24– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ (Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Συνολική αξία τμήματος € 414.371,36 (χωρίς ΦΠΑ)
€109.843,78 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€164.765,66 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€35.721,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€17.994,15 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€9.844,44 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€10.042,20 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€52.231,68 για απρόβλεπτες δαπάνες
€13.928,45 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 25– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)
Συνολική αξία τμήματος € 601.945,94 (χωρίς ΦΠΑ)
€105.515,34 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€158.273,02 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€40.257,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€62.567,53 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€72.910,23 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€66.313,80 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€75.875,54 για απρόβλεπτες δαπάνες
€20.233,48 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 26– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ- ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 770.124,95 (χωρίς ΦΠΑ)
€167.760,82 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€251.641,22 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€45.360,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€74.315,06 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€54.209,13 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€53.877,60 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€97.074,57 για απρόβλεπτες δαπάνες
€25.886,55 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.
Τμήμα 27– ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)
Συνολική αξία τμήματος € 1.281.527,97 (χωρίς ΦΠΑ)
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€314.962,20 για μελέτη κατηγορίας(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
€314.962,20 για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
€49.140,00 για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
€199.853,53 για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
€98.758,73 για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
€99.237,60 για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας
καθώς και:
€161.537,14 για απρόβλεπτες δαπάνες
€43.076,57 για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας.

Το σύνολο των μελετών έχει ενταχθεί στο Β’ Τμήμα των Προγραμμάτων εκπόνησης των Τοπικών και Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 και το σύνολο των
συμβάσεων (για κάθε τμήμα) θα χρηματοδοτηθεί από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν
4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. καθώς και της κράτησης ύψους
0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016,
(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης). Φορέας
χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. To έργο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – NextGeneration EU, και θα καλυφθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το έργο
είναι ενταγμένο στη ΣΑΤΑ 075 με ενάριθμο 2021ΤΑ07500001 και έχει λάβει κωδικό MIS 5164832.
Κάθε τμήμα ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο διότι αποτελεί ενιαία και αδιάσπαστη μελέτη, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 του Ν. 4447/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, (βλ. και προϋπόθεση του άρθρου 19.2 της παρούσας).
Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 4, (με μόνη εξαίρεση αυτή
που παρουσιάζεται στο σημείο 5 κατωτέρω).
Για τον προσδιορισμό προσωρινών αναδόχων σε Τμήματα όπου έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία παραδεκτή
προσφορά, και λόγω του περιορισμού που τίθεται ως προς το μέγιστο αριθμό Τμημάτων που δύναται να
ανατεθούν σε έναν ανάδοχο, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
1.

3

3

Κάθε προσφέρων που καταλήγει ως «επικρατέστερος» σε ένα έως και τέσσερα Τμήματα προσδιορίζεται
ως προσωρινός ανάδοχος στα Τμήματα αυτά.

Ως «Επικρατέστερος» ορίζεται ο οικονομικός φορέας που κατατάσσεται πρώτος μετά την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση
κάθε Τμήματος, πριν την εφαρμογή των κανόνων προσδιορισμού προσωρινού αναδόχου που εφαρμόζονται λόγω
περιορισμού στο μέγιστο αριθμό τμημάτων που δύναται να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα
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2.

Εάν υπάρχουν εναπομείναντες προσφέροντες οι οποίοι εμφανίζονται ως επικρατέστεροι σε περισσότερα
των τεσσάρων Τμήματα, τότε για κάθε έναν από τους υπόλοιπους αυτούς προσφέροντες εξετάζεται για τα
Τμήματα αυτά η σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει ο προσφέρων στην οικονομική του προσφορά και
ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος στα τέσσερα Τμήματα τα οποία βρίσκονται υψηλότερα στην εν λόγω
σειρά προτίμησης.

3.

Για τα εναπομείναντα Τμήματα (δηλαδή αυτά που βρίσκονταν σε χαμηλότερη προτίμηση στις προσφορές
των υποψηφίων που αναδείχθηκαν επικρατέστεροι σε περισσότερα των τεσσάρων Τμήματα) ακολουθείται
η εξής διαδικασία:
a.
b.
c.

Εξαιρούνται αρχικά όλοι οι επικρατέστεροι προσφέροντες που έχουν εξαντλήσει το όριο των
τεσσάρων Τμημάτων στα προηγούμενα βήματα
Στη συνέχεια, από τους υπόλοιπους προσφέροντες, προσδιορίζονται αυτοί που εμφανίζονται
ως επικρατέστεροι στα εναπομείναντα αυτά τμήματα
Ελέγχεται για κάθε έναν από τους ανωτέρω το κατά πόσον ο αριθμός των Τμημάτων στα οποία
εμφανίζεται ως επικρατέστερος στο βήμα αυτό συν τον αριθμό Τμημάτων στα οποία έχει
τυχόν προσδιοριστεί ως προσωρινός ανάδοχος στο βήμα 1 ξεπερνάει το όριο των τεσσάρων.
i. Αν δεν το ξεπερνάει, τότε προσδιορίζεται ως προσωρινός ανάδοχος σε όλα τα
Τμήματα του βήματος 3.b στα οποία εμφανίζεται επικρατέστερος.
ii. Αν το ξεπερνάει, τότε εφαρμόζεται η σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει ο
προσφέρων στην οικονομική του προσφορά και προσδιορίζεται ως προσωρινός
ανάδοχος στα Τμήματα που του υπολείπονται για να φτάσει τον μέγιστο επιτρεπτό
αριθμό (4) με βάση την προτίμηση αυτήν.

4.

Αν μετά το Βήμα 3 εξακολουθούν να υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί προσωρινός
ανάδοχος, τότε όσο εξακολουθούν να υπάρχουν προσφέροντες οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το μέγιστο
όριο των τεσσάρων Τμημάτων, εφαρμόζεται εκ νέου το βήμα 3 μέχρις ότου προσδιοριστεί προσωρινός
ανάδοχος σε κάθε τμήμα.

5.

Αν μετά την εφαρμογή και του βήματος 4 κάθε προσφέρων έχει καλύψει το όριο των 4ων Τμημάτων και
εξακολουθούν να υπάρχουν «αδιάθετα Τμήματα» στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί προσωρινός
ανάδοχος, τότε και μόνον για την συγκεκριμένη περίπτωση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου
αριθμού τμημάτων προς ανάθεση κατά ένα (συνολικά 5 ανά υποψήφιο) και για τα αδιάθετα αυτά
Τμήματα εφαρμόζονται τα εξής βήματα :
a. Κάθε προσφέρων που έχει αναδειχθεί ως επικρατέστερος σε ένα μόνον από τα αδιάθετα αυτά
Τμήματα αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος στο εν λόγω τμήμα.
b. Εάν υπάρχουν εναπομείναντες προσφέροντες οι οποίοι εμφανίζονται ως επικρατέστεροι σε
περισσότερα του ενός από τα αδιάθετα Τμήματα, τότε για κάθε έναν από τους υπόλοιπους
αυτούς προσφέροντες εξετάζεται για τα αδιάθετα Τμήματα αυτά η σειρά προτίμησης που έχει
δηλώσει ο προσφέρων στην οικονομική του προσφορά και ανακηρύσσεται προσωρινός
ανάδοχος στο Τμήμα το οποίο βρίσκεται υψηλότερα στην εν λόγω σειρά προτίμησης.
c. Για τα εναπομείναντα Τμήματα (δηλαδή αυτά που βρίσκονταν σε χαμηλότερη θέση προτίμησης
στις προσφορές των υποψηφίων που αναδείχθηκαν επικρατέστεροι σε περισσότερα του ενός
Τμήματα):
i. Εξαιρούνται αρχικά όλοι οι επικρατέστεροι προσφέροντες που έχουν εξαντλήσει το
όριο του ενός (πλέον των αρχικών τεσσάρων) Τμήματος στα προηγούμενα βήματα
του σταδίου 5
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ii. Στη συνέχεια, από τους υπόλοιπους προσφέροντες, προσδιορίζονται αυτοί που
εμφανίζονται ως επικρατέστεροι στα εναπομείναντα αυτά τμήματα
iii. Ελέγχεται για κάθε έναν από τους ανωτέρω το κατά πόσον ο αριθμός των Τμημάτων
στα οποία εμφανίζεται ως επικρατέστερος στο βήμα αυτό ξεπερνάει το όριο του
ενός επιπλέον Τμήματος:
1. Αν δεν το ξεπερνάει, τότε προσδιορίζεται ως προσωρινός ανάδοχος στο Τμήμα
αυτό.
2. Αν το ξεπερνάει, τότε εφαρμόζεται η σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει ο
προσφέρων στην οικονομική του προσφορά και προσδιορίζεται ως
προσωρινός ανάδοχος στο πρώτο κατά σειρά Τμήμα με βάση την κατάταξη
αυτήν
Σε περίπτωση που για κάποιο ή κάποια τμήματα δεν υποβληθεί καμία προσφορά, ή αν απορριφθούν όλες οι
προσφορές που έχουν υποβληθεί στα τμήματα αυτά, ή αν μετά και το βήμα 5 εξακολουθεί να μην έχει αναδειχθεί
προσωρινός ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε νέα προκήρυξη για τα εν λόγω Τμήματα.
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές
μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών κάθε τμήματος,
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα, να
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του οικείου τμήματος, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική
αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας
σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου 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 του οικείου
τμήματος 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 για το οικείο τμήμα.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού για το οικείο τμήμα. "Η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει δε το συνολικό χρονικό
διάστημα για την εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς και κάθε είδους
υποστηρικτικών μελετών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την
εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του ενώ εάν ο Ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει της έγκριση
μελέτη επειδή η Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον
Ανάδοχο και δε δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας
εκπόνησης της μελέτης.
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:

1. Για την υποβολή των εργασιών του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης, δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης για το οικείο τμήμα· και

2. Για την υποβολή των εργασιών του 2ου Σταδίου της Α’ Φάσης, οκτώ (8) μήνες από την οριστική
ου

ο

παραλαβή του 1 Σταδίου της Α’ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για το 2 Στάδιο από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο.
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού για το οικείο τμήμα,
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για το οικείο τμήμα.
12.4 Στον ανάδοχο κάθε τμήματος χορηγείται προκαταβολή έως 10% κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2
περ. α) του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.3 της παρούσας.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών για κάθε τμήμα
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου κάθε τμήματος γίνεται σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
13.2 Η τεχνική προσφορά κάθε τμήματος συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της
παρούσας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά
κάθε τμήματος συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας σε συνδυασμό
με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
13.3 Εναλλακτικές προσφορές για κάθε τμήμα δεν γίνονται δεκτές.
13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά σε κάθε Τμήμα. Τονίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που συμμετέχει:


ως προσφέρων (αυτοτελώς ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως Ένωση) ή



ως δανείζων εμπειρία σε προσφέροντα ή

 ως υπεργολάβος προσφέροντα
σε ένα Τμήμα, απαγορεύεται να συμμετάσχει είτε ως προσφέρων (αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης), είτε ως
δανείζων εμπειρία είτε ως υπεργολάβος σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα υποβάλει προσφορά είτε για αυτό είτε για
οποιοδήποτε άλλο Τμήμα.
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ΜΕΡΟΣ του συμβατικού αντικειμένου ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
13.6 Οι προσφορές για κάθε Τμήμα θα ισχύουν για δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που
προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της
εγγύησης συμμετοχής, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο ανωτέρω
και το άρθρο 15.1 της παρούσας. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η
διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται,
με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ
των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της
προσφοράς τους, καθώς και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς,
οι οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.
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Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για όλα τα τμήματα ορίζεται η
07/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών για όλα τα τμήματα ορίζεται η 13/09/2022, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00π.μ..
Άρθρο 15: Εγγυήσεις
15.1
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής το ύψος της
οποίας ανέρχεται:


σε ποσοστό 2% του αθροίσματος της προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των Τμημάτων για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα έως και πέντε Τμήματα



σε ποσοστό 2% του αθροίσματος της προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των 5 υψηλότερης
προεκτιμώμενης αξίας Τμημάτων από εκείνα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς για έξι και άνω Τμήματα.

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.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12
του ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης·
β) τον εκδότη·
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται·
δ) τον αριθμό της εγγύησης·
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση·
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 υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)·
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και όλων των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών·
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης·
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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, στο ποσοστό που αναλογεί στο εκάστοτε Τμήμα, αν ο προσφέρων στο Τμήμα
αυτό:
● αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής·
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●
●
●

●
●
●

παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17, άρθρο 18 και άρθρο
19 της παρούσας·
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά·
στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τα άρθρο 5.δ) της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής·
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού ·
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 4412/2016·
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της προθεσμίας του άρθρου 21.3
της παρούσας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής αποδεσμεύονται ως εξής :
α) στον ανάδοχο, σε ποσοστό που αναλογεί στην αξία του Τμήματος που ανατέθηκε μετά την προσκόμιση εγγύησης
καλής εκτέλεσης για το συγκεκριμένο Τμήμα β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
15.2
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, (χωρίς
Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 15.1 της παρούσας, πλην της
περίπτωσης (η) και επιπρόσθετα, τον αριθμό (αν είναι γνωστός) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ειδικά μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη.
15.3
Εγγύηση προκαταβολής
Για την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 12.4 της παρούσας, απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή
προκαταβολής που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ν. 4412/2016. Η χορηγούμενη προκαταβολή
είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των
εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25
ποσοστιαίες μονάδες.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016 και με το Β παρ.10 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 (ΦΕΚ 3572
Β /04-08-2021) «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του
άρθρου 7 ν. 4447/2016». Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το
αντικείμενο της σύμβασης.
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15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
15.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
15.6 Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
15.7 Με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται
μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, περί καταβολής της αμοιβής του αναδόχου,
ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.
Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ)
Για την ταχύτερη (ήτοι άνω του 10% σε σχέση με το συμβατικό χρόνο) υλοποίηση σε σχέση με τη συμβατική
προθεσμία εκπόνηση πλήρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) τέσσερα (4) τοις εκατό (%) της
αξίας της συμβατικής αμοιβής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
16.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη,
μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 21/07/2022.

16.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου 16.1 και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα
έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ
- Δημόσια Έργα, και ανά τμήμα έλαβαν τους συστημικούς αριθμούς που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας
διακήρυξης. :
Επιπλέον, τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
2. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016,
και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.tee.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2 της παρούσας.
16.3 Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης , δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4412/2016.
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16.4 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης 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.
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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 στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
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 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης·
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
4
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,
5
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .
17.2 Προσφέρων συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 13.4
της παρούσας.
17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
περιπτώσεων 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. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού
18.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τα παρακάτω εγκλήματα :
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

4

5

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»
κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005
Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 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 στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση,
μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και
τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή
απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 3235 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και
τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του
Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας
iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
iv) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
18.1.2 α) Ο οικονομικός φορέας 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) όταν 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή
εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
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, στο μέτρο που τηρεί τους
όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
18.1.3 Δεν εφαρμόζεται
18.1.4 Δεν εφαρμόζεται
18.1.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, 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) εάν 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) εάν 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) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 και του άρθρου 22 Β της παρούσας,
(η) εάν 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
18.1.6 Ο προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις
της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της
αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων
(investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές
εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων
ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

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 18.1.4
εκτός από την περ. β’ αυτής, 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. Για τον σκοπό
αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες
που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών
αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
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στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, 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 αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω 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 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 19.1 και 19.4 εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των Τμημάτων για τα
οποία υποβάλλεται προσφορά.
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 για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ.
71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του
τελευταίου, στις κατηγορίες μελετών κάθε Τμήματος του άρθρου 12.1 της παρούσας. 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. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών η ανωτέρω
προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της Ένωσης.
19.2
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού):
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021)
τουλάχιστον ίσο με:
i) το 100% της προεκτιμώμενης αξίας αθροιστικά (χωρίς ΦΠΑ) των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά,
σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μέχρι και πέντε Τμήματα
ή
ii) το 100% της προεκτιμώμενης αξίας αθροιστικά (χωρίς ΦΠΑ) των 5 υψηλότερης προεκτιμώμενης αξίας Τμημάτων
για τα οποία υποβάλει προσφορά , σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για έξι Τμήματα και άνω.
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μέσος γενικός
κύκλος εργασιών υπολογίζεται για τις οικονομικές χρήσεις κατά το χρονικό διάστημα αυτό.
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. Διευκρινίζεται ότι η αθροιστική κάλυψη δεν επηρεάζεται από το ποσοστό
συμμετοχής του κάθε μέλους στην ένωση.
β) Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, η
οποία θα καλύπτει το σύνολο της προεκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ):
i) των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μέχρι και πέντε
Τμήματα
ή
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ii) των 5 υψηλότερης προεκτιμώμενης αξίας Τμημάτων για τα οποία υποβάλει προσφορά, σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς για έξι Τμήματα και άνω
της παρούσας".
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών η ανωτέρω προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της
Ένωσης.
19.3
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού) την παρακάτω τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα:
α) Ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν το
παρακάτω ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό:
α.1: Ανεξαρτήτως των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά:
1. Για την κατηγορία μελέτης 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς
εμπειρίας σε Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. Για την κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς
εμπειρίας σε Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας σε
Περιβαλλοντικές μελέτες.
4. Για την κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες ) έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας σε Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες
5. Για την κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας
σε Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
6. Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας σε Μελέτες Τοπογραφίας
α.2: Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιος που υποβάλει προσφορά για κάποιο από τα τμήματα του κατωτέρω πίνακα, θα
πρέπει να διαθέτει ανά κατηγορία μελέτης ΚΑΙ τα αντίστοιχα επιπλέον στελέχη (πλήθος και έτη εμπειρίας):
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Επιπλέον Έτη Εμπειρίας ανά Κατηγορία Μελετών
Κατ. 01

Τμήματα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επιπλέον
Έτη
Εμπειρίας

12+4+
4
2*12+
4*4
4
12+4+
4
4
12+4+
4
4
4
4
4
0
4
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
4
4
0
4
4

Κατ. 02

Επιπλέον
Στελέχη

3
6
1
3
1
3
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1

Επιπλέον
Έτη
Εμπειρίας

12+4+
4
2*12+
4*4
4
12+4+
4
4
12+4+
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Επιπλέον
Στελέχη

Κατ. 27
ΕπιΕπιπλέον
πλέον
Έτη
ΣτεΕμπειλέχη
ρίας

Κατ. 20
ΕπιΕπιπλέον
πλέον
Έτη
ΣτεΕμπειλέχη
ρίας

Κατ. 13
ΕπιΕπιπλέον
πλέον
Έτη
ΣτεΕμπειλέχη
ρίας

Κατ. 16
ΕπιΕπιπλέον
πλέον
Έτη
ΣτεΕμπειλέχη
ρίας

3

4

1

8

1

4

1

4

1

6

0

0

8

1

0

0

0

0

1

4

1

8

1

4

1

4

1

3

0

0

8

1

8

1

4

1

1

0

0

12+8+
4

3

8

1

8

1

3

4

1

8

1

4

1

4

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

8
8
4
8
4
4
0
0
0
0
0
4
4
0
4
0
4
0
4
8
8

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
0
1
1
1

0
1
1
1
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Επισημαίνεται ότι:


Το στελεχιακό δυναμικό (μελετητές) που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένο στα οικεία επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα (βλ. άρθρο 19.1 της
παρούσας).



ο ίδιος μελετητής μπορεί να καλύψει περισσότερα του ενός Τμήματα στα οποία απαιτείται η αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης, ίδιας ή κατώτερης απαιτούμενης εμπειρίας.



Τα ζητούμενα ως άνω έτη εμπειρίας των μελετητών, προσμετρώνται από το έτος κτήσης του αντίστοιχου
Πτυχίου / διπλώματος.



Οι ως άνω μελετητές δύναται να συμμετέχουν στην Ομάδα έργου του αναδόχου (βλ. κεφάλαιο 20.3. σημείο
δ), όχι όμως στην Ομάδα μελέτης, ούτε στην Ομάδα εμπειρογνωμόνων (βλ κεφάλαιο 20.3, σημεία ε’ και ζ’
αντίστοιχα).

β) Παρόμοιες μελέτες
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες (ως μέλη
ένωσης ή κοινοπραξίας με οποιοδήποτε ποσοστό ή ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ως φυσικά πρόσωπα ως
ενεργά μέλη εταιρικού πτυχίου, ανεξαρτήτως ποσοστού, ή ως υπεργολάβοι με ποσοστό ανάθεσης εκπόνησης
μελέτης τουλάχιστον 50%) κατά την τελευταία 15ετία αναφορικά με μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ή Περιφερειακές
Μελέτες (ή μελέτες που εκπονήθηκαν για τις ανάγκες αυτών) και τελευταία 5ετία για μελέτες ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΧΣ
/ ΕΠΣ ή ΕΠΧΣ ή πολεοδομικές ή ρυμοτομικές μελέτες, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται:
β.1 : Ανεξαρτήτως των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά:
 Για το Πολεοδομικό και Χωροταξικό σκέλος της μελέτης (αθροιστικά) Κατηγορία 01 & 02:
Έξι (6) μελέτες: ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ που να βρίσκονται τουλάχιστον σε στάδιο ωρίμανσης (εγκεκριμένο τουλάχιστον το Β1
Στάδιο) ή/και μελέτες ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ, ή/και ΕΧΣ / ΕΠΣ, ή/και πολεοδομικές ή/και ρυμοτομικές μελέτες ή/και ΕΠΧΣ
ή/και Περιφερειακές Μελέτες, εκ των οποίων στις δύο (2) πρέπει να έχει γίνει παραλαβή της μελέτης και η μία (1) να
έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ.
 Για το Γεωλογικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 20
Μία (1) μελέτη γεωλογικού αντικειμένου που εκπονήθηκε για τις ανάγκες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ή/και για τις ανάγκες
πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ, ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ.
 Για το Περιβαλλοντικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 27
Μία (1) μελέτη περιβαλλοντική (ΣΜΠΕ / ΜΠΕ) που εκπονήθηκε για τις ανάγκες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ή/και για τις ανάγκες
πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ, ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ ή/και ΕΠΧΣ ή/και Περιφερειακές
Μελέτες.
 Για το Υδραυλικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 13
Μία (1) μελέτη υδραυλικού αντικειμένου που εκπονήθηκε για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης
ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ ή/και οριοθέτηση ρεμάτων.
 Για το Τοπογραφικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 16
Μία (1) μελέτη τοπογραφική η οποία εκπονήθηκε για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης ΕΣΧΑΣΕ /
ΕΣΧΑΔΑ ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ ή/και οριοθέτηση ρεμάτων.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω είδη (όχι ο αριθμός) μελετών αναφέρονται ενδεικτικά ως παρόμοιες μελέτες με την
υπό ανάθεση. Μελέτες που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή παρόμοιες με τις παραπάνω γίνονται
αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση, ο απαιτούμενος αριθμός εκάστου είδους είναι αυτός που αναφέρεται παραπάνω.
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β.2: Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιος που υποβάλει προσφορά για κάποιο από τα τμήματα που αναφέρονται
παρακάτω, θα πρέπει να υποβάλει ΚΑΙ τον αντίστοιχο αριθμό πρόσθετων μελετών ανά κατηγορία:
 Για το Πολεοδομικό και Χωροταξικό σκέλος της μελέτης (αθροιστικά) Κατηγορία 01 & 02:
Δύο (2) μελέτες: ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ που να βρίσκονται τουλάχιστον σε στάδιο ωρίμανσης (εγκεκριμένο τουλάχιστον το
Β1 Στάδιο) ή/και μελέτες ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ, ή/και ΕΧΣ / ΕΠΣ, ή/και πολεοδομικές ή/και ρυμοτομικές μελέτες ή/και
ΕΠΧΣ ή/και Περιφερειακές Μελέτες, εκ των οποίων στη μία (1) πρέπει να έχει γίνει παραλαβή της μελέτης και η μία
(1) να έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ, για τα Τμήματα 1,2,4,5,6,9,10,23,26 και 27.
 Για το Γεωλογικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 20
Μία (1) μελέτη γεωλογικού αντικειμένου που εκπονήθηκε για τις ανάγκες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ή/και για τις ανάγκες
πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ, ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ για τα Τμήματα
1,2,3,4,6,7,8,10,26,27 και τρεις (3) μελέτες γεωλογικού αντικειμένου που εκπονήθηκαν για τις ανάγκες ΓΠΣ /
ΣΧΟΟΑΠ ή/και για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ, ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ για το
Τμήμα 5.
 Για το Υδραυλικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 13
Μία (1) μελέτη υδραυλικού αντικειμένου που εκπονήθηκε για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης
ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ ή/και οριοθέτηση ρεμάτων για τα Τμήματα 4 και 5.
 Για το Τοπογραφικό σκέλος της μελέτης, Κατηγορία 16
Μία (1) μελέτη τοπογραφική η οποία εκπονήθηκε για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης ΕΣΧΑΣΕ /
ΕΣΧΑΔΑ ή/και μελέτης ΕΧΣ / ΕΠΣ ή/και οριοθέτηση ρεμάτων για το Τμήμα 5.
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών η ανωτέρω προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της
Ένωσης.
19.4
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν τα συμμορφώνονται με τα
παρακάτω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (στις δραστηριότητες: εκπόνηση μελετών πολεοδομικών σχεδίων, γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών, υδραυλικά έργα, διαχείριση/διοίκηση έργων & τεχνική υποστήριξη), σε ισχύ,
και



ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) σε ισχύ, και



ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 (διαχείριση/διοίκηση έργων & τεχνική υποστήριξη, παραγωγή & διάθεση
Γεωγραφικών Ψηφιακών Δεδομένων), σε ισχύ, όλα από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή του
εξωτερικού.
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους οίκους της
Ελλάδας ή του εξωτερικού που να ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
ένωσης/σύμπραξης οικονομικών φορέων η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να πληρείται αθροιστικά τουλάχιστον από τον
επικεφαλής οικονομικό φορέα της ένωσης/σύμπραξης.
19.5
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
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. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
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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.
Για το λόγο αυτόν, τρίτα στελέχη τα οποία επικαλείται ο προσφέρων για την κάλυψη του κριτηρίου 19.3.α θα πρέπει
να συμμετέχουν στην Ομάδα έργου (βλ. άρθρο 20.3. σημείο δ), όχι όμως στην Ομάδα μελέτης ούτε στην Ομάδα
εμπειρογνωμόνων (βλ άρθρο 20.3, σημεία ε’ και ζ’ αντίστοιχα).
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 (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, 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 στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19 ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του
άρθρου 18.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας, γίνεται κατόπιν
πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν
επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»·
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»· και
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»·
σύμφωνα με τα κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της παρούσας περί ηλεκτρονικών
διαγωνισμών Τμημάτων στα οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα:
20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ:
Για τους προσφέροντες, το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται μία φορά συνολικά για όλα τα Τμήματα για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά ως εξής:


Στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Α, σημείο «Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ» συμπληρώνονται κατά αύξοντα αριθμό
Τμήματος όλα τα Τμήματα στα οποία υποβάλλεται προσφορά από τον Οικονομικά Φορέα.



Στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Γ «Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων», θα
συμπληρωθούν τα στοιχεία τρίτων στους οποίους ενδεχομένως στηρίζεται ο υποψήφιος για την κάλυψη
κριτηρίων οικονομικής και τεχνικής επάρκειας, οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη κοινοί για το σύνολο των
τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά. Για τον λόγο αυτόν, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει στο πεδίο
«Όνομα της οντότητας», για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζονται, εκτός από την ονομασία
του να αναγράψουν σε παρένθεση και τα Τμήματα στα οποία θα αξιοποιήσουν αυτόν.



Στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας» συμπληρώνονται τυχόν υπεργολάβοι του οικονομικού φορέα, οι οποίοι δύναται να
μην είναι κοινοί για όλα τα τμήματα στα οποία αυτός συμμετέχει. Για τον λόγο αυτόν, οι Οικονομικοί Φορείς
θα πρέπει στο πεδίο «Όνομα της οντότητας», για κάθε υπεργολάβο που θα χρησιμοποιήσουν, εκτός από την
ονομασία του υπεργολάβου να αναγράψουν σε παρένθεση και τα Τμήματα στα οποία θα αξιοποιήσουν
τον υπεργολάβο αυτόν.



Στο Μέρος IV, Ενότητα Γ, σημείο «Ποσοστό Υπεργολαβίας», οι Οικονομικοί Φορείς θα αναφέρουν για κάθε
Τμήμα στο οποίο υποβάλλουν προσφορά το συνολικό ποσοστό υπεργολαβίας.



Στο Μέρος IV, Ενότητα Γ, σημείο «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων» οι Οικονομικοί Φορείς
θα αναγράψουν «βλ. επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ» (βλ. σημείο γ κατωτέρω)



Στο Μέρος IV, Ενότητα Γ, σημείο «Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει
προσδιοριστεί:», οι Οικονομικοί Φορείς, για κάθε Σύμβαση που καταχωρίζουν προς κάλυψη του κριτηρίου
19.3.β, στο πεδίο «Περιγραφή» θα αναφέρουν στην αρχή και τα Τμήματα τα οποία καλύπτει η αντίστοιχη
σύμβαση μελέτης (πχ «Περιγραφή: [ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 3, 17, 20] Μελέτη ….»)
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Για τους δανείζοντες εμπειρία, συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ στο οποίο δηλώνονται όλα τα Τμήματα στα οποία
προσφέρεται στήριξη στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ως εξής:


Στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Α, σημείο «Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ» συμπληρώνονται η φράση «Ο
Οικονομικός Φορέας δεν υποβάλλει προσφορά στο διαγωνισμό, ωστόσο παρέχει στήριξη στην {εταιρεία /
ένωση εταιρειών / κοινοπραξία …. } για τα Τμήματα ...» και συμπληρώνονται κατά αύξοντα αριθμό
Τμήματος όλα τα Τμήματα στα οποία ο Οικονομικός Φορέας δανείζει εμπειρία στον προσφέροντα.

Για τους υπεργολάβους (στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή ΕΕΕΣ), συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ στο οποίο
δηλώνονται όλα τα Τμήματα στα οποία συμμετέχει κάθε υπεργολάβος ως εξής:


Στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Α, σημείο «Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ» συμπληρώνονται η φράση «Ο
Οικονομικός Φορέας δεν υποβάλλει προσφορά στο διαγωνισμό, ωστόσο συμμετέχει ως υπεργολάβος στην
{εταιρεία / ένωση εταιρειών / κοινοπραξία …. } για τα Τμήματα ...» και συμπληρώνονται κατά αύξοντα
αριθμό Τμήματος όλα τα Τμήματα στα οποία ο Οικονομικός Φορέας συμμετέχει ως υπεργολάβος.

γ) Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας για το ζητούμενο
στελεχιακό δυναμικό του άρθρου 19.3 (α).
20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του
οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κάθε τμήματος κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 21.2 της παρούσας:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη (τμήμα), 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
(τμήματος), 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) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄,
λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών της ομάδας έργου του
υποψηφίου (συντονιστής, ομάδα μελέτης, ομάδα εμπειρογνωμόνων, και των λοιπών μελών ανά τμήμα, όπως θα
δηλώνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ α’), όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των ως άνω
μελών και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας σε αντίστοιχες ευθύνες με
αυτές που αναλαμβάνει και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και
γ΄.
ε) Ομάδα μελέτης η οποία θα είναι κοινή για όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά και θα
δηλώνεται με τη συμπλήρωση του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ α’ της παρούσας.
Η Ομάδα μελέτης θα περιλαμβάνει τις κάτωθι ειδικότητες με την αντίστοιχη απαιτούμενη ειδική εμπειρία :
Ειδικότητα
Περιγραφή ειδικής εμπειρίας
Διπλωματούχος Μηχανικός
Ειδική εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών με εφαρμογή των εκάστοτε
ισχυόντων όρων δόμησης και περιορισμών. Η εμπειρία αποδεικνύεται από την
έκδοση οικοδομικών αδειών (εξαιρουμένων των αδειών κατεδάφισης) με
συνοδευτική δήλωση ανάθεσης της αρχιτεκτονικής μελέτης σε αυτόν, οι οποίες
εκδόθηκαν κατά τα τελευταία 15 έτη πριν τη δημοσίευσης της παρούσης. Τα εν
λόγω στοιχεία θα αναγραφούν σε πίνακα με βάση το υπόδειγμα του
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Ειδικότητα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διπλωματούχος Μηχανικός /
Συγκοινωνιολόγος

Περιγραφή ειδικής εμπειρίας
Παραρτήματος VI, ο οποίος θα πρέπει, να συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα.
Ειδική εμπειρία σε θέματα παραδοσιακών συνόλων και κτηρίων. Η εμπειρία
αποδεικνύεται ΕΙΤΕ με την εκπόνηση ή συμμετοχή σε εκπόνηση πολεοδομικής
μελέτης
για
ιστορικά
κέντρα
ή
προστατευόμενους
οικισμούς,
χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς ή ιστορικούς τόπους κατά τα τελευταία 8
έτη πριν τη δημοσίευση της παρούσης ΕΙΤΕ με την έκδοση οικοδομικών αδειών
(εξαιρουμένων των αδειών κατεδάφισης) με συνοδευτική δήλωση ανάθεσης
της αρχιτεκτονικής μελέτης σ’ αυτόν που αφορά σε διατηρητέα κτήρια, νεότερα
μνημεία ή κτήρια εντός προστατευόμενων περιοχών (ιστορικών κέντρων,
παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων), οι οποίες
εκδόθηκαν κατά τα τελευταία 8 έτη πριν τη δημοσίευση της παρούσης.
Ειδική εμπειρία σε θέματα πολεοδομικών μελετών ΚΑΙ βιώσιμης αστικής
κινητικότητας. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την εκπόνηση ή συμμετοχή σε
εκπόνηση (α) 1 μελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ, ΕΧΣ/ΕΠΣ ή μελέτη
πολεοδόμησης ΚΑΙ (β) 1 μελέτης ή έργου ή υπηρεσίας βιώσιμης αστικής
κινητικότητας κατά τα τελευταία 12 έτη πριν τη δημοσίευση της παρούσης.

Τονίζεται ότι:


Η Ομάδα μελέτης δύναται να αποτελείται από στελέχη του προσφέροντος, ή / και εξωτερικούς συνεργάτες
- υπεργολάβους και για κάθε ένα από τα δηλούμενα στελέχη θα υποβάλλεται και το αντίστοιχο
βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V.



Τα μέλη της Ομάδας μελέτης δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

στ) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας έργου από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την
απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συνοχή της ομάδας
έργου θα συμπληρωθούν σε μορφή πίνακα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ β’ της παρούσας.
ζ) Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης προκειμένου να
παράσχει ad hoc και όποτε απαιτηθεί συμβουλές σε θέματα αρμοδιοτήτων της κατά την εκτέλεση του φυσικού
αντικειμένου.
Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που θα δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων στον πίνακα της
συνολικής Ομάδας Έργου (Παράρτημα ΙΙΙ α’) θα αποτελείται κατά περίπτωση από τις κάτωθι ειδικότητες (με την
αντίστοιχα αναφερόμενη ειδική εμπειρία), ανάλογα με τα Τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδικός εμπειρογνώμων,
πτυχιούχος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, κάτοχος της
κατά περίπτωση προβλεπόμενης άδειας άσκησης
επαγγέλματος (για τα
τμήματα 4 και 7)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΕΤΗ)

1

ειδική εμπειρία (α) σε θέματα αξιολόγησης χωρικών και οικονομικών
δεδομένων, ήτοι μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για την χωρική εγκατάσταση επενδύσεων ή μελέτες χωροθέτησης επαγγελματικών
εγκαταστάσεων ή μελέτες επιχειρησιακών προγραμμάτων χωρικού
προσδιορισμού ή μελέτες και αξιολογήσεις ΠΠΧΣΑΑ & Ειδικών Χωρο-

18ετή συναφής εμπειρία
(από την κτήση του πτυχίου
ή διπλώματος)
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΕΤΗ)

ταξικών Πλαισίων, ΚΑΙ (β) στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
του ν.3982/2011 ή του ν.2545/1997.

Δασολόγος
(για
τμήματα
7,10,11,13)

τα
1

ειδική εμπειρία σε δασοτεχνικά
έργα ή/και στην εκπόνηση μελετών
δασικού ενδιαφέροντος ή/και στη
σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης ή/και την επιστασία επί
δασικών θεμάτων.

8ετή συναφής εμπειρία
(από την κτήση του πτυχίου
ή διπλώματος)

Χημικός Μηχανικός (για
τα
τμήματα
4,7,11,17,20,21,22
,23,24,25,26)

1

ειδική εμπειρία στη σύνταξη μελετών ασφαλείας εγκαταστάσεων
Seveso

15ετή συναφής εμπειρία
(από την κτήση του Διπλώματος)

Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, για όλα τα τμήματα

1

ειδική εμπειρία σε Χωροταξικά και
Πολεοδομικά θέματα.

…

Τονίζεται ότι:
1. Κάθε εμπειρογνώμων δύναται να είναι είτε στέλεχος του προσφέροντος, ή / και εξωτερικός συνεργάτης υπεργολάβος και για κάθε έναν από αυτούς που θα δηλώνεται στην προσφορά του υποψηφίου, θα
υποβάλλεται και το αντίστοιχο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V
2. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ως άνω Ομάδα Εμπειρογνωμόνων δεν μπορούν να συμμετέχουν στις
Ομάδες Μελέτης (οι οποίες αξιολογούνται στο Κριτήριο Κ.4).
3. Ο ίδιος εμπειρογνώμων δύναται να δηλώνεται σε περισσότερα του ενός Τμήματα για τα οποία απαιτείται
η αντίστοιχη Ειδικότητα.
4. Οι εμπειρογνώμονες δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα
Ο προσφέρων θα πρέπει επίσης να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του κάθε μέλους της Ομάδας
μελέτης και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που δεν μετέχει στο στελεχιακό δυναμικό του. Η Υπεύθυνη Δήλωση είτε
θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του μέλους είτε θα δημιουργείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.
Επισημαίνεται σε σχέση με την Τεχνική Προσφορά:
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), τα στοιχεία που
τεκμηριώνουν τα ανωτέρω γ), δ) και στ) σημεία (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
δεκαπέντε (15) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς (πχ calibri ή arial 12), εκτός του
προαναφερθέντος οργανογράμματος. Ο κατάλογος των μελών της ομάδας έργου, (ομάδα μελέτης, ομάδα
εμπειρογνωμόνων και λοιπά στελέχη) και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα αυτών (σημεία δ’, ε’ και ζ’), δεν
προσμετρώνται στο ως άνω όριο των 15 σελίδων.
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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, ιδίως στις περιπτώσεις που τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών και δηλώσεων ανάθεσης
αρχιτεκτονικής μελέτης του Πίνακα του σημείου ε’ του παρόντος κεφαλαίου δεν επαρκούν για την εξακρίβωσή τους.
20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το
υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με το άρθρο 3.5. γ’ και δ’ της
παρούσας και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. Δεδομένου του περιορισμού στον αριθμό των τμημάτων που δύναται
να ανατεθεί σε κάθε οικονομικό φορέα και προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης
Τμημάτων (βλ άρθρο 12.1 της παρούσας), κάθε υποψήφιος θα συμπεριλάβει στον ηλεκτρονικό υποφάκελο
Οικονομικής Προσφοράς του και Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, ταυτόσημη σε κάθε Τμήμα για το
οποίο υποβάλλεται προσφορά, στην οποία θα καταγράψει κατά φθίνουσα σειρά προτίμησης για ανάθεση, τα
Τμήματα στα οποία υποβάλλει προσφορά (δηλαδή από το Τμήμα για το οποίο εκφράζει το υψηλότερο ενδιαφέρον
στο Τμήμα για το οποίο εκφράζει το χαμηλότερο).
20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5. β της παρούσας.
20.6 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα
ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής
Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά,
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για κάθε Τμήμα 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 κάθε τμήματος των προσφερόντων με βάση τα
παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
ο

21.1.1 1 Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1)
Αξιολογείται η πληρότητα και η αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης του οικείου τμήματος, όπως
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της περίπτωσης α του άρθρου 20.3 της παρούσας με εντοπισμό των θεμάτων στα
οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης του οικείου τμήματος και συγκεκριμένα:

●

ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης

●

ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού του αντικειμένου της μελέτης με εντοπισμό των
θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης

●

ο βαθμός εντοπισμού των ιδιαιτεροτήτων/ειδικών ζητημάτων/προβλημάτων/κινδύνων για α) την διαδικασία
εκπόνησης της μελέτης β) την περιοχή μελέτης, για τα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία
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●

ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπισή των
ιδιαιτεροτήτων/ειδικών ζητημάτων/προβλημάτων/κινδύνων για α) την διαδικασία εκπόνησης της μελέτης β)
την περιοχή μελέτης

Διευκρινίζεται πως δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που
θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του ογδόντα (80) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ου
Ο συντελεστής βαρύτητας του 1 κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται
σε σ1=15%.
ο

21.1.2 2 Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2)
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης του οικείου τμήματος, βάσει των
στοιχείων των περιπτώσεων β’ και γ΄ του άρθρου 20.3 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα :

●

ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της ΥΑ με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β/3-08/2021) με
ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό των «Πρόσθετων Θεμάτων» όπως αυτά περιγράφονται στο κεφ. ΙΙΙ.2. της
ΥΑ

●

ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και
των απαιτούμενων ενεργειών συντονισμού των επιμέρους μελετών, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση και
απαιτούμενη αλληλοτροφοδότηση ορισμένων εξ αυτών

●

η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος
ιδιαίτερα ως προς α) τα χαρακτηριστικά της περιοχής και β) τα «πρόσθετα θέματα» που περιγράφονται στο
κεφ. ΙΙΙ.2. της ΥΑ

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του ογδόντα (80) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ου
Ο συντελεστής βαρύτητας του 2 κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται
σε σ2=15%.
ο

21.1.3 3 Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3)
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ του άρθρου 20.3
της παρούσας, και συγκεκριμένα:

●
●

η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων και της οργάνωσης της ομάδας έργου

ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας έργου, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας
(μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψήφιους και την έκταση προηγούμενων
συνεργασιών μεταξύ των συμπραττόντων μελών της ομάδας.
Το 3ο κριτήριο Κ3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που
θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του ογδόντα (80) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε
σ3=30%.
ο

21.1.4 4 Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (Κ4)
Αξιολογείται η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης όπως αυτή προσδιορίζεται στην περίπτωση ε’ του
άρθρου 20.3 της παρούσας, για την κάλυψη του αντικειμένου σε σχέση με την δομή του οργανογράμματος, τα
καθήκοντα, τις εργασίες και τις ευθύνες που πρόκειται να αναλάβει κάθε μέλος της.
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Το 4ο κριτήριο Κ4 αναλύεται σε υποκριτήρια, όπως φαίνεται στον κάτωθι Πίνακα καθένα εκ των οποίων θα
βαθμολογηθεί με βαθμό που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100, κρινόμενο κατά τον τρόπο που
προβλέπεται στον ακόλουθο Πίνακα επί τη βάσει των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων της ομάδας μελέτης
της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 20.3.της παρούσας. Προσφορές που θα λάβουν σε οποιοδήποτε εξ’ αυτών των
υποκριτηρίων βαθμό κάτω του ογδόντα (80) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ. 4
Κωδικός
Θέσης/Υποκριτήριο
Κ4.1

Ειδικότητα

Βαρύτητα στο
Κριτήριο Κ4
10%

Διπλωματούχος Μηχανικός:
Η ύπαρξη 12 αδειών λαμβάνει βαθμό 80, που συνιστά και τον
χαμηλότερο αποδεκτό βαθμό, και η ύπαρξη 20 αδειών λαμβάνει 100.
Ενδιάμεσος αριθμός αδειών λαμβάνει αναλογικά την προκύπτουσα
βαθμολογία. Υπερβάλλων του 20 αριθμός αδειών λαμβάνει 100.
Κ4.2
Αρχιτέκτων Μηχανικός
10%
Η ύπαρξη 1 μελέτης λαμβάνει βαθμό 80, που συνιστά και τον
χαμηλότερο αποδεκτό βαθμό, και η ύπαρξη 3 μελετών λαμβάνει 100.
Η ύπαρξη 5 οικοδομικών αδειών λαμβάνει 80, που συνιστά και τον
χαμηλότερο αποδεκτό βαθμό, και η ύπαρξη 20 οικοδομικών αδειών
λαμβάνει 100.
Ενδιάμεσος αριθμός λαμβάνει αναλογικά την
προκύπτουσα βαθμολογία, ενώ υπερβάλλων αριθμός λαμβάνει 100. Η
ύπαρξη μελετών ΚΑΙ οικοδομικών αδειών δεν βαθμολογείται
αθροιστικά.
Κ4.3
Διπλωματούχος Μηχανικός / Συγκοινωνιολόγος
20%
Η ύπαρξη 1 μελέτης της περίπτωσης (α) και 1 της περίπτωσης (β) του
Πίνακα της παρ. 20.3 ε’ λαμβάνει βαθμό 80, που συνιστά και τον
χαμηλότερο αποδεκτό βαθμό, και η ύπαρξη 3 μελετών από κάθε
περίπτωση (α) και (β) του ίδιου Πίνακα λαμβάνει 100. Ενδιάμεσος
αριθμός λαμβάνει αναλογικά την προκύπτουσα βαθμολογία, ενώ
υπερβάλλων αριθμός λαμβάνει 100.
ΣΥΝΟΛΟ
40%
Η βαθμολογία για κάθε θέση πολλαπλασιάζεται με την αντίστοιχη βαρύτητά του και από το άθροισμα αυτών
προκύπτει η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Κ4.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ4 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε
σ4=40%.
Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΔΕΝ συμμετέχει σε κριτήριο βαθμολόγησης, αλλά εξετάζεται μόνον
ως προς την κάλυψη ή όχι των απαιτήσεων της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 20.3.
21.2

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Ο βαθμός που τίθεται για έναν υποψήφιο σε κριτήριο το περιεχόμενο του οποίου είναι κοινό για όλα τα Τμήματα
που συμμετέχει (πχ Κ.4), θα είναι ο ίδιος σε όλα τα τμήματα αυτά.
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης εκφρασμένων σε ποσοστό επί τοις
εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται
σύμφωνα με τον τύπο:

- 60 -

22PROC011006457 2022-07-27
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης
«Κν» είναι η βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης
U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1
ο
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ = 80% .
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία (ήτοι 80) των κριτηρίων του άρθρου 21.1
απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας
21.3
Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές κάθε τμήματος βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠi της
κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής:
ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε)
ο

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε ΟΠ=20 %
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά συμμετοχής
κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2.
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας
και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο
δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν
απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.
Για την αξιολόγηση των προσφορών που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις
οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης
ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η
οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την
εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.
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 ΣΒ = U ΤΠ * 80% + ΒΟΠ * 20%
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ο

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Επικρατέστερος ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό
στο UΣΒ, μετά και την εφαρμογή των όρων του άρθρου 12.1 της παρούσας περί ανάθεσης τμημάτων.
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 (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας
“επικοινωνία” του υποσυστήματος.
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, κρίνονται για
κάθε τμήμα:
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ.
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας·
γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 8.1 της
παρούσας.
Β. Κατά την υποβολή προσφορών, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), κοινό για όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά και με επιμέρους πληροφορίες για κάθε
τμήμα (συμπληρωμένο με βάση και τις οδηγίες του άρθρου 20.2 της παρούσας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας· και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται
προσφορές.
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να
την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική
υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στο άρθρο 18.1.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή, ως
έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμού την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 18 της παρούσης και
ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. Επισημαίνεται ότι
κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων,
όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του
άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης,
από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011,
δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν
απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΕΕΕΣ την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας,
υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 της
παρούσας.
Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων, υποβάλλει μαζί με το δικό
του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
Για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ των παραπάνω περιπτώσεων, βλ. άρθρο 20.2 της παρούσας.
Γ. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 18 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής κατά το άρθρο 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση
των δικαιολογητικών του παρόντος γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5β από τον προσωρινό ανάδοχο κάθε
τμήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
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Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 18 και άρθρου 19 της
παρούσας.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων του άρθρου 18 και β) της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται
από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες κάθε Τμήματος του άρθρου 12.1 της παρούσας,
στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Περαιτέρω, συνολικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι
κατηγορίες μελετών για κάθε τμήμα που υποβάλλεται προσφορά.
Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας των άρθρων 19.2 και 19.3 αντίστοιχα και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας του άρθρου 19.4, αρκεί
να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 19.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων
οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, κατά περίπτωση,
του άρθρου 19 της παρούσας
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο
σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 έως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά,
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5β της παρούσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10
της παρούσας.
Ο προσωρινός ανάδοχος κάθε τμήματος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
κατωτέρω:
22.1

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1 α) 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 καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται
στο άρθρο 18.1.1 της παρούσας.
22.1.2
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β) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας:
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα)
και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
6
(Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της
Α.Α.Δ.Ε.
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και
επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους
με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά
ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,
υποβάλλουν επιπλέον 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 εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
22.1.3
γ) 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, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του Ειδικότερα για
τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,
● γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση.. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα,
● γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
● γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
6

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (β)
της παρούσας
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως
τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για την περίπτωση δ’, στο πλαίσιο Α) της διασφάλισης της απουσίας κινδύνου πιθανής
σύγκρουσης συμφερόντων, όπως προβλέπεται στον Δημοσιονομικό Κανονισμό 2018/1046, καθώς και Β) της
συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στοιχεία του άρθρου 22.2.δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, απαιτείται η υποβολή
i)
Υπεύθυνης δήλωσης Συμμόρφωσης του προσφέροντος, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Δελτίο Δ10_Ε1 για
τη Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
ii)
Για τις περιπτώσεις οντοτήτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των
στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω
αναφερθέντα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ’
ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν.4557/18. H υπεύθυνη δήλωση
περιλαμβάνεται στο Δελτίο, Δ20_Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων, του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό
Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του
ν.4557/2018 (Α’ 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των
φυσικών προσώπων (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία
γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ
κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (Έντυπο Δ20_Ε1 Υπεύθυνη Δήλωση
Στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων).
ε) Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά 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.
Μετά τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος των
διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως
άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του
πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ως άνω π.δ.
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22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', 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
καταγωγής 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 ανωτέρω.
7
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
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 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία
ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν
στο άρθρο 18.1.7 της παρούσας ανωτέρω):
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) του
άρθρου 18.1.6, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του άρθρου 18.1.7, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου,
υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου,
πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές
δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες
τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.1.6.
Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
i) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
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 ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες εφόσον
κατά το δίκαιο της έδρας τους:
Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή
προσφοράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολής της προσφοράς.

7

Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών άλλων κρατών-μελών της
Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.
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B) δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών,
προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης
ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα
αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα
ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη
κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της
εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του
υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά το άρθρο 7 της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην
περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της οικείας 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», υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016.
22.1.6 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
22.2

Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής για κάθε τμήμα:

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών,
μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39, αυτού και από την
πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:


στην κατηγορία μελέτης (1) Χωροταξική και Ρυθμιστική Μελέτη



στην κατηγορία μελέτης (2) Πολεοδομική και Ρυμοτομική Μελέτη



στην κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλική Μελέτη



στην κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφική Μελέτη



στην κατηγορία μελέτης (20) Γεωλογική Μελέτη



στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντική Μελέτη
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν 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, 5, 6 και 7 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 ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, υποβάλλουν 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.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.
22.2.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:
- Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 19.2.(α) της παρούσας, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων (λ.χ.
ισολογισμό) των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021), σε περίπτωση που η δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Όπου δεν προβλέπεται η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, ή που δεν έχει ολοκληρωθεί η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του τελευταίου οικονομικού έτους, τότε οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν δήλωση περί του μέσου ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών. Εάν οι οικονομικοί φορείς, για βάσιμο
λόγο, δεν είναι σε θέση θα προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορούν να αποδείξουν την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκειά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο.

- Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου από το άρθρο 19.2.(β) απλό φωτοαντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου ασφαλιστική κάλυψης
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στο άρθρο 22.2.6 της παρούσας.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
Α) Αναφορικά με τη στελέχωση του άρθρου 19.3(α):
Για κάθε έναν από τους μελετητές που έχει δηλωθεί από τον προσωρινό ανάδοχο στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ
της προσφοράς του προσκομίζονται:
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Α.1 Εάν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
Πτυχίο Μελετητή το οποίο τεκμηριώνει τα αντίστοιχα κατά περίπτωση ελάχιστα έτη ζητούμενης εμπειρίας (στην
περίπτωση που το Πτυχίο αυτό δεν έχει προσκομιστεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 22.2.1)
Σε περίπτωση που το Πτυχίο Μελετητή δεν καλύπτει τα ελάχιστα ζητούμενα έτη εμπειρίας, προσκομίζονται
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
(α) το οικείο πτυχίο ή δίπλωμα,
(β) πίνακας μελετών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας, συνοδευόμενο από
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ βεβαίωση καλής εκτέλεσης) συντασσόμενα ή θεωρούμενα από τον αρμόδιο
φορέα από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: ο εργοδότης και ο ανάδοχος της μελέτης, το αντικείμενο
της μελέτης, η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της μελέτης και ο δημόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης. Σε
περίπτωση που τα ανωτέρω δεν προκύπτουν από το αποδεικτικό στοιχείο του φορέα ανάθεσης υποβάλλεται
συμπληρωματικά, οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία αυτά. Ειδικά
για την περίπτωση ιδιώτη εργοδότη (όταν δηλαδή πρόκειται για υπεργολαβία της σχετικής δημόσιας μελέτης)
πρέπει να προσκομισθούν: συμφωνητικό μεταξύ του φορέα ανάθεσης και του αναδόχου μελετητή/ιδιώτη εργοδότη,
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου μελετητή/ιδιώτη εργοδότη και του μελετητή ή τιμολόγιο/α παροχής
υπηρεσιών μεταξύ του αναδόχου μελετητή/ιδιώτη εργοδότη και του μελετητή και εγκριτική απόφαση της μελέτης
από την αρμόδια υπηρεσία ή απόφαση παραλαβής της μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία ή ανάλογο αποδεικτικό
από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της μελέτης. Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δεν προκύπτουν με
σαφήνεια η δηλούμενη υπεργολαβία μελέτης, υποβάλλεται συμπληρωματικά οποιαδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο.
Α.2 Εάν δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
Με τον ίδιο τρόπο που αποδεικνύεται η επιπλέον εμπειρία για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα στις υπό Α.1(α)
και Α.1.(β) περιπτώσεις ανωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των αναφερόμενων στον πίνακα μελετών του
υποδείγματος του Παραρτήματος IV της παρούσας με τα ως άνω αποδεικτικά.
Β) Αναφορικά με την εμπειρία του άρθρου 19.3 (β):
Προσκομίζεται κατάλογος των απαιτούμενων παρόμοιων μελετών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι
της παρούσας, συνοδευόμενος από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Ειδικότερα, εάν ο αποδέκτης των μελετητικών
υπηρεσιών ήταν αναθέτουσα αρχή, οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
Εναλλακτικά προσκομίζεται η εγκριτική της μελέτης απόφαση της οικείας αναθέτουσας αρχής. Εάν ο αποδέκτης (σε
περίπτωση υπεργολαβίας δημόσιας μελέτης) ήταν ιδιωτικός φορέας, οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον
ιδιωτικό φορέα ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα και να προσκομίζεται είτε η
αντίστοιχη βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ιδιωτικό φορέα είτε η οικεία σύμβαση μεταξύ του ιδιωτικού
φορέα και της αναθέτουσας αρχής και η εγκριτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στο άρθρο 22.2.6 της παρούσας.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
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από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας


Πιστοποιητικά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (στις δραστηριότητες: εκπόνηση μελετών πολεοδομικών σχεδίων,
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, υδραυλικά έργα, διαχείριση/διοίκηση έργων & τεχνική
υποστήριξη)



Πιστοποιητικά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης),



Πιστοποιητικά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 (διαχείριση/διοίκηση έργων & τεχνική υποστήριξη, παραγωγή &
διάθεση Γεωγραφικών Ψηφιακών Δεδομένων)

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από
ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντας και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
22.2.5 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας εμπειρίας) για κάθε
τμήμα
Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή σχετική
δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) ότι θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους
αναγκαίους πόρους.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι,
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της σύμβασης για το
οικείο τμήμα. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης για το οικείο τμήμα και ο
διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση για το οικείο τμήμα. Σε
περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον
διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης για το οικείο τμήμα. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει
στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το μέρος της σύμβασης που θα εκτελέσει. Αν
διαθέτει προσωπικό του, αναφέρεται ρητά ότι το συγκεκριμένο προσωπικό θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
22.2.6 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν
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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. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί
πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς από την
προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στο εν λόγω πιστοποιητικό.
22.2.7 Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.2 και 19.3, της
παρούσας, συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης για κάθε τμήμα, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής
τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.
22.3

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», με θέμα:
“Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η
εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία,
να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ
- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
- για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκεί η υποβολή Γενικού
Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε
σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο
πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα των περιπτώσεων i και ii, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ότι χορηγήθηκαν οι σχετικές
εξουσίες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι
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ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο / ατομική επιχείρηση, εφόσον έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
22.4 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους·



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών για κάθε τμήμα. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων κάθε τμήματος αναφέρει στην προσφορά του το(α) μέρος(η) 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) μέρος(η) 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
για το οικείο τμήμα, 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 23 Α: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Για συμβάσεις με τίμημα μικρότερο του 1.000.000€:
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή
την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό
εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση για το οικείο τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 198 και 175 του ν. 4412/2016.
Για συμβάσεις με τίμημα μεγαλύτερο ή ίσο του 1.000.000€:
Ρήτρα διαιτησίας
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Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την
ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται οριστικά από
διαιτητικό δικαστήριο /όργανο το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε
ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του
Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της
διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που
διέπουν τον ορισμό των διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή
οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα
στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα).
Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες ΕπενδυτώνΚρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για
το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας
που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 175 ν. 4412/2016,
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο / όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών. Για τη
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του
ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 4412/2016 και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 24: Διάφορα
24.1 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως
νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται
προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
24.2 Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 191 του ν.
4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που
κατατάχθηκε στην επόμενη θέση για το οικείο τμήμα, στο οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει
να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της οικείας μελέτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που υπέβαλε για το οικείο τμήμα. Η σύμβαση εκτέλεσης για το οικείο τμήμα συνάπτεται, εφόσον εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός
δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης για το οικείο τμήμα, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο
υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης για το οικείο τμήμα, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία
είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Η διαδικασία της
παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της οικείας μελέτης, ύστερα από
διάλυση της σύμβασης για το οικείο τμήμα.

24.3 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις
α) Η Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) της 21-032022 (5η Συνεδρίαση, Πράξη 26) «Διαβίβαση- Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη Διακήρυξη διαγωνισμών για τις
(113) μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που αφορούν σε μελέτες του Β’ κύκλου του προγράμματος
Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης»,
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ης

β) Το Πρακτικό της 4 Συνεδρίασης της 07/06/2022 του Τεχνικού Συμβουλίου ΤΕΕ, «Γνωμοδότηση σχετικά με την
επιλογή του τρόπου διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και την συμπερίληψη αυξημένων κριτηρίων
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στα έγγραφα της σύμβασης, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Β’ Κύκλου των
διαγωνισμών για εκπόνηση μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β2, B3, B4, B5 Διακηρύξεις) που
αναφέρονται στις συνημμένες στην παρούσα εισηγήσεις»
γ) Οι υπ’ αριθμ. 692/2022(ΑΔΑ 6ΑΝΧ46Ψ842-ΘΦ7), 694/2022 (ΑΔΑ 6ΝΔΠ46Ψ842-ΜΙ8), 678/2022 (ΑΔΑ
6ΝΙΟ46Ψ842-ΥΟ7 ), 686/2022 (6ΞΚΠ46Ψ842-0ΞΜ), 676/2022 (ΑΔΑ 6Φ9Ξ46Ψ842-ΘΒΑ), 687 (ΑΔΑ 9ΔΘΣ46Ψ842-ΜΦΤ),
690/2022 (ΑΔΑ 9Ε4Γ46Ψ842-5Υ2), 675/2022 (ΑΔΑ 9ΗΗΙ46Ψ842-2Ο9), 683/2022 (ΑΔΑ 9Π5Β46Ψ842-3ΞΓ), 673/2022
(ΑΔΑ 9ΠΟ346Ψ842-4ΑΨ), 682/2022 (ΑΔΑ 9ΤΥΟ46Ψ842-ΑΓ1), 669/2022 (ΑΔΑ 9ΨΞΛ46Ψ842-Ω9Θ), 691/2022 (ΑΔΑ
9Ω6146Ψ842-ΠΕ3), 672/2022 (ΑΔΑ 61ΜΔ46Ψ842-5ΗΧ), 681/2022 (ΑΔΑ 99Ρ846Ψ842-Ρ01), 693/2022 (ΑΔΑ
670246Ψ842-ΚΙ4), 674/2022 (ΑΔΑ Ψ1Μ546Ψ842-Π6Δ), 689/2022 (ΑΔΑ ΨΑ0346Ψ842-4ΜΥ), 685/2022 (ΑΔΑ
ΨΔ3Α46Ψ842-Ν54), 680/2022 (ΑΔΑ ΨΞΥ546Ψ842-051), 671/2022 (ΑΔΑ ΨΟ3Υ46Ψ842-1Ω3), 679/2022 (ΑΔΑ
ΨΥΦΥ46Ψ842-ΡΕΑ), 670/2022 (ΑΔΑ ΨΩΑΝ46Ψ842-4ΟΥ), 684/2022 (ΑΔΑ ΨΩΟΟ46Ψ842-ΦΦ3), 688/2022 (ΑΔΑ
ΩΜ8146Ψ842-ΝΘΞ), 677/2022 (ΑΔΑ ΩΜΖ246Ψ842-ΜΙΞ), 668/2022 (ΑΔΑ ΩΧΣ446Ψ842-ΙΞΑ) Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης.
δ) Οι υπ’ αριθμ.:
 Α40/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)» και Έγκριση
Δαπάνης 1.339.713,82 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α41/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) – ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΙΚΗΣ) – ΔΗΜΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)» και Έγκριση Δαπάνης 3.597.436,62 €
πλέον Φ.Π.Α.
 Α42/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)» και Έγκριση Δαπάνης
768.077,96 € πλέον Φ.Π.Α
 Α43/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ,
ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ)» και Έγκριση Δαπάνης 1.760.498,91 € πλέον
Φ.Π.Α.
 Α44/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)» και Έγκριση
Δαπάνης 1.306.232,93 € πλέον Φ.Π.Α.
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 Α45/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης 1.403.138,27 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α46/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)» και Έγκριση
Δαπάνης 716.106,40 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α47/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)» και Έγκριση Δαπάνης 802.100,38 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α48/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)» και Έγκριση Δαπάνης 653.488,72 € πλέον
Φ.Π.Α.
 Α49/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)» και Έγκριση
Δαπάνης 965.318,84 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α50/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)» και Έγκριση Δαπάνης 486.877,10 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α51/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης
482.660,30 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α52/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)» και Έγκριση Δαπάνης 329.095,68 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α53/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

- 76 -

22PROC011006457 2022-07-27
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ [ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)]» και Έγκριση Δαπάνης 317.890,32 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α54/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)» και
Έγκριση Δαπάνης 487.838,18 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α55/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης 280.941,06 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α56/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)» και Έγκριση Δαπάνης 314.376,57 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α57/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ)» και Έγκριση Δαπάνης 483.586,67 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α58/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης 345.657,16 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α59/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης 354.649,80 € πλέον Φ.Π.Α.
 Α60/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης 363.715,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 A61/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)» και Έγκριση Δαπάνης 335.058,52 € πλέον Φ.Π.Α.
 A62/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
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Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)» και Έγκριση Δαπάνης
540.501,89 € πλέον Φ.Π.Α.
 A63/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ (Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ)» και Έγκριση Δαπάνης 414.371,36 € πλέον Φ.Π.Α.
 A64/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)» και Έγκριση Δαπάνης 601.945,94 € πλέον Φ.Π.Α.
 A65/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ- ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)» και Έγκριση Δαπάνης 770.124,95 €
πλέον Φ.Π.Α.
 A66/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Σκοπιμότητας για
την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά με Βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)» και Έγκριση Δαπάνης
1.281.527,97 € πλέον Φ.Π.Α.
 A67/Σ23/2022 (ΑΔΑ: 9Χ1Δ46Ψ842-ΤΧΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. «Έγκριση Μεθοδολογίας
για την προκήρυξη Διαγωνισμών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Β4 Κύκλου με Ανοικτή Διαδικασία για τη
Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 με Κριτήριο την Πλέον
Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.»
ε) Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για τη λήψη γνωμοδότησης του άρ. 77 παρ. 3 ν.4412/2016
στ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14807/20-05-2022 έγγραφο περί συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά
την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για τη λήψη γνωμοδότησης του άρ. 77 παρ. 3 ν.4412/2016.
ζ) Την υπ' αριθμ. 400/2022 πράξη του Ζ' Κλιμακίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Αρ. Πρωτ.
30958/06-07-2022), θετικής γνωμοδότησης επί του ελέγχου της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.
η) Η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 104405 ΕΞ 2022/20-07-2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του
Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών για την «Έγκριση διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης για
την εκπόνηση «ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β4)» του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά
Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832)».
24.4 Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ.πρωτ. :
 ΔΟΥ/692 (ΑΔΑ: 6ΑΝΧ46Ψ842-ΘΦ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010938659) για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού
ποσού 746.412,96 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)"
 ΔΟΥ/694 (ΑΔΑ: 6ΝΔΠ46Ψ842-ΜΙ8, ΑΔΑΜ: 22REQ010940922), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 1.589.094,68 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)"
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 ΔΟΥ/678 (ΑΔΑ 6ΝΙΟ46Ψ842-ΥΟ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010935259), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
603.727,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)"
 ΔΟΥ/686 (ΑΔΑ 6ΞΚΠ46Ψ842-0ΞΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ010939225), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
428.614,88 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
(ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) "
 ΔΟΥ/676 (ΑΔΑ 6Φ9Ξ46Ψ842-ΘΒΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010939817), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
810.326,01 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)"
 ΔΟΥ/687 (9ΔΘΣ46Ψ842-ΜΦΤ, ΑΔΑΜ: 22REQ010939647), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
439.765,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)"
 ΔΟΥ/690 (ΑΔΑ 9ΔΘΣ46Ψ842-ΜΦΤ, ΑΔΑΜ: 22REQ010940124), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 670.222,35 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)"
 ΔΟΥ/675 (ΑΔΑ 9ΗΗΙ46Ψ842-2Ο9, ΑΔΑΜ: 22REQ010935705), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
994.604,47 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)"
 ΔΟΥ/683 (ΑΔΑ 9Π5Β46Ψ842-3ΞΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ010934768), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
348.366,91 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)"
 ΔΟΥ/673 (ΑΔΑ 9ΠΟ346Ψ842-4ΑΨ, ΑΔΑΜ: 22REQ010937044), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
1.739.891,45 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ
ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)"
 ΔΟΥ/682 (ΑΔΑ 9ΤΥΟ46Ψ842-ΑΓ1, ΑΔΑΜ: 22REQ010934236), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
604.919,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)"
 ΔΟΥ/669 (ΑΔΑ 9ΤΥΟ46Ψ842-ΑΓ1, ΑΔΑΜ: 22REQ010936580), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
4.460.821,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) - ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΙΚΗΣ) - ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ"
 ΔΟΥ/691 (ΑΔΑ 61ΜΔ46Ψ842-5ΗΧ, ΑΔΑΜ: 22REQ010939172), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
513.820,49 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ (Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ)"
 ΔΟΥ/672 (ΑΔΑ 9Ω6146Ψ842-ΠΕ3, ΑΔΑΜ: 22REQ010936956) για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
1.619.728,83 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)"
 ΔΟΥ/681 (ΑΔΑ 99Ρ846Ψ842-Ρ01, ΑΔΑΜ: 22REQ010941207), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
394.183,99 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ [ΔΕ ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)]"
 ΔΟΥ/674 (ΑΔΑ Ψ1Μ546Ψ842-Π6Δ, ΑΔΑΜ: 22REQ010937175), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 887.971,94 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)"
 ΔΟΥ/689 (ΑΔΑ ΨΑ0346Ψ842-4ΜΥ ΑΔΑΜ: 22REQ010939936), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
415.472,56 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)"
 ΔΟΥ/685 (ΑΔΑ ΨΔ3Α46Ψ842-Ν54, ΑΔΑΜ: 22REQ010935720), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
599.647,48 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ)"
 ΔΟΥ/680 (ΑΔΑ ΨΞΥ546Ψ842-051, ΑΔΑΜ: 22REQ010941207), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
408.078,64 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
(ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)"
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 ΔΟΥ/671 (ΑΔΑ ΨΟ3Υ46Ψ842-1Ω3, ΑΔΑΜ: 22REQ010936827), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
2.183.018,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ)"
 ΔΟΥ/679 (ΑΔΑ ΨΥΦΥ46Ψ842-ΡΕΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010934576), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
598.498,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)"
 ΔΟΥ/670 (ΑΔΑ ΨΩΑΝ46Ψ842-4ΟΥ, ΑΔΑΜ: 22REQ010936694), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 952.416,66 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)"
 ΔΟΥ/684 (ΑΔΑ ΨΩΟΟ46Ψ842-ΦΦ3, ΑΔΑΜ: 22REQ010935354), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 389.826,94 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)"
 ΔΟΥ/688 (ΑΔΑ ΩΜ8146Ψ842-ΝΘΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ010940099), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 451.006,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)"
 ΔΟΥ/677 (ΑΔΑ ΩΜΖ246Ψ842-ΜΙΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ010940722), για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
1.196.995,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
(ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)"
 ΔΟΥ/668 (ΑΔΑ ΩΧΣ446Ψ842-ΙΞΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010936362)για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
1.661.245,13 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ
ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)"
 ΔΟΥ/693 (ΑΔΑ 670246Ψ842-ΚΙ4, ΑΔΑΜ: 22REQ010940618 για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
954.954,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ- ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)"
σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΤΑ07500001 της ΣΑΤΑ 075, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. 1326/02-07-2021 (ΑΔΑ:
Ψ43346ΜΤΛΡ-ΝΧ2) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΤΑ 075.

Αθήνα – 26/07/2022
Ο Πρόεδρος
signed
GEORGIO Digitally
by GEORGIOS
STASINOS
S
Date: 2022.07.26
STASINOS 10:47:21 +03'00'

Γεώργιος Στασινός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19.3.β
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

(Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο
κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης υποβάλλεται ξεχωριστόςκατάλογος
για κάθε μέλος αυτής.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13
Υδραυλικά.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην σύμβαση)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάμενη Αρχή,
Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α)
(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που εκπονήθηκαν ή πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική, Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.).
(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.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΑΜΟΙΒΗ:

(Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
(Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό της
εγκριτικής απόφασης).
(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) .
(Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συμμετοχής του στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι της
μελέτης. Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση της μελέτης. Στην περίπτωση
που διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρμογή
της μελέτης συνυποβάλλονται.)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ.
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην σύμβαση)

(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να
αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονουμένων συμβάσεων. )
(Τόπος – Ημερομηνία)
Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου
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Σημείωση: Το υπόψη Παράρτημα 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
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19.3.α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου
υποβάλλεται ο πίνακας. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής).
α
/
α

Ονοματεπώνυμο

Σχέση
εργασίας με
τον
8
προσφέροντα

Τίτλος
σπουδών
(Διπλ/χος ΑΕΙ,
κλπ –
Ειδικότητα)

Κατηγορία
Μελέτης

Επαγγελματική
Εμπειρία
(σε έτη)

Τμήμα ή
Τμήματα για
τα οποία
γίνεται
επίκληση

(Τόπος – Ημερομηνία)

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

8

Συμπληρώνεται: «Στέλεχος προσφέροντος» ή «Τρίτο μέλος»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 20.3. περ. δ, ε, ζ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου
υποβάλλεται ο πίνακας. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής).

α/
α

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

9

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

10

ΤΜΗΜΑ

11

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

9

Συμπληρώνεται «ΟΜ» αν αφορά στέλεχος της Ομάδας Μελέτης, «ΕΜ» αν αφορά Εμπειρογνώμονα και «OE» αν αφορά λοιπά
στελέχη της Ομάδας Έργου της παρ. 20.3.δ’
10
Συμπληρώνεται μία από τις επιλογές: 1. Αν έχει δηλωθεί «ΟΜ» στη στήλη «ΘΕΣΗ»: «Διπλωματούχος Μηχανικός; Αρχιτέκτων
Μηχανικός ; Διπλωματούχος Μηχανικός / Συγκοινωνιολόγος ; 2. Αν έχει δηλωθεί «ΕΜ» στη στήλη «ΘΕΣΗ»: Ειδικός
Εμπειρογνώμων …; Δασολόγος ; Χημικός Μηχανικός ; Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω» ; 3. Αν έχει δηλωθεί «ΟΕ» στη στήλη
«ΘΕΣΗ» συμπληρώνεται ανάλογα ο ρόλος στην Ομάδα Έργου (πχ "Υπεύθυνος Έργου» ή «Υπεύθυνος Ποιότητας» κλπ),
11
Για τα μέλη Ομάδας Μελέτης («ΟΜ») συμπληρώνονται όλα τα Τμήματα στα οποία συμμετέχει ο Προσφέρων, ενώ για τους
Εμπειρογνώμονες («ΕΜ») και τα πέραν των δύο αυτών κατηγοριών μέλη της Ομάδας Έργου («ΟΕ») συμπληρώνονται κατά
περίπτωση τα Τμήματα στα οποία συμμετέχει ο εκάστοτε εμπειρογνώμων
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β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20.3. περ. δ
με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου
Μέλη της
προτεινόμενης
ομάδας έργου τα
οποία έχουν
συνεργαστεί και στο
παρελθόν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τίτλος
Μελέτης

Ανάδοχο
Μελετητικό
Φορέας
σχήμα
Ανάθεσης
(Συμπράττοντα
(Προΐσταγραφεία
μένη Αρχή)
μελετών)

Έναρξη
ΠιστοποιηΣύμβασης
Κύρια
τικό
-------------- Εκπονηθέντα
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Περαίωση στάδια μελετών
1*)
Σύμβασης

* Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που μπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ.
(Τόπος – Ημερομηνία)

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Πίνακας Μελετών για την απόδειξη της επιπλέον (πέραν του μελετητικού πτυχίου) απαιτούμενης εμπειρίας
μελετητή για την πλήρωση της απαίτησης του άρθρου 19.3.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ:
ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ:
ΠΑΡΑΛΗΠΤ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Α/ ΕΡΓΟΥ & (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ* (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΜ/ΧΗΣ
Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ
/
ΧΡΟΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
( Υ.Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(%)
ΝΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ) ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ)
ΚΛΠ.)
ΜΕΛΕΤΗΣ

*Ο πίνακας συνοδεύεται από τα αποδεικτικά εμπειρίας που ζητούνται στην παρ. 22.2.3.Β της παρούσας

(Τόπος – Ημερομηνία)

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (υπόδειγμα για όλα τα απαιτούμενα βιογραφικά της παρούσας)
1.

Επώνυμο :

2.

Όνομα

3.

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

4.

Υπηκοότητα

5.

Οικογενειακή Κατάσταση :

6.

Εκπαίδευση

:
:

:

:

ΊΔΡΥΜΑ:
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
Ελληνικά

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

(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.

Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν
από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του).

11.

Επαγγελματική απασχόληση:
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(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την
σημερινή θέση απασχόλησης. 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:
12.

Έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται
επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των μελετών ή υπηρεσιών).

τα

συνολικά

έτη

συναφούς

13. Ειδική Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία:
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες μελέτες η υπηρεσίες. Δεν τίθεται χρονικός περιορισμός στις
μελέτες ή υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα).

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

12

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ
Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ
12
ΜΗΝΕΣ

Στη διαμόρφωση του αθροίσματος της συνολικής ειδικής εμπειρίας (τελευταία γραμμή πίνακα) θα λαμβάνεται υπόψη μόνον
μία φορά τυχόν ταυτόχρονη ενασχόληση την ίδια περίοδο σε δύο ή περισσότερα έργα /θέσεις.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τόπος – Ημερομηνία Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

Αριθμός ΟΑ

Ημερομηνία ΟΑ

Ονοματεπώνυμο
Ιδιοκτήτη

Συνοπτική
Περιγραφή
αντικειμένου της
ΟΑ που ανατέθηκε

Οικονομική αξία
αντικειμένου

1
2
3
4
5
6
…….

(Τόπος – Ημερομηνία)
Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
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