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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη Αποτύπωσης των 
Ενετικών τειχών της Παλιάς 
Πόλης του Ηρακλείου» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ & 
ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ  

  

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙΣ ΠΟΡΟΙΣ 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 84.679,14 € 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Τύπος  Α 

Για μελέτες που ανατίθενται  κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/051  

 

 

 

 

 

Ηράκλειο  20 Νοεμβρίου 2007                                                                 

 

 

                                                 
1 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισμούς με προεκτιμώμενη αμοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 

Στις υποσημειώσεις του παρόντος τεύχους σημειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείμενο στις δύο περιπτώσεις.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

«Μελέτη Αποτύπωσης των 
Ενετικών τειχών της Παλιάς 
Πόλης του Ηρακλείου» 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ & ΠΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΗΣ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 

ΙΔΙΟΙΣ ΠΟΡΟΙΣ 

 

  ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 84.679,14 € 

 
 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   

 

……………………………………….Ο  Δήμος Ηρακλείου 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

  δημόσιο διαγωνισμό με  ανοικτή διαδικασία  

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«Μελέτη Αποτύπωσης των Ενετικών τειχών της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου»  

προεκτιμώμενης αμοιβής  84.679,14 € (με Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, 

όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση2 στον 

ελληνικό τύπο …………………………………… και με τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

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

                                                 
2 Στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον ελληνικό τύπο, ανάλογα με την περίπτωση. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κεφάλαιο Α΄ 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  

Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής– Υποβολή Φακέλου  

Άρθρο 4: Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης 

Άρθρο 7: Τεύχη της Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη 

Άρθρο 8 : Γλώσσα Διαδικασίας 

Άρθρο 9 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία 

Κεφάλαιο Β΄ 

Άρθρο 11: Αντικείμενο– Προεκτιμώμενη Αμοιβή -Χρηματοδότηση – Συμβατική προθεσμία 

Άρθρο 12: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών – Κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης  

Άρθρο 13:  Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

Άρθρο 16: Αμοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωμής  

Άρθρο 17: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Άρθρο 18: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων 

Άρθρο 20: Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Άρθρο 21:  Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα  

Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισμός Αναδόχου  

Άρθρο 23: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής 

Άρθρο 24:  Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος αναδόχου. 

Προσαρτήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  

1.1. Κύριος του Έργου είναι  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 3 

 Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 4 

 Προϊστάμενη Αρχή είναι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  που έχει έδρα: 

Αγ. Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο………… 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία  είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ…..…………… 

1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ & ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ5, στην οποία θα κατατεθούν 
οι προσφορές. 

Οδός  : Αγίου Τίτου  1 
Ταχ. Κωδ. : 71202 Ηράκλειο 
Τηλ. : 2810-399197,  2810-399214 
Fax : 2810-280780, 2810-229207 
E-mail : palia-poli@heraklion.gr 

 Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των κειμένων 
διατάξεων, ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της 
παρούσας διακήρυξης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα 
αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους 
ενδιαφερόμενους.  

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

α-  Ενδιαφερόμενος: κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο, ή ένωση προσώπων 
χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία 

 β- Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, δηλαδή είτε 
η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε η σύμπραξη ή κοινοπραξία 
φυσικών ή νομικών προσώπων.  

 γ- Τεύχη διαγωνισμού:Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που μετά την 
υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 

 δ- Επιτροπή : Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 21 
του ν. 3316/05. 

                                                 
3 Σημειώνεται το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., ανώνυμη εταιρεία του δημόσιου τομέα κλπ) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο 

εκπονούνται οι μελέτες. 
4 Σημειώνεται το νομικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύμβαση, είτε για λογαριασμό του είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου. 
5 Η Προϊσταμένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 

2.1 Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δημοτικό Κτίριο (1ος 
όροφος), οδός Ανδρόγεω 2, Πληροφορίες Κανατέλια Ειρήνη ………………….τηλ.: 2810-
399197……………. & 2810-399214 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) 
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από: 

 Α) τα γραφεία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ & ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ, Δημοτικό Κτίριο (1ος 
όροφος), Ανδρόγεω 2 με την καταβολή ποσού των 10€. Η Υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης.   

1. Β) Δωρεάν από την ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr, 
και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα των Δημοπρασιών.  

2.3       Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το “φάκελο του έργου” που 
βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων 
του, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 6η μέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 24/12/2007 και ώρα 13:00.  Μέχρι την ημέρα αυτή 
μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα 
τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με 
το προς ανάθεση αντικείμενο, μετά από συνεννόηση. 

 Γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται 
σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού μέχρι και έξι ημέρες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, αποκλειστικά μέσω FAX ή E-mail.  Οι 
Διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της 
υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό.  

2.4 Πίνακας  περιεχομένων του φακέλου του έργου.  

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

1. Εισαγωγή 

2. Περιγραφή αντικειμένου μελέτης 

3. Σκοπιμότητα του έργου 

4. Νομοθεσία 

5. Προδιαγραφές τοπογραφικής αποτύπωσης  

6. Έλεγχοι -  Εγκρίσεις 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής– Υποβολή φακέλου  

3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με τρόπο 
συμβατό προς τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην προθεσμία 
του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης φάκελο συμμετοχής. Οι περιπτώσεις 
αποκλεισμού από τη διαδικασία επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Προκήρυξη.  

http://www.heraklion.gr/�
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Ο φάκελος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις επιμέρους 
κλειστούς φακέλους: 

α- φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”  

β- φάκελο ”ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”  

γ- φάκελο ”ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”. 

 Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 23 της 
παρούσας. 

Επί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
α- ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,  
β- ο τίτλος της  Σύμβασης: «Μελέτη Αποτύπωσης των Ενετικών τειχών της 
Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου»,  
γ- η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου και σε 
περίπτωση σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των μελών της 
Σημειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή» και 
γίνεται αναφορά στο περιεχόμενό του.  
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της 
Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο 
διαγωνιζόμενος αποκλείεται.  

3.2 Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται  με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο 
κεντρικό  πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται στο άρθρο 14. 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με 
το φάκελο συμμετοχής, η οποία θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Υπηρεσία δεν φέρει 
ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών 
και δεν θα παραλάβει φακέλους κ.λ.π. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της 
έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους.  

Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του 
διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για 
την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι 
συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 

4.1    Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την ώρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, οπότε η 
Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο 
Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο κατά 
την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα 
παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων που προσήλθαν στο 
Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Οι διαγωνιζόμενοι που 
υποβάλλουν εκπρόθεσμα το φάκελο συμμετοχής αποκλείονται του διαγωνισμού με σχετική 
αναφορά στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής.   
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4.2 Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ’ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση του 
φακέλου συμμετοχής και την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο 
κατά το άρθρο 3.1, αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής, καθώς και τους 
περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των “Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής” όλων των Διαγωνιζομένων, μονογράφει το περιεχόμενό τους και ελέγχει για 
κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή: 

α-  την πληρότητα του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” κατά το άρθρο 23 

β- το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 18 

γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 19 

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

4.3   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” όλων των 
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με 
την αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε 
πτυχίου, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η 
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κ.λ.π. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται με 
αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισμού των διαγωνιζομένων που δεν 
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής στην οποία αναγράφεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόμενους. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους 
στα γραφεία της Υπηρεσίας.  

Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων που 
αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 
Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  
δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Αν οι 
αποκλεισθέντες επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι εν λόγω 
φάκελοι κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται, για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.  

4.4     Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ημέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε μία 
από τις αμέσως επόμενες εργάσιμες που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους που δεν 
αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους 
φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζομένων αυτών, μονογράφει το περιεχόμενο 
κάθε φακέλου και το καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  

Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 
22.1.1 και 22.1.2 του άρθρου 22 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της 
Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και 
αφού λάβει υπόψη της την απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει κρίνει, αξιολογεί και βαθμολογεί και 
τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και 
ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ . Το Πρακτικό συνοδεύεται από πίνακες με τις βαθμολογίες των 
διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθμολογία κάθε 
Τεχνικής Προσφοράς, με αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόμενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

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

β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόμενους που δεν 
αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η μέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου 
υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους 
διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.  

Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νομότυπο της τεχνικής προσφοράς 
Διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και 
γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολογίας, η Π.Α. αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, 
με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης. Η Επιτροπή 
αναβαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της 
τις παρατηρήσεις.  

4.5   Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή καλεί 
εγγράφως σε δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόμενους, που οι τεχνικές τους προσφορές 
κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον πέντε 
ημέρες μετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της 
κοινοποίησης. Κατά την μέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις 
“Οικονομικές Προσφορές“, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό 
ΙΙΙ. 

Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή:  

α) οι τιμολογούμενες ποσότητες του φυσικού αντικειμένου βρίσκονται σε αντιστοιχία με το 
αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτό προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού, που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

β) είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 23.3. τη παρούσας.  

 Ύστερα από τη βαθμολόγηση των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 
βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, η Επιτροπή 
προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα  προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την 
εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
Διαγωνιζόμενοι έλαβαν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, προκρίνεται η υποψήφιος με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“.  

Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Σχετική 
ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 
και το αρμόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούμενα στάδια. Αντίγραφο του πρακτικού 
χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.  

  Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού ΙΙΙ 
και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που 
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.  

4.6       Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να 
“αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 
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“Δικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” νοείται 
η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως 
“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον 
αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής” τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.  

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους στους σχετικούς 
Πίνακες  εργοδότες των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, 
κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία της εμπειρίας των 
άρθρων 18.2 και 20 της παρούσας. 

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

Η «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων διορθώνεται και συμπληρώνεται από την 
Επιτροπή, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23.3. 

4.6 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισμό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δημοσίων 
συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με FAX 6   

4.7 Ενστάσεις 

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

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της 
Επιτροπής.  

Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει μέσα σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής 
σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν 
από αυτό.  
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Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης 
Αρχής περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με FAX 7  προς όλους τους διαγωνιζόμενους. Η προς 
τον επιλεγέντα ανάδοχο κοινοποίηση της απόφασης έχει την έννοια της πληροφόρησής του 
και όχι της σύναψης της σύμβασης, η οποία τελεί υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5.3 και του 
άρθρου 6 της παρούσας.  

5.2 Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την 
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρμοζόμενη σε συνδυασμό με την παρ. 12 του 
άρθρου 6 του Ν.3316/05.  

5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται με αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος να 
προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του 
άρθρου 24, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.2, καθώς και το 
πτυχίο της παρ. 21.1.1.  

Σε περίπτωση που:  

α- τα στοιχεία δεν προσκομισθούν έγκαιρα ή το περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ή  

β- ο διαγωνιζόμενος ή μέλος του, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από 
τα Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό, κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05,  

γ- ή αποδειχθεί ότι τα όργανα που αποφάσισαν τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου ή ενός 
από τα μέλη του (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας) δεν έχουν την σχετική 
καταστατική εξουσία  

ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση 
κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
διαγωνιζόμενο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόμενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου. 

Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης 

6.1 Η Σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα 
στοιχεία της παρ. 5.3 της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό,   

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

6.2 Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος καλείται, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 23 του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα 
αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Εργοδότη, ο 
οποίος μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση στους αμέσως επόμενους κατά σειρά κατάταξης, 
σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 7 
του Ν.3316/05. 

6.3     Για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική  
επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στη Σ.Υ. και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  όπου εδρεύει η Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης.  

Άρθρο 7: Τεύχη της Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα αποτελούν τα 
συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1.  Το ιδιωτικό συμφωνητικό 

2.  Η παρούσα Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

6.  Ο φάκελος του Έργου . 

Άρθρο 8 : Γλώσσα Διαδικασίας 

8.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 
είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

8.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 
θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

8.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της), 
και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 
Υπηρεσία, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 
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Άρθρο 9 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

- Οι διατάξεις του Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής υπηρεσιών"  

- Οι διατάξεις του Ν.2856/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) 

- του ν.δ. 2726/1953 

- του π.δ. 696/74 ως προς το δεύτερο βιβλίο (προδιαγραφές), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

- του ν 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν 
σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 ν. 3316/05.  

- Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

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

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία 

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά 
και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει 
πλήρη γνώση  

α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  

β) της νομοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουμένου άρθρου  

και γνωρίζει το περιεχόμενο του Φακέλου του έργου. 

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με τους 
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων 
των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης 
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β΄ 

Άρθρο 11: Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη Αμοιβή - Χρηματοδότηση – Συμβατική προθεσμία 

11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη Αποτύπωσης των Ενετικών τειχών της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------». 

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

11.2 Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 84.679,14 € (με ΦΠΑ βάσει των οποίων 
οριοθετείται στην παράγραφο 18.1 της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό ΠρογράμμαΠρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου και η 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί  από την  Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου - 
ΥΠΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ- ΤΑΠ για την αναστήλωση των Ενετικών Τειχών του Χάνδακα και την 
αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης. 

11.3   Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία και οι τιμές μονάδος που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών σύμφωνα με 
το Ν.3316/2005 αναφέρονται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΙV της παρούσας.  

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του ν. 3316/05, οι Διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς,  να μελετήσουν τα τεχνικά 
στοιχεία του έργου. Η οικονομική τους προσφορά αποτελεί την κατ΄ αποκοπήν αμοιβή του για 
το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο του έργου 
και ανεξαρτήτως της ποσότητας των μονάδων φυσικού αντικειμένου, που θα προκύψουν από 
τη μελέτη του. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου 
του έργου, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου 
που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του 
προσφορά, μέσα στα παραδεκτά περιθώρια διακύμανσής της. 

Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις μονάδες φυσικού αντικειμένου 
μεταξύ του τεύχους της προεκτιμώμενης αμοιβής και της μελέτης του αναδόχου, δεν 
δημιουργείται εκατέρωθεν δικαίωμα για αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του αναδόχου, 
εφόσον δεν υπερβαίνουν το «βασικό σχέδιο» το οποίο περιγράφεται στο Φάκελο του έργου, 
δηλαδή τα βασικά δεδομένα που περιγράφουν και οριοθετούν το φυσικό αντικείμενο του 
έργου (π.χ. αρχή και πέρας έργου οδοποιίας, όρια έκτασης προς τοπογράφηση κλπ).  

11.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 6 μήνες από την 
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Στο διάστημα  αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι 
που απαιτούνται για τις απαιτούμενες εγκρίσεις ( ΥΠ.ΠΟ. κλπ). Η συνολική προθεσμία για της 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 12 μήνες. 

11.5 Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό μελέτη έργου, όταν 
αυτό απαιτείται. 
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Άρθρο 12: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης μελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης  

12.1 Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.  

12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.  

12.3 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση 
των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί 
βάσει των άρθρων 18, 19 και 208 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη 
του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας, 
μετά από στάθμιση της βαθμολογίας τους κατά το άρθρο 22.3 της παρούσας. 

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, στην 
οποία προσαρτώνται υποδείγματα εγγράφων για την Υπεύθυνη Δήλωση (Προσάρτημα Ι), την 
Τεχνική Ικανότητα (Προσάρτημα ΙΙ), την Τεχνική Προσφορά (Προσάρτημα ΙΙΙ) την Οικονομική 
Προσφορά (Προσάρτημα ΙV) και τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής (Προσάρτημα V) και 
καλής εκτέλεσης (Προσάρτημα VI). Η χρήση των υποδειγμάτων είναι υποχρεωτική. 

13.2  Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου 
της μελέτης.  

 Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 9 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
Προσφορών του επομένου άρθρου. 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συμμετοχής, ορίζεται η 4/1/2008 και ώρα 12:00 . Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός κι αν προκύψει ανάγκη αναβολής της 
συνεδρίασης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

15.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού      
1693,58 €10, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή 
χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05).  

                                                 
8 Το άρθρο 20 μνημονεύεται μόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και επαγγελματική καταλληλότητα. 
9 ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας  
10 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής, (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ν.3316/2005). 
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Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του 
Προσαρτήματος V της παρούσας και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 11 ημερών 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική 
επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 
επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της 
ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του ιδιωτικού 
συμφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές 
επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η 
απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. Η εγγυητική 
επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή του ιδιωτικού 
συμφωνητικού. 

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

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος V  της παρούσας, 
η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσό 4233,96€, ποσοστό 5%, 
της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (άρθρο 11.2 της παρούσας)  

Άρθρο 16: Αμοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωμής  

16.1 Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και δεν 
περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται παρά 
μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05. 

16.2 Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές 
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 17: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και 
στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 ν. 
3316/2005). 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης12 
βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν μπορεί να είναι ανώτερα των 700 ΕΥΡΩ13 και εισπράττονται 
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν 

                                                 
11 ορίζεται χρόνος 30 ημερών πλέον του χρόνου ισχύος των προσφορών 
12 Όπως οι δημοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3316/05. 
13 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δημοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και αποφυγής αιφνιδιασμού των 

διαγωνιζομένων, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην οικονομική τους προσφορά.  
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προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια μελέτη, καθώς και τα έξοδα των μη 
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την ανατιθέμενη σύμβαση. 

17.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 18: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

18.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται14 
για κάθε επί μέρους μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη 
τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνα με τις επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της παρ. 
11.2 της παρούσας, είναι οι εξής: 

στην κατηγορία μελέτης (16),   πτυχία τάξεων  B΄ ή Γ΄   ή ………… 

των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετητών, του άρθρου 39 του ν. 
3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του ν. 716/1977 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων) . 

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

18.2.1 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών 
και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου 
18.1, ή 

18.2.2 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα 
μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ15 και είναι εγγεγραμμένα 
σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 
18.1, ή 

18.2.3 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των 
προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα 
Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18 
ΕΚ16 ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία 
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – 
Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05. 

18.3.  Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 
18.1 εμπίπτοντας τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 18.2, 
διαφορετικά όλη η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

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

                                                 
14 Επισημαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, να ζητούνται, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, 

πτυχία ανώτερα των καλουμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
  Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της αμέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 
15 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγομένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 
16 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρμογής.  
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18.4 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο 
σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των 
οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων 

  Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 
πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων με αριθμούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9: 

 Στις περιπτώσεις με αριθμούς 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί 
κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και 
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα 
έχει υποβάλει ο διαγωνιζόμενος με το φάκελο συμμετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του 
αποκλεισμού μπορεί ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει  πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις.  

19.1  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

19.2 Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

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

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

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

19.6 Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 

19.7 Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 19.8 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.9 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

19.10  Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν 
έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου 
ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή 
παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδικότερα στην παρ. 24.1.2α 
της παρούσας. 
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Άρθρο 20.   Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα17  

20.1  Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να διαθέτει, 
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν 
άρθρο18. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό 
ανάθεση μελετών19, που έχουν εκπονηθεί την τελευταία δεκαετία 20 από τους 
διαγωνιζόμενους, καθώς και το μελετητικό δυναμικό του.  

             Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 
18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, στο μέτρο 
που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της 
παρούσας προκήρυξης αρκεί να προκύπτει αθροιστικά από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία 
μελέτης.  

Άρθρο 21: Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα  

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι α) δικαιούται να συμμετέχει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18, β) πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του 
άρθρου 19 και γ) διαθέτει την απαιτούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του 
άρθρου 2021 προσκομίζοντας για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο διαγωνιζόμενο, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή για κάθε μέλος του (εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενη 
σύμπραξη ή κοινοπραξία), τα παρακάτω αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο 
αντίγραφο: 

21.1  Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό 

21.1.1 Οι Διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.1 προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες 
κατηγορίες και τάξεις μελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. Η προσκόμιση του πτυχίου 
αυτού, συνιστά εκπλήρωση και των απαιτήσεων του ν. 2328/1995, του π.δ. 82/1996 και κάθε 
σχετικής διάταξης περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών, 
δεδομένου ότι οι μετοχές των ανωνύμων μελετητικών εταιρειών είναι υποχρεωτικά 
ονομαστικές (τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 και, μέχρι την 
έναρξη ισχύος του, το άρθρο 4 του ν. 716/1977 και το άρθρο 2 του π.δ. 923/1978).  

21.1.2 Οι Διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.2. προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημους 
καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε κατηγορία και τάξη 
αντίστοιχη των μελετών της παρ. 18.1, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

21.1.3 Οι Διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.3 προσκομίζουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος 
σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο 
επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 18.2.3 της παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να 
βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο και 
επιπλέον (σε κάθε περίπτωση) βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού τους, από όπου 

                                                 
17 Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει με την προκήρυξη, πλέον της γενικής εμπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και 

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

18 Η ζητούμενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας να μην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης, σε συνδυασμό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού. Πρέπει εν πάση περιπτώσει να αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας 
αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  «φωτογραφικών όρων», όταν η αυξημένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης. 

       Επισημαίνεται η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05, η οποία εφαρμόζεται μόνο σε διαγωνισμούς με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου εφαρμογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, 
κατά την οποία οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλούνται για συγκεκριμένη σύμβαση τις τεχνικές δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι κατάλληλοι, αρκεί να 
έχουν πράγματι τεθεί στη διάθεσή τους οι δυνατότητες αυτές.  

19 Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομένων. Τα ζητούμενα προσόντα  ειδικής ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.3 δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκομίζονται προς 
απόδειξή τους. 

20 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1α ν. 3316/05) . 
21 Εφόσν ζητείται 



 

 

  Σελίδα 20 από 44 

               
 

προκύπτει η κατοχή της προκύπτουσας και ζητούμενης, κατά το άρθρο 18 της παρούσας 
γενικής καταλληλότητας. 

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

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά 
τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της Δ15, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται 
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, 
εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν 
καλείται στο διαγωνισμό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

21.2    Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζομένων 

 Οι μεμονωμένοι Διαγωνιζόμενοι υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, περί μη 
συνδρομής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 19 της 
παρούσας. Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη 
Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
μέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος 
αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται. 

21.3 Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας22  

Για την απόδειξη της ζητούμενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, οι Διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
έγγραφα: 

21.3.1  Κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών, που εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία 23 
από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα, ή 
βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη 
δήλωση, περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης της μελέτης.  

21.3.2  Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα των υπευθύνων για την 
εκτέλεση της σύμβασης κατά το άρθρο 17 § 1.β του ν. 3316/2005.  

  Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισμός Αναδόχου  

                                                 
22 Η παράγραφος 21.3 τίθεται μόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη τέτοιας ικανότητας, αλλιώς 

παραλείπεται.Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ζητούμενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία 
με τις τιθέμενες στο άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελματικής ικανότητας.  

23 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστημα να είναι ανάλογο της ειδικότητας των 
ζητούμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισμός, μεταξύ του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 
διαγωνιζομένων. 
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22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια: 

22.1.1  Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  

Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση και τα τεχνικά στοιχεία της Έκθεσης Μεθοδολογίας 
του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» της παρ. 23.2 της παρούσας.   

Ειδικότερα θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη προσέγγιση της μελέτης 
εξασφαλίζει την εκπόνησή της: 

− με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
− στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας και  
− μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.  

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 είναι στο σύνολο της βαθμολογίας Β1=35% . Προσφορές που θα 
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του  60 ,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες24. 

22.1.2 Κριτήριο 2ο  Τεχνικής προσφοράς 

Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από 
το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Μεθοδολογίας και τον Πίνακα Ανειλημμένων Υποχρεώσεων 
του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» της παρ. 23.2 της παρούσας.  

Ειδικότερα θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η ομάδα μελέτης με τον συντονιστή της και 
την προτεινόμενη οργάνωσή της εξασφαλίζει την εκπόνηση της μελέτης: 

− στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας και  
− μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Στην αξιολόγηση της ομάδας μελέτης θα ληφθούν κυρίως υπόψη: 

− η εμπειρία του συντονιστή της ομάδας  
− τα μόνιμα στελέχη του διαγωνιζόμενου που διατίθενται για την εκτέλεση της σύμβασης 

πέραν του προβλεπόμενου από την προκήρυξη βασικού στελεχιακού δυναμικού25 
− οι αποδεδειγμένα μόνιμοι συνεργάτες του26 
− εκπόνηση ανάλογων μελετών όπως αποτυπώσεις μνημείων, διατηρητέων κτιρίων ή 

άλλων κατασκευών μνημειακού χαρακτήρα θα εκτιμηθεί επιπλέον.    
− η απασχόληση των μελών της ομάδας μελέτης σε μελέτες που προβλέπεται να 

εκπονούνται και υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν κατά τον χρόνο 
εκπόνησης της υπό ανάθεση μελέτης. 

                                                 
24 Το όριο παραδεκτού των τεχνικών προσφορών  του κριτηρίου αυτού μπορεί να  τίθεται από την Προκήρυξη  (άρθρο 7 παρ.2.ια και  8 ν. 

3316/05).  
25 Ως βασικό στελεχιακό δυναμικό της πρόσκλησης νοείται το δυναμικό που προβλέπεται, για κάθε κατηγορία μελέτης, στην προβλεπόμενη 

τάξη πτυχίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39. Σε περίπτωση που για κάποια κατηγορία μελέτης προβλέπονται περισσότερες  της 
μιας τάξεις, ως βασικό στελεχιακό δυναμικό νοείται αυτό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη εξ' αυτών. 

26 ως μόνιμοι συνεργάτες θεωρούνται αυτοί που έχουν αποδεδειγμένα συνεργαστεί με τον διαγωνιζόμενο σε τρία τουλάχιστον έργα στα 
τελευταία 5 χρόνια  
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Προτεινόμενοι ειδικοί Σύμβουλοι, που δεν ενσωματώνονται στο οργανόγραμμα της ομάδας 
μελέτης, εφ΄ όσον δεν ζητούνται από τη Διακήρυξη, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β2=40%.Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό 
βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

22.1.3 Κριτήριο 3ο Οικονομικής προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά βαθμολογείται εφόσον είναι παραδεκτή κατά το άρθρο 4 § 5 της 
παρούσας προκήρυξης. 

Βαθμολογείται το ύψος της οικονομικής προσφοράς, με βαθμό U3 που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 0 έως 100. Η  βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε 
Β3=25%  

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές εκείνων  των διαγωνιζομένων που οι 
Τεχνικές Προσφορές τους συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία άνω των 60 μονάδων 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο .  

22.2 Συνολική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς  

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η σταθμισμένη βαθμολογία τους 
υπερβαίνει τις 60 μονάδες.  

Η συνολική βαθμολογία κάθε τεχνικής  προσφοράς προκύπτει από την εξίσωση  

U Τ.π.=(U1*B1 + U2*B2) / 0,75 > 60  

22.3   Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  

H σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα:  

Σ{Ui*Bi}=U1*B1+U2*B2+U3*B3 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 23: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής 

Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει  

      α- κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής»,  

 β- κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και  

 γ- σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».  

Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής: 

23.1 Ο φάκελος «Δικαιολογητικών συμμετοχής» πρέπει να περιέχει τα αποδεικτικά του 
δικαιώματος συμμετοχής της παρ. 21.1, την «υπεύθυνη δήλωση» της παρ. 21.2 και τα 
δικαιολογητικά της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 21.327 της 
παρούσας Προκήρυξης και επί πλέον τα ακόλουθα: 

23.1.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 
υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από  

- τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο – μελετητή, ή  
- τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή 
- τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμπραττόντων ή τον από 

κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.  

Η αίτηση συνοδεύεται με κατάλογο συνημμένων. 

23.1.2 Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15.1.  

23.1.3 Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση Α.Ε., ή 
απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. με την οποία:  

α- Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη.  

β- Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον 
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.  

Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς 
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις 
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κλπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 
211 επ. του αστικού κώδικα. 

Οι Διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα / Μελετητές (είτε μετέχουν μεμονωμένα είτε ως μέλη 
συμπράξεων ή κοινοπραξιών) δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό. 

Επί διαγωνιζόμενου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το 
νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 

                                                 
27Αν δεν τίθενται απαιτήσεις ειδικής τεχνικής-επαγγελματικής ικανότητας, η περίπτωση αυτή παραλείπεται.  
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23.1.4 Σε περίπτωση Κ/ξίας ή σύμπραξης, δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν περί : 

α- ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, και περί 
επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας)28. 

β- αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 
ολόκληρο,  

γ- (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) 
των υπό ανάληψη μελετών,  

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε 
σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π..  

23.2 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 22.1, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση και 
αρίθμηση των παρακάτω παραγράφων. και υπογεγραμμένα (ή μονογραμμένα) από τον / 
τους νόμιμο / ους Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόμενου σε κάθε φύλλο.  

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.3316/05, θα περιλαμβάνει:  

23.2.1 Τεχνική 'Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του  
Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του 
τρόπου επιλύσεώς τους. 

23.2.2. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης (επιστημονικά στελέχη και λοιπό 
προσωπικό) και το συντονιστή της, όπου θα παρουσιάζοντα τα καθήκοντα και η κατανομή 
ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδος, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της 
δράσης της σε εκπονηθείσες μελέτες.  

23.2.3.  

Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 

(α) Δήλωση Ομάδας Μελέτης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, 
συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας μελέτης, όπως το υπόδειγμα 1 του 
προσαρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. 

(β) Βιογραφικό σημείωμα η τουλάχιστον πίνακα Εμπειρίας της σχετικής κατηγορίας, για κάθε 
μέλος της ομάδας μελέτης, που περιλαμβάνει τα έργα της σχετικής κατηγορίας στην μελέτη 
των οποίων έχει συμβάλει, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης 
τους σε εκπονηθείσες μελέτες, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του προσαρτήματος ΙΙ της 
παρούσας 

(γ) Δήλωση του συντονιστή στην οποία θα δηλώνει σε πόσες και ποιες μελέτες άσκησε 
παρόμοια καθήκοντα και εάν οι μελέτες αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς 
προβλήματα και εντός του συμβατικού χρόνου. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους 
εργοδότες. 

(δ) Διάγραμμα Οργάνωσης Ομάδας στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωση (ο 
συντονιστής, τα επιστημονικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό) της ομάδας μελέτης.  

                                                 
28 Το δικαίωμα επιλογής ισχύει, αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη η υποχρεωτική σύσταση κοινοπραξίας μετά από την ανάθεση της 

σύμβασης. 
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(ε) Έκθεση Καθηκόντων, στην οποία θα παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα καθήκοντα και 
αρμοδιότητες των στελεχών της ομάδας και οι  εφαρμοζόμενες διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία εκτέλεση των εργασιών και η συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων ειδικοτήτων.  

23.2.4. Έκθεση Μεθοδολογίας, στην οποία ο διαγωνιζόμενος παρουσιάσει την μεθοδολογία με την 
οποία θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα 
εκπόνησης της μελέτης με κατάτμηση σε επιμέρους δραστηριότητες, τις εσωτερικές 
διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, το χρονοδιάγραμμα με τη χρονική κλιμάκωση των 
δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης του δυναμικού και του εξοπλισμού.  

23.2.4α. Πίνακα Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του διαγωνιζομένου, βάσει των υπογεγραμμένων 
συμβάσεων, με τον προβλεπόμενο φόρτο κατά τον χρόνο εκπόνησης της υπό ανάθεση 
μελέτης, με στοιχεία για την προβλεπόμενη απασχόληση των μελών της προτεινόμενης 
ομάδος μελέτης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του προσαρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

23.2.5 Στοιχεία για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του 
έργου.29 

 Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την γνώση αυτή είναι ειδικότερα: 

  Βεβαιώσεις υπηρεσιών και φορέων ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εκπονήσει  μελέτες σχετικές με 
την υπό ανάθεση, για έργα που βρίσκονται σε κοντινή θέση με το έργο που αφορά η υπό 
ανάθεση μελέτη. Η εγγύτητα τεκμαίρεται αν τα έργα ανήκουν στην περιφέρεια του ίδιου 
νομού. 

23.3 Ο κλειστός φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς σφραγισμένος και θα 
περιέχει το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς (υπόδειγμα αυτού 
στο Προσάρτημα IV της παρούσας), συμπληρωμένο χειρόγραφα, με μελάνι χρώματος 
μπλε.  

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, 
κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και 
να υπογράφεται από τον  κοινό εκπρόσωπο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας  .  

Οι προσφερόμενες τιμές ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να αναγράφονται, επί ποινή 
αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, ολογράφως. αλλά και αριθμητικώς Εν συνεχεία 
προστίθενται οι τιμές αυτές και προκύπτει η συνολική προσφερόμενη τιμή με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Υπενθυμίζονται και εδώ οι επισημάνσεις της παρ. 11.3 του παρόντος. 

 Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε αθροίσματα 
και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολογράφων τιμών ανά 
μονάδα φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να προκύψει η συνολική προσφορά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα δικαιολογητικά των φακέλων συμμετοχής των Διαγωνιζομένων θα είναι αριθμημένα και 
ταξινομημένα με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και ταξινόμηση των παραγράφων του άρθρου 21 και των 
παραγράφων του άρθρου 23 της παρούσας και θα συνοδεύονται από τον Πίνακα δικαιολογητικών 
που προσαρτάται στην παρούσα30, συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη 

                                                 
29 Τα στοιχεία αυτά τίθενται για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου, αν η η μελέτη έχει 

προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ποσού των 120.000 ΕΥΡΩ και τεθεί κατά την παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, 3ο κριτήριο ανάθεσης, 
αλλιώς παραλείπονται. 

 
30 Με ευθύνη της υπηρεσίας 



 

 

  Σελίδα 26 από 44 

               
 

δικαιολογητικά και με την ένδειξη ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με την υποβολή ή όχι κάθε απαιτούμενου 
δικαιολογητικού . 

Το τυχόν επιπλέον προσωπικό και τα σχετικά λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα καθώς και ο τυχόν 
πρόσθετος εξοπλισμός, που αξιολογούνται, πρέπει απαραιτήτως να βρίσκονται μόνο στον 
σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.  

Άρθρο 24:  Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος αναδόχου. 

24. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να 
προσκομίσει τα ακόλουθα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και ελέγχου 
της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της): 

24.1.1 Το Φ.Ε.Κ. που περιέχει το καταστατικό της εταιρείας (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή 
αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας (στις λοιπές περιπτώσεις 
νομικών προσώπων) ή των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων νομικών προσώπων σε 
περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, καθώς και των τροποποιήσεών του, ή τα αντίστοιχα 
(κατά το δίκαιο του κράτους προέλευσης) έγγραφα σε περίπτωση νομικού προσώπου της 
παρ. 18.2, με τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα που αποφάσισαν τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό και όρισαν τον εκπρόσωπο έχουν την εξουσία προς τούτο. Αν 
προκύψει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν αποφασιστική εξουσία και οι σχετικές 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις και στοιχεία που δοθούν δεν επαρκούν για να καλυφθεί η 
έλλειψη εκπροσώπησης, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον 
επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5.3 της 
παρούσας. 

24.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου 
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του διαγωνιζομένου ή κάθε μέλους του (σε περίπτωση σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά μητρώα πρέπει να 
αφορούν 

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

- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας),  
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 
-  και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό 

του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

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

β) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 
19.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν 
πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 
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Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

γ) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, προκειμένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό 
του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των 
μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. 
Τα Γραφεία/Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές ανεξάρτητα από 
την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω 
πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, 
διαφορετικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι 
δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς για 
την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι.  

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες/Γραφεία Μελετών  θα υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν θα 
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της διαγωνιζόμενης εταιρείας, αποδεικτικά 
ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.  

Οι αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό 
που υποχρεώνονται να ασφαλίσουν σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

ε)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής 
του διαγωνιζομένου, για την περίπτωση της παρ. 19.10. Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες 
/ Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας ΔΟΥ σε πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο θεωρημένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της 
μελέτης.  

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

24.2    Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται 
με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου (ή του μέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, 
σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν 
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση 
αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών 
από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα 
εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από την 
διαδικασία.  

24.3    Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 24.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα 
της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις 
αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης παλαιότερη των τριών μηνών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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24.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 
Επίσημους Καταλόγους Αναγνωρισμένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά 
την έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

 

Ηράκλειο,    20 Νοεμβρίου 2007 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

Ειρήνη Κανατέλια 

Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

Σύμφωνα με την απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  721/2007 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

  

 

 Νίκος Μιχελάκης  
Αρχιτέκτων μηχανικός 

Με Α΄ βαθμό  
 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   Ι   :     Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :     Υποδείγματα για την τεχνική  ικανότητα  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 :   Κατάλογος  παρόμοιας φύσης μελετών    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 :  Πίνακας  των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης 

 (με τίτλους σπουδών και  επαγγελματικά προσόντα) 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   ΙΙΙ  :     Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 :    Πίνακας προτεινόμενου προσωπικού 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:     Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 :    Πίνακας  μελετών-υπηρεσιών σε εξέλιξη  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   ΙV   :    Προεκτιμώμενη αμοιβή – οικονομική προσφορά 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   V   :     Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  VI  :      Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης  

«Μελέτη Αποτύπωσης των Ενετικών τειχών της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου» 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

΄Άρθρου 21.2 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  Διαγωνισμού της ως άνω μελέτης  

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

…………………………..,31 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου 

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

…………………………….., στις ………………………………… 

 

υποψήφιος32 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος33 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με 

την επωνυμία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………34 

 

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

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

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που 

εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 27.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί με 

απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου35 για: 

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

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                 
31 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του  δηλούντος 
32 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 
33 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίτπωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως 

μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας  
34 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
35 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση 
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2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 

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

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

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

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

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

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

προσώπου που εκπροσωπώ).  

Β. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση36, ή αναγκαστική διαχείριση. 

Γ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 

πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27.1.2γ της Προκήρυξης.  

Δ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

Ε. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που 

οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο. 

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

δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις 

δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.                      

 

  Τόπος-Ημερομηνία………………  

                                                                                   Ο δηλών       

 

 

   
                                                 

36 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ    

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ   ΦΥΣΗΣ της τελευταίας δεκαετίας (από 1997 έως σήμερα) 

 

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

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

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

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

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, 
Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / 
Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6  Τμήμα Α) 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που 
εκπονήθηκαν η πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, 
Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.) 

 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος.  Σε 
περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  
Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

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

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον 
αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η 
έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο 
στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.) 

     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:         (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του έργου και του μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά 
στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι 
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διαθέσιμη), κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το 
αντικείμενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το 
αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόμοιας φύσης με την 
υπό ανάθεση μελέτη.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των 
ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την 
κρίση του υποψηφίου.) 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου της 
κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος. Πχ 
κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης της κατηγορίας στην 
οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συμμετοχής του 
στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι 
της μελέτης.  Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται 
δύνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση της 
μελέτης.  Στην περίπτωση που διατίθενται πιστοποιητικά του 
Κυρίου του έργου για την εφαρμογή της μελέτης 
συνυποβάλλονται.) 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται 
π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. 
υποψηφίου κλπ.) 

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

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

(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες  παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν 
να αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονουμένων συμβάσεων. ) 

       
 (Τόπος – Ημερομηνία) 

 

       
 Σφραγίδα – Υπογραφή   
 Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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

. Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.) 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή    

Νομίμου Εκπροσώπου   
   

α/α  

Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος σπουδών 

(Διπλ/χος ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ – 
Ειδικότητα) 

Θέση 

στο υποψήφιο σχήμα

 

Επαγγελματική 

 Εμπειρία 

1 2 3 4 5 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

α/α. 
ΟΝΟΜΑ 

  ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ   ΘΕΣΗ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : 
  

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 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 η περισσότερα του ενός πτυχία 
ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα. ) 

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

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα)  

     

    
       

(Προστίθενται η αφαιρούνται σειρές ανάλογα. ) 

8.  Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:  

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, 
Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) 

10.  Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής 
επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των μελετών η υπηρεσιών και όχι τα έτη από 
κτήσεως πτυχίου.)  

 



 

 37 

   
  

 

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

12.       Επαγγελματική απασχόληση: (Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι 
σήμερα Επιχείρησης η Υπηρεσίες ξεκινώντας από την σημερινή θέση απασχόλησης. 
Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε διαφορετική 
Επιχείρηση η Υπηρεσία η ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και 
ευθύνες που είχε σε κάθε θέση.) 

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) (μήνας/έτος) 

Χώρα: 

Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 

Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) (μήνας/έτος) 

Χώρα: 

Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 

Αρμοδιότητες – ευθύνες: 
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13. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη η υπηρεσία: 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες μελέτες η υπηρεσίες. Δεν τίθεται 
χρονικός περιορισμός στις μελέτες η υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στον 
πίνακα.)  

 

ΧΩΡΑ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
: Από 

(μήνας/έτος) 

Έως 
(μήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΘΕΣΗ     και     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

        Τόπος – Ημερομηνία 

Υπογραφή 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ  ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  Η  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

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

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

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

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η              

    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης η υπηρεσίας 
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  Τμήμα Α) 

    ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που 
αφορά η Σύμβαση, αυτά που εκπονήθηκαν και αυτά 
που πρόκειται να εκπονηθούν. ) 

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου 
σχήματος.  Σε περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται 
όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της 
Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

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

    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η προβλεπομένη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του αντικειμένου που εκπονεί ο υποψήφιος. Αν έχει 
εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο, αναγράφεται η 
ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.)  

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του έργου και του μεγέθους του με 
χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη 
κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη).  Μπορεί να 
γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 
αντικειμένου, δυσκολιών κ.λ.π  κατά την κρίση του 
υποψηφίου.) 

    ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η αμοιβή μελέτης η υπηρεσίας της 
κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, 
όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, το ποσοστό 
συμμετοχής του στην κατηγορία και η τελική 
προκύπτουσα αμοιβή του.) 

    ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η εισπραχθείσα αμοιβή της μελέτης η 
υπηρεσίας που αφορά τον υποψήφιο όπως 
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προκύπτει από τον τελευταίο εγκεκριμένο η 
υποβληθέντα λογαριασμό.) 

   ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:  (Αναγράφεται η υπολειπόμενη αμοιβή της μελέτης η 
υπηρεσίας που αφορά τον υποψήφιο. ) 

   ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΣ 

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

   ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  (Αναγράφεται  ο υπολειπόμενος χρόνος που 
προβλέπεται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου 
που εκπονεί ο Υποψήφιος.) 

   ΑΤΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  

   ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αναγράφονται τα άτομα της ομάδας μελέτης που θα 
απασχοληθούν για την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου που εκπονεί ο Υποψήφιος, μαζί με τους 
εκτιμώμενους ανθρωπομήνες απασχόλησής τους.) 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή              

    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης η υπηρεσίας 
όπως αναγράφεται στην σύμβαση) 

(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όλες τις εκπονούμενες μελέτες στην κατηγορία την οποία 
συμμετέχει ο υποψήφιος.) 

        (Τόπος – Ημερομηνία) 

         

 

Σφραγίδα – Υπογραφή 

                                                                                                Νομίμου Εκπροσώπου 



 

 41 

   
  

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΙV  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

 

α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΟΠ.2 Τριγωνομετρικά σημεία IV 
τάξεως (νέα) ΤΕΜ. 9 800 7200,00 

2 ΤΟΠ.2 
Τριγωνομετρικά σημεία IV 
τάξεως (αναγνώρηση και 

χρήση) 
ΤΕΜ. 14 65 910,00 

3 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία 

εντός κατοικημένων 
περιοχών 

ΤΕΜ. 250 65 16250,00 

4 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία 

εντός κατοικημένων 
περιοχών - Μόνιμη Σήμανση 

ΤΕΜ. 120 25 3000,00 

5 ΤΟΠ.4 

Χωροστάθμηση με 
ενδιάμεσα σημεία 
υπάρχουσας 

οριζοντιογραφίας, Πεδινό 
έως 10% 

ΧΙΛ. 6 100 600,00 

6 ΤΟΠ.4 

Χωροστάθμηση με 
ενδιάμεσα σημεία 
υπάρχουσας 

οριζοντιογραφίας, Ορεινό 
20% και άνω 

ΧΙΛ. 3 200 600,00 

7 ΤΟΠ.6Α 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δομηνένων 
εκτάσεων σε κλίμακα 1:500 
και κατηγορία κάλυψης 2. ΙΙ 

(αραιοδομημένη, από 60-200 
σημεία) 

ΣΤΡ. 334 60 20040,00 

8 ΤΟΠ.6Α 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δομηνένων 
εκτάσεων σε κλίμακα 1:500 
και κατηγορία κάλυψης 1. Ι 

(πυκνωδομημένη πάνω από 
200 σημεία) 

ΣΤΡ. 150 100 15000,00 

ΣΥΝΟΛΟ      63600,00 
Σύνολο με  

τκ = 1,066 (2007)      67797,60 

ΦΠΑ 19%      12881,54 
Σύνολο με ΦΠΑ 

19%      80679,14 

9 
Αμοιβή 
κατά 

αποκοπή 

Αποτύπωση Πυλών και 
Στοών (13 στοές) ΣΤΡ. 1,65  4000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ      84679,14 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

 

α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΟΠ.2 Τριγωνομετρικά σημεία IV 
τάξεως (νέα) ΤΕΜ. 9   

2 ΤΟΠ.2 
Τριγωνομετρικά σημεία IV 
τάξεως (αναγνώρηση και 

χρήση) 
ΤΕΜ. 14   

3 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία 

εντός κατοικημένων 
περιοχών 

ΤΕΜ. 250   

4 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία 

εντός κατοικημένων 
περιοχών - Μόνιμη Σήμανση 

ΤΕΜ. 120   

5 ΤΟΠ.4 

Χωροστάθμηση με 
ενδιάμεσα σημεία 
υπάρχουσας 

οριζοντιογραφίας, Πεδινό 
έως 10% 

ΧΙΛ. 6   

6 ΤΟΠ.4 

Χωροστάθμηση με 
ενδιάμεσα σημεία 
υπάρχουσας 

οριζοντιογραφίας, Ορεινό 
20% και άνω 

ΧΙΛ. 3   

7 ΤΟΠ.6Α 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δομηνένων 
εκτάσεων σε κλίμακα 1:500 
και κατηγορία κάλυψης 2. ΙΙ 

(αραιοδομημένη, από 60-200 
σημεία) 

ΣΤΡ. 334   

8 ΤΟΠ.6Α 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δομηνένων 
εκτάσεων σε κλίμακα 1:500 
και κατηγορία κάλυψης 1. Ι 

(πυκνωδομημένη πάνω από 
200 σημεία) 

ΣΤΡ. 150   

ΣΥΝΟΛΟ       
Σύνολο με  

τκ = 1,066 (2007)       

ΦΠΑ 19%       
Σύνολο με ΦΠΑ 

19%       

9 
Αμοιβή 
κατά 

αποκοπή 

Αποτύπωση Πυλών και 
Στοών (13 στοές) ΣΤΡ. 1,65   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ       
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Προσάρτημα  V 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς Δήμο Ηρακλείου37 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
………………………………… 38, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 
……………… …… 
………………………………………………………………………………………….39  για τη 
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………….40, ή της μετ΄αυτήν νέας 
ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 41 σύμφωνα με 
τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 
αποκλειστικά και μόνο μέχρι ……………………….. 42 μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον 
στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή δήλωσή σας περί 
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας 
αυτή. 

Η παρούσα μας ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση, όχι όμως μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

Με τιμή 

                                                 
37  Αναγράφεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 
38  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικά σε 

περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η εγγύηση συμμετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 
39  Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή  σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 
40  Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
41  Αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  στην   προκήρυξη. 
42  Αναγράφεται η ημερομηνία που αναφέρει η προκήρυξη. 
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Προσάρτημα  VI 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜ. …………..                                                         ΕΥΡΩ …………….……..43 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς44 

Ε Δ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…45  μέχρι το 
ποσό  των ………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και 
την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 
εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη 
σύμβαση …...……………………………………………..46  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά 
την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε 
στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση 
ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η 
παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την 
επιστροφή σε μας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 
περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 
αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. 

 

Με τιμή 

 

                                                 
43   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής. 
44  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 
45  Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία 

όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3316/05).  

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


	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
	ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ & ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ….
	………………………………………….

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	……………………………………….Ο  Δήμος Ηρακλείου


	Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 
	1.1. Κύριος του Έργου είναι  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
	 Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
	Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων

	Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής– Υποβολή φακέλου 
	Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις
	Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη – Ανάθεση
	Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης
	Άρθρο 7: Τεύχη της Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
	Άρθρο 8 : Γλώσσα Διαδικασίας
	Άρθρο 9 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
	Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία


	Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
	Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

	Άρθρο 17: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
	Άρθρο 23: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης 
	Πτυχίο: 


	ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
	ΘΕΣΗ     και     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


