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ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
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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 71.158,94 € (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 

 
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 02/05/2008 και με τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
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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 του Διαγωνισμού – Συμβατικά τεύχη 
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Άρθρο 11 : Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη Αμοιβή – Χρηματοδότηση – 

Συμβατική προθεσμία 
Άρθρο 12 : Διαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης μελέτης – Κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης 
Άρθρο 13 : Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων 

συμμετοχής 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  
Άρθρο 16 : Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής  
Άρθρο 17 : 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 : Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής   
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισμός Αναδόχου  
Άρθρο 23 : Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του 

επιλεγέντος αναδόχου. 
 

Προσαρτήματα 
Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
ΙΙ : Υποδείγματα για την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
ΙΙΙ : Υποδείγματα για την Τεχνική Προσφορά 
V : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
VΙ : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
VΙΙ : Κατάλογος συνημμένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  
 

1.1 Κύριος του Έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3. 
  
 Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ4. 
 

Προϊστάμενη Αρχή είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που έχει 
έδρα: Αγ. Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο. 

     

 Διευθύνουσα Υπηρεσία  είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας 
 
 1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ & ΠΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 5, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές. 

 
  

Οδός  : Αγίου Τίτου  1  
Ταχ.Κωδ. : 71202 Ηράκλειο  
Τηλ.- fax : 2810-399197, 2810-399214 - 2810-280780  
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 
έχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 
επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως 
αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό. 
 

1.3    Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι 
παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία: 
 
α- Ενδιαφερόμενος: κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο, ή 

ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει 
μέρος στην παρούσα διαδικασία 

 β- 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.  
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 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. 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 
 

2.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση Δήμου http://www.heraklion.gr,  και συγκεκριμένα 
από την ιστοσελίδα των Δημοπρασιών, εκτός από το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς που διατίθεται από το Δημοτικό Κτίριο (1ος όροφος), οδός 
Ανδρόγεω 2, Πληροφορίες Κανατέλια Ειρήνη τηλ.: 2810-399197 & 2810-399214 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Πρωτόκολλο   

 
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν 6 το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Υπηρεσίας που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 28/05/2008.7 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να παραδώσει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς εντός έξι (6) το πολύ ημερών από την 
παραλαβή σχετικής αίτησης.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία 

του διαγωνισμού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία 
σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και 
αποστολής8. Η Υπηρεσία  παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού της 
παραγράφου 2.1 στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της 
επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξή τους. 

 
2.3       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο του έργου” που 

βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των 
περιεχομένων του, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή 
συγκεκριμένα μέχρι τις 28/05/2008.  

            Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 
υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα 
τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, ύστερα από συνεννόηση. 

 
 Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εμπρόθεσμα ερωτήσεις που 

αφορούν, κατά την κρίση της υπηρεσίας, ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (ότι 
αφορούν δηλαδή και άλλους ενδιαφερόμενους), οι γραπτές απαντήσεις της 
υπηρεσίας θα κοινοποιούνται μέσω email ή fax9 σε όλους τους 
ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 
30/05/2008. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές 
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. 

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

3316/05) μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 7 μέρες πριν το διαγωνισμό 
ήτοι μέχρι 29/05/2008. Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως μέχρι και 
2 ημέρες προ της υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς 
την ένσταση.  

 
2.5 Πίνακας  περιεχομένων του φακέλου του έργου.  

Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3316/05: 
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1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που περιλαμβάνει 10: 
Α. Εισαγωγή 
Β. Περιγραφή αντικειμένου μελέτης 
Γ. Σκοπιμότητα του έργου 
Δ. Νομοθεσία 
Ε. Προδιαγραφές τοπογραφικής αποτύπωσης 
ΣΤ. Έλεγχοι -  Εγκρίσεις 
2. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής 
3. Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων 

 
 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής – Υποβολή φακέλου  
 
3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

φάκελο συμμετοχής, κατά τρόπο σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τις 
απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της 
παρούσας Προκήρυξης. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία 
επισημαίνονται ρητώς στη παρούσα Προκήρυξη. 

  Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από 
διατάξεις νόμου, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην 
παρούσα.  

   Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης με ρήτρες και όρους της 
προκήρυξης οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη 
συμπλήρωση ή διευκρίνηση των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4.6. 

 
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής 
τρεις επιμέρους κλειστούς φακέλους: 

α- φάκελο “Δικαιολογητικών Συμμετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονομικής Προσφοράς”. 

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

 
Επί των επιμέρους φακέλων αναγράφονται:  
α) το περιεχόμενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, ή Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονομικής 
Προσφοράς) και   

 β) η επωνυμία (ή οι επωνυμίες σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας) 
του διαγωνιζόμενου.  
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σημειώνονται 
κατά το άνοιγμα του φακέλου από την Επιτροπή.  

  
 Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος με 

τρόπο που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί 
χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου 
φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος 
κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται.  

 Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί11, δηλαδή το περιεχόμενό 
τους να μην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των 
ενδιαφερομένων, πρόσθετα μέτρα διασφάλισης του απόρρητου του 
περιεχομένου τους.  

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

 
Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 
 
4.1   Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της 

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

 
4.2 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ΄ αρχάς την εμπρόθεσμη 

κατάθεση του φακέλου συμμετοχής και την υποβολή της οικονομικής 
προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθμεί και 
μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής, καθώς και τους 
περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των 
“Δικαιολογητικών Συμμετοχής” όλων των Διαγωνιζομένων, μονογράφει τα 
στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή: 

α-  την πληρότητα του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” κατά το άρθρο 21, 
β- το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 18, 
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 19, 
δ- την ύπαρξη της τυχόν επιπλέον ζητούμενης ειδικής τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά το άρθρο 20.12 
 
Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου 
συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται και 
τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την ημερομηνία και ώρα 
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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 
των λόγων αποκλεισμού των διαγωνιζομένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό και τοιχοκολλείται, με 
μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό13.  
Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του πρακτικού, τη σύμβαση 
για την οποία πρόκειται, την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν 
ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αποστέλλεται 
στους διαγωνιζόμενους. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν 
στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας 
των απεσταλμένων τους14.  
Η έναρξη της προθεσμίας ενστάσεων αρχίζει με την κοινοποίηση της 
ανακοίνωσης και οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την 
παραλαβή του πρακτικού δεν αναστέλλει την έναρξη. 
 
Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων 
που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν 
σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει 
η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως 
ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν 
προθεσμίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά 
όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόμενοι επί όσο χρόνο 
απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά με τις 
συνθήκες φύλαξης των φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
Δ17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-2006 (ΦΕΚ Β΄1561). 

4.4    Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ημέρα, ή, αν αυτό δεν είναι 
εφικτό, σε μία από τις αμέσως επόμενες εργάσιμες, η οποία γνωστοποιείται 
στους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, η 
Επιτροπή ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους “Τεχνικής 
Προσφοράς“ των διαγωνιζομένων αυτών, μονογράφει τα περιεχόμενα κάθε 
φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και 
αξιολογεί τις “Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθμολογεί με τα κριτήρια 
αξιολόγησης της παραγράφου 22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της 
απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων που τυχόν 
ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού λάβει υπόψη της την απόφαση, η 
Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και βαθμολογεί και τις Τεχνικές 
Προσφορές των διαγωνιζομένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και 
ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.  
 
Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων 
επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθμολογία κάθε 
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Τεχνικής Προσφοράς, με συνοπτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία 
αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόμενο των φακέλων της τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζομένων.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ με: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό και   
β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόμενους 
που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Στην ανακοίνωση 
καθορίζεται η μέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το 
όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου υποβάλλονται και απευθύνονται. 
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας 
στους διαγωνιζόμενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των 
απεσταλμένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην 
έναρξη της προθεσμίας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νομότυπο της τεχνικής 
προσφοράς 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 (διορθωτικό – συμπληρωματικό) Πρακτικό, 
αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  

4.5   Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών15, η 
Επιτροπή καλεί εγγράφως σε δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόμενους, 
που οι τεχνικές τους προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η ημέρα διεξαγωγής 
της δημόσιας συνεδρίασης πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε ημέρες,   
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της έγγραφης 
πρόσκλησης. Κατά την μέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή 
αποσφραγίζει τις “Οικονομικές Προσφορές“, τις μονογράφει και καταχωρεί το 
περιεχόμενό τους στο Πρακτικό ΙΙΙ. 
 
Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. 
Παραδεκτές είναι οι οικονομικές προσφορές, εφόσον:  

α)  Δεν παραβιάζουν τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
σχετικά με την αμοιβή των μελετών, βρίσκονται δηλαδή εντός των ορίων 
(ανώτατου και κατώτατου) επί των τιμών που θεσπίσθηκαν με την Υπουργική 
Απόφαση ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15-07-2005, σε συνδυασμό με την Υ.Α. 
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-08-2005 περί Έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμωμένων 
αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει16.  

 Τα ισχύοντα στη παρούσα Προκήρυξη ανώτατα και κατώτατα όρια αμοιβών 
ως ποσοστό της προεκτιμώμενης αμοιβής ανά κατηγορία είναι: 

 
Κατηγορία Ανώτατο Όριο Κατώτατο Όριο 

16 120% 80% 

β) Δεν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειμένου από τις 
οριζόμενες στα τεύχη του διαγωνισμού ιδίως στην ανάλυση της 
προεκτιμώμενης αμοιβής17. 

 
γ)   Είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της παρούσας.  

  
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και 
στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε 
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διαγωνιζόμενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα  
προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την 
ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόμενοι 
έλαβαν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, προκρίνεται η υποψήφιος με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“.  
 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, με μέριμνα του 
Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ημέρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το αρμόδιο όργανο ή 
Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους που 
δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούμενα στάδια.  
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας 
στους διαγωνιζόμενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των 
απεσταλμένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην 
έναρξη της προθεσμίας. 
 

 Εφόσον κατά του πρακτικού ΙΙΙ υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί σχετικά και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της 
σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22.2 της παρούσας. 

 
4.6       Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  
 

Πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν 
την πληρότητα του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” και νομιμότητα 
των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα 
υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. 
Τα μόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνηση είναι 
εκείνα για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι 
αποτελούν αιτία αποκλεισμού.  
Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο 
εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” των υποβληθέντων 
στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, 
σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου τυπικών 
δικαιολογητικών τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.  
 
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους 
αναφερόμενους στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζομένων, 
προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της 
καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία του άρθρου 20 της 
παρούσας. 
 
Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της 
«Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των 
στοιχείων αυτών εκτιμώνται για την βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως 
δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόμενων 
που δηλώνονται με την τεχνική προσφορά τους, προκειμένου να επαληθεύσει 
τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι 
αυτών. 
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Η «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων διορθώνεται και 
συμπληρώνεται από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 21.8. 

 

4.7 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισμό, 
όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη 
διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 
Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, γίνονται με fax. 18   

4.8      Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού μπορούν 
να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.4, οι 
Ενδιαφερόμενοι που προμηθεύτηκαν  τα τεύχη του διαγωνισμού. 

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. Η 
προθεσμία αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού, μπορεί πάντως η Π.Α. να εκδώσει την 
απόφασή της και μετά την παρέλευση της προθεσμίας19. Οι αποφάσεις επί 
των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε 
όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή 
αποκλείστηκαν από αυτό.  

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της 
Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με mail20  προς 
όλους τους διαγωνιζόμενους, πλην του επιλεγέντος αναδόχου, ως προς τον 
οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.3.   

5.2 Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να 
ανακαλέσει την Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την 
κατακύρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, 
εφαρμοζόμενη σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 6 του Ν.3316/05.  
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5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται με αποδεικτικό ο 
επιλεγείς Ανάδοχος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα 
επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 23, έναντι των οποίων 
υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.3, καθώς και το πτυχίο της παρ. 
21.2.  
Εφόσον στο ανάδοχο σχήμα μετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που 
συμμετείχε με την υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 β΄ της 
παρούσας προσκομίζει βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού του, για την 
απόδειξη ύπαρξης γενικής εμπειρίας κατά την παρ. 18.2.3. 

Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταμένη 
Αρχή ζητά την εντός εύλογης προθεσμίας συμπλήρωση ή διευκρίνησή τους. 

Ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η 
σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που:  

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

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

γ- αποδειχθεί, κατά την παρ. 23.1.1 ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπέγραψε 
την προσφορά δεν είχε την απαραίτητη καταστατική εξουσία και το 
διαγωνιζόμενο πρόσωπο δεν νομιμοποιεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.  
 
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει 
στους διαγωνιζόμενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του 
επιλεγέντος αναδόχου και να χορηγήσει φωτοαντίγραφά τους, πριν την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.  

 
 
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης 

6.1 Η Σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον 
επιλεγέντα Ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της 
παρ. 5.3 της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό,   

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

Η σύμβαση επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόμιμο 
Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Αν πριν την υπογραφή της σύμβασης εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3414/05 (περί βασικού μετόχου), από 
την οποία προκύπτει ασυμβίβαστη ιδιότητα μεταξύ του καταδικασθέντος και 
του αναδόχου, ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται (άρθρο 5 ν. 3310/05 μετά 
την τροποποίησή του με ν. 3414/05) και εξετάζεται η ανάθεση της σύμβασης 
στον επόμενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο). 

 6.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η 
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, 
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κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν.3316/05, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Η σύμβαση 
μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν 
προσέλθει έγκαιρα με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του Εργοδότη, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση 
στους αμέσως επόμενους κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ 
της Επιτροπής και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 7 του 
Ν.3316/05. 

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

             Από πλευράς εργοδότη η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο 
Ηρακλείου.21 

 

Άρθρο 7: Τεύχη του 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.) με τα Παραρτήματά της22, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το 
πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας του έργου.  

7.  Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς 
υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 2.δ του ν. 3316/2005. 

 
Άρθρο 8 : Γλώσσα 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 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, είτε από ορκωτό μεταφραστή της 
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη 
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.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. 

 

Άρθρο 9 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

1. Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) 
που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που 
έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του23.   

2. Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) 

3. Το Ν.Δ. 2726/1953, 
4. Το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως 

συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν 
καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

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

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

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

8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
 
 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία 

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης 
ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση: 
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  
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β) της νομοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του 
προηγουμένου άρθρου και 
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου. 
 
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους 
με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης 
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή 
προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11: Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη Αμοιβή – Χρηματοδότηση – 

Συμβατική προθεσμία 
 
11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο:  

«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 71.158,94 € (χωρίς ΦΠΑ).  

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 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 Πόλης24. 
 

11.3  Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 4 § 
2 του ν. 3316/2005 αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος υπολογισμού της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του άρθρου 7 της παρούσας.  

  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του ν. 3316/05, οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Η οικονομική τους 
προσφορά αποτελεί την κατ΄ αποκοπήν αμοιβή για το σύνολο του προς 
μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο του έργου. 
 
Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του 
Φακέλου του έργου, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες 
μονάδων φυσικού αντικειμένου που αναφέρονται στο τεύχος της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την 
εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του 
προσφορά, μέσα στα παραδεκτά περιθώρια διακύμανσής της. 
Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις μονάδες φυσικού 
αντικειμένου μεταξύ του τεύχους της προεκτιμώμενης αμοιβής και της μελέτης 
του αναδόχου, δεν δημιουργείται εκατέρωθεν δικαίωμα για αντίστοιχη 
αυξομείωση της αμοιβής του αναδόχου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το «βασικό 
σχέδιο», το οποίο περιγράφεται στο Φάκελο του έργου, δηλαδή τα βασικά 
δεδομένα που περιγράφουν και οριοθετούν το φυσικό αντικείμενο του έργου 
(π.χ. αρχή και πέρας έργου οδοποιίας, όρια έκτασης προς τοπογράφηση, 
όρια αποχετευομένων περιοχών, διαστάσεις βασικών χαρακτηριστικών του 
έργου, επιφάνεια κτηρίων, κλπ).  
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες υπερβάσεις του βασικού σχεδίου 
έχουν ισχύ τα προβλεπόμενα από το άρθρο 29 του ν. 3316/05.  

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

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.  
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 Στη σύμβαση ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 25 

1. Μετά από διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υπαίθρου και να παραδοθούν στην 
υπηρεσία τα τεύχη των μετρήσεων υπαίθρου και τα τεύχη υπολογισμού 
των δικτύων (τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού).  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 6 
μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

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

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

 
Άρθρο 12: 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. 
3316/200526.  

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 
2027 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 
22.2 της παρούσας. 

 
 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 

Προκήρυξης, στην οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 
υποδείγματα εγγράφων για την Υπεύθυνη Δήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, 
την Τεχνική Προσφορά και τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής και Kαλής 
Eκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγμάτων είναι υποχρεωτική. 

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

 Οι προσφορές θα ισχύουν για 5 28 μήνες από την ημέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής Προσφορών του επομένου άρθρου. 

 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων 
συμμετοχής 

 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, 
των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 05/06/2008 και ώρα 12:00  
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Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες (κατά το άρθρο 3). 

 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής, ποσού 1.423,18 € 29, 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). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην 
παρούσα υπόδειγμα (προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος 
τουλάχιστον 6 30 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική 
Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της 
ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων 
κατά σειρά κατάταξης αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, β) των 
υπολοίπων αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και 
υπό την προϋπόθεση ότι οι διαγωνιζόμενοι  αυτοί θα παραιτηθούν από το 
δικαίωμα υποβολής διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, ή μετά την 
παρέλευση απράκτων των προθεσμιών προσφυγής. Σε περίπτωση 
αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται 
μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή 
η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές 
προσφυγές.  

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

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με βάση το συνημμένο στην 
παρούσα υπόδειγμα (προσάρτημα VI), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της 
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (άρθρο 11.2 της παρούσας). 

 
 
 
Άρθρο 16: Αμοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωμής  

16.1 Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή και 
δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν 
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αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 30 του Ν.3316/05 και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
Δ17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18.2.2006 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

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

 
 
Άρθρο 17: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 
17.1 Δεν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης της Προκήρυξης 

στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην Τράπεζα Δεδομένων TED.   

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής31 θα δημοσιευθεί α) στο ενημερωτικό δελτίο 
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο32, σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007)33. 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης34 βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν μπορεί να είναι ανώτερα των 
1.000,00 ΕΥΡΩ35 και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
της σύμβασης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για την ίδια μελέτη, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων 
εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την ανατιθέμενη 
σύμβαση. 

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

  

 

 - 20 - 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 18: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
18.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασμό με την 

παρ. 2 γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται36 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 Β ή Γ37 

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του 
Μητρώου Εταιριών / Γραφείων  Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και 
του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη 
εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του ν. 716/77 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων)38. 

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

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

18.2.2 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν 
αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ39 
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 ΕΚ40 ή στα αντίστοιχα 
μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής 
που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / 
Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως 
εξής: 

Για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος  8ετούς 
εμπειρίας41,   
 

18.3.  Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά 
τις προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις 
απαιτούμενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν 
τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 18.2, διαφορετικά η 
υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής 
στο διαγωνισμό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των 
διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του 
διαγωνιζόμενου, αποκλείεται.  
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια 
ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια 
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κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

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

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της 
αποτελεί, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και 
Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της 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. 

18.4 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο 
διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι 
οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

18.5.  Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, 
εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που 
καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή 
κάποια από τα ατομικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει 
υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε 
προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή 
τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών 
αποκλείεται42.  

 
 
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων 
 
  Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο 

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

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

 
 

19.1  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/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. 
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19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

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

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

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

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

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

 
19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω 

πληροφοριών ή μη παροχή των πληροφοριών αυτών. 
Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου 
νομικού προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό 
συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της 
διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδικότερα στην παρ. 23.1.2α της παρούσας. 

 
 
20.    Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα43  
 
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 άρθρο44. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται 

  α) από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών45, οι οποίες 
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
κατά την τελευταία δεκαετία46. 

Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία: 47: 
Κατηγορία 16 και συγκεκριμένα αποτυπώσεις μνημείων, κτιρίων, ναών κ.α. 
 

20.2. Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη 
του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται 
κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα 
που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης 
μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά 48 είτε από έναν μόνο από τους 
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Άρθρο 21: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής 
 

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

      α- κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής»,  
 β- κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και  

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

 Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  

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

21.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός 
του Φακέλου Συμμετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) 
χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών 
δικαιολογητικών, με τα συνημμένα (Πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις).  

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

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

(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της σύμπραξης περί ορισμού: (i) Κοινού 
Εκπροσώπου και (ii) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου, 

(γ) Δήλωση περί αποδοχής του διορισμού του ορισθέντος κοινού 
εκπροσώπου και του αναπληρωτή του.  

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

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

- τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο – μελετητή, ή  

- τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή 

- τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή 
συμπραττόντων φυσικών και νομικών προσώπων ή  

- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

Επισημαίνονται σχετικά με τη νομιμοποίηση των διαγωνιζομένων τα ακόλουθα: 

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

     β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασμό σύμπραξης υποδηλώνει την 
λήψη σχετικής απόφασης των οργάνων των συμπραττόντων περί συμμετοχής 
στο διαγωνισμό σε σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της σύμπραξης. Αν δεν 
εκδηλωθεί αντίδραση συμπράττοντος θεωρείται ότι υφίσταται η σχετική 
νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως «κοινοπραξία» θεωρείται ότι συμμετέχουν 
υπό μορφή συμπράξεως.  
[Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν 
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες αυτοτελώς στις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π., 
συνιστώνται με ιδιωτικό έγγραφο και διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ]. 

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

21.2 Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
21.2.1 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.1 προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στις 

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

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

21.2.3 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.3 προσκομίζουν  

 α) άδεια άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό 
μητρώο του κράτους εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
18.2.3 της παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που 
να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους 
στο μητρώο, 

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

21.3    Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζομένων 
 Οι μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποβάλουν στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη 
σύμφωνα με το Προσάρτημα  Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο 
πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού εκ των αναφερομένων στο άρθρο 19 της 
παρούσας.  

 Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη 
Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του μέλους 
κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού.  
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 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται. 
 

21.4    Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας49  
Για την απόδειξη της ζητούμενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν τα 
αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας 
ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 20.3, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να 
αφορούν  το πρόσωπο ή τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα): 

21.4.1 Κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα 1 του προσαρτήματος II, που εκπονήθηκαν την τελευταία 
δεκαετία 50 από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη 
διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας, συνοδευόμενο από υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζομένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και 
αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών. 

21.4.2 Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (έτη 
εμπειρίας) σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2 του προσαρτήματος 
II , του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού, συνοδευόμενο από τα 
βιογραφικά σημειώματα αυτών 51.  

 21.5  Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να 
παρατίθενται τα παρακάτω από αα -δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού:  
  αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει 
ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
(απροφασίστως). 

  ββ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριμένου διαγωνιζόμενου. 
Λάθη στην αναγραφή των στοιχείων αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως 
προς το διαγωνισμό ή το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδονται) δεν 
επηρεάζουν τη νομιμότητα της εγγύησης συμμετοχής.  

  γγ)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (κατά το άρθρο 15.1 της παρούσας). 

  δδ) Η ημερομηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστημα ίσο ή 
μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στην προκήρυξη ή μέχρις επιστροφής της. 

Τυχόν λάθη ή ελλείψεις της εγγύησης πέραν των αναγκαίων αυτών 
στοιχείων διορθώνονται ή συμπληρώνονται εκ των υστέρων κατ΄ εφαρμογήν 
του άρθρου 4.6 της παρούσας. 

 
Β)        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
21.7 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22.1.1 της παρούσας και συγκεκριμένα :  

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

ορίζονται στο άρθρο 8 της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. 
Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/ 18-102006 (ΦΕΚ Β΄1611/2006) καθώς και το άρθρο 
Β της υπ. αριθμ. Ε1/22.1.2007 εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

            Η τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών 
Δεδομένων του φακέλου του έργου και να περιλαμβάνει καταγραφή των 
αντικειμένων της υπό ανάθεση μελέτης (κατηγορίες μελετών και στάδια 
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μελέτης) και σχολιασμό αυτών, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων που 
προκύπτουν και εισήγηση περί του ενδεδειγμένου τρόπου επιλύσεώς τους. 
Στη Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών 
λύσεων. 
 
Η Τεχνική Έκθεση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν πρέπει 
να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 20 σελίδων52 κειμένου μεγέθους Α4 και 
γραμματοσειράς μέσου μεγέθους (ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και 
σχεδίων.  
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο μέγεθος, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση 
την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης 53),  το υπερβάλλον υλικό δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
 

21.7.2 Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της μελέτης, που περιλαμβάνει: 
α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της μελέτης, με 
σύντομη περιγραφή της κάθε μιας, καθώς και την αξιοποίηση του 
διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού, όπου απαιτείται.  

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

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

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

Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 20 σελίδων54 κειμένου μεγέθους Α4 και 
γραμματοσειράς μέσου μεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος. 
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου 
μέτρου κρίσης55),  το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση.  

 
21.7.3  Έκθεση σχετική με την Ομάδα  Μελέτης που θα περιλαμβάνει: 

α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Ομάδας Μελέτης με αναφορά της 
προηγούμενης συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο, συνοδευόμενη από 
τον Πίνακα, όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας (υποδείγματα 1 και 2 
του προσαρτήματος III). 
β)  Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την 
εκπόνηση της μελέτης συνοδευόμενη από οργανόγραμμα όπου θα 
παρουσιάζεται σχηματικά η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών 
της ομάδας. 
γ)  Στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της 
ομάδας μελέτης.  
 
Για τα πρόσωπα της ομάδας μελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό 
δυναμικό του διαγωνιζόμενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 
22.1.1, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου περί 
της σχέσης εργασίας με τα άτομα αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας. Δεν απαιτείται η υποβολή 
αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών. 
 

Η Έκθεση Ομάδας Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και 
εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας) δεν πρέπει να 
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υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 15 σελίδων56 κειμένου μεγέθους Α4 μέσης 
γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή 
του ίσου μέτρου κρίσης57), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή δια-
τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Πρόσωπα πέραν του ενδεχομένως απαιτούμενου στο άρθρο 
20.1.β εξειδικευμένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας) τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα μελέτης 
διαγωνιζομένου πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται μόνο στον κλειστό 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην 
αξιολόγηση.   

 
21.7.4 Στοιχεία για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου 

εκτέλεσης του έργου.58 

 Τα στοιχεία που προσκομίζονται πρέπει να είναι κατάλληλα για να 
αποδείξουν ότι ο διαγωνιζόμενος έχει στο παρελθόν ασχοληθεί σε βάθος με 
παρόμοιες μελέτες (ή και μελέτες από τις οποίες αιτιολογημένα προκύπτει η 
ενασχόλησή του με τεχνικά ζητήματα παρόμοια με αυτά που αναμένεται να 
προκύψουν και κατά την εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης) στη περιοχή 
εκτέλεσης των έργων, ή εκπόνησης των μελετών (αν οι μελέτες δεν 
συνδέονται με έργο, όπως π.χ. οι πολεοδομικές ή χωροταξικές μελέτες).  

Η γνώση αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και να αποδεικνύει ενασχόληση με 
τις ιδιαίτερες τεχνικές συνθήκες και παραμέτρους του τόπου που αφορά η 
μελέτη.  
 

Γ.        ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

21.8 Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούμενο 
από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς συμπληρωμένο χειρόγραφα 
με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.  

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και να υπογράφεται: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση σύμπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της 
νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη 
σύγχυση ως προς το πρόσωπο του διαγωνιζομένου που την υπέβαλε, ή την 
νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού. 
Η προσφερόμενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται μόνο ανά κατηγορία 
μελέτης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού. 
Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζομένου για το σύνολο 
της σύμβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά 
κατηγορία μελέτης, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη προς τα άνω 
μονάδα ΕΥΡΩ, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η 
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συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό 
έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό 59) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Υπενθυμίζονται  οι επισημάνσεις της παρ. 11.3 του παρόντος. 

Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη 
σε αθροίσματα και γινόμενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση 
διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του 
ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, προκειμένου να προκύψει το τελικό 
ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συμμετοχής των Διαγωνιζομένων θα είναι 
αριθμημένα ανά σελίδα και ταξινομημένα με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και 
ταξινόμηση των παραγράφων του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισμός Αναδόχου 60  
 
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 61: 

 
22.1.1 Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

          Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  
Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της 
μελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.7.1 και 
συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης, 

• ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους και 
ιδιαίτερα της επισήμανσης των τυχόν προβλημάτων και  

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  
για την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων. 

Σε περίπτωση που η Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 
προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο 
προβλεπόμενος εύλογος αριθμός σελίδων.   

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1, που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 1 έως 100. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε Β1= 35%. 
           Κριτήριο 2ο  Τεχνικής προσφοράς 
Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: 

α) Αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.2 Έκθεσης 
Μεθοδολογίας.  
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Αξιολογούνται  συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν 
τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης, 

• ο βαθμός επάρκειας των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών 
παραγωγής μελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας και εσωτερικής συμβατότητας του 
προβλεπόμενου χρονικού προγραμματισμού για την εκπόνηση της 
μελέτης μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. 

Το υποκριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2Α που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 1 έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 
προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο 
προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός σελίδων. 

β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.3 
Ομάδας Μελέτης.  

Αξιολογούνται  συγκεκριμένα : 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας για τη κάλυψη του 
αντικειμένου του έργου από πλευράς αριθμού επιστημόνων και 
ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η ομάδα, πρέπει για την 
εκπόνηση εκάστης κατηγορίας μελέτης να διατίθεται το ελάχιστο 
απαιτούμενο για την καλούμενη τάξη δυναμικό. Η ανεπαρκής 
στελέχωση βαθμολογείται αρνητικά.  

• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται 
από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών 
της ομάδας με τους υποψηφίους και την έκταση προηγούμενων 
συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. Εφόσον χρησιμοποιείται 
και αξιοποιείται τεκμηριωμένα από τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα 
μελέτης στελεχικό δυναμικό πέραν του βασικού, δηλαδή του 
δυναμικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της μελέτης, 
λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό 
δυναμικό νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν 
στο δυναμικό του πτυχίου και με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό, 
το ελάχιστο δυναμικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη 
προκήρυξη 62. 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του 
οργανογράμματος για την εκπόνηση της μελέτης, 

• ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και 
ιδιαίτερα του συντονιστή σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς 
καθήκοντα 63 . 

Το υποκριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2Β που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 1 έως 100.  

Σε περίπτωση που η Έκθεση Ομάδας Μελέτης είναι αισθητά μεγαλύτερη από 
το προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται 
μόνο ο προβλεπόμενος ανώτατος  αριθμός σελίδων.  

Η βαθμολογία U2 στο κριτήριο αυτό προκύπτει ως: 

U2 = 40% U2A + 60% U2B 
Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β2=20%. 
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Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς 
Η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη 
έργου. 

Ειδικότερα θα αξιολογηθούν: 

- Η συσχέτιση των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην περιοχή του έργου, 
με άλλες μελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι 
επιτυχούς αντιμετώπισής τους. 

- η συμμετοχή μελών της ομάδας μελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόμενος, 
στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβλημάτων.   

Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό 
από 1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β3=20%.» 

 
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

U Τ.Π.= (U1*B1 + U2*B2+U3*B3)64 / 0,75 > 60 
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον: 

α) οι βαθμολογίες στα επιμέρους κριτήρια είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες 
απαιτούμενες και 

β) η σταθμισμένη βαθμολογία τους κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 60 
μονάδες. 

 
22.1.2. Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά βαθμολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το 
άρθρο 4 § 5 της παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθμια κλίμακα. 

Η  βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  
 
Η βαθμολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από 
τον λόγο της χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin 
προς την οικονομική αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής:  

U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των 
οποίων οι Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο .  

 

22.2 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς  

H σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U = U.Τ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά 
που θα συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας περισσότερων προσφορών,  ως πλέον συμφέρουσα προσφορά 
λαμβάνεται αυτή με την μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
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Άρθρο 23:  Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του 
επιλεγέντος αναδόχου. 

23. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος 
να προσκομίσει τα ακόλουθα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 
νομιμοποίησης και ελέγχου της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος 
της): 

23.1.1  Σημείωμα ενυπόγραφο του νομίμου εκπροσώπου του γραφείου μελετών ή 
του κοινού εκπροσώπου σύμπραξης ή νομικού συμβούλου του 
διαγωνιζομένου, από το οποίο να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του 
νομίμου εκπροσώπου. Μπορεί η αναθέτουσα αρχή  να ζητήσει τα σχετικά 
έγγραφα στα οποία στηρίζεται το σημείωμα (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της 
εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα 
δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών 
προσώπων, ή των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων νομικών προσώπων 
σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση 
έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία 
διαπίστωσης του δικαιώματος υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 
προκύψει ότι άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο διαγωνιζόμενος αρνηθεί 
εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του αποκλείεται και η σύμβαση 
καταρτίζεται με τον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιο, με ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 5.3 της παρούσας.  

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

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

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

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

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

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

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

Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση. 

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

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς για την περίπτωση της παρ. 19.8. Οι έλληνες μελετητές 
- φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν βεβαίωση του 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 για το οποίο υπάρχει υποχρέωση 
ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

ε)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή του 
κράτους καταγωγής του διαγωνιζομένου, για την περίπτωση της παρ. 19.9. 
Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν 
αποδεικτικό της αρμόδιας ΔΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο 
είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή της μελέτης, η 
οποία μπορεί να επικυρώνει, σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο, το 
φωτοαντίγραφο της ενημερότητας.  

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

23.1.3  Εφόσον στο ανάδοχο σχήμα συμμετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την 
παρ. 18.2.3, υποβάλλει τα βιογραφικά σημειώματα του απαραίτητου για την 
κατοχή της απαιτούμενης γενικής εμπειρία προσωπικού του.  

 

 - 33 - 
 



 

 

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

23.3   Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ημέρα της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών 
διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να 
γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των 
τριών μηνών από την σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.  

23.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής 
«Μελετητή» σε Επίσημους Καταλόγους Αναγνωρισμένων Παρόχων 
υπηρεσιών της χώρας τους κατά την έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 
2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 
εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

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

 
 

Ηράκλειο 02/05/2008  
(Τόπος – Ημερομηνία)  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              Ο Συντάξας 

 
         
 
      Κανατέλια Ειρήνη 
  Τοπογράφος Μηχανικός 
 

 

 Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης 
 
       Νίκος Μιχελάκης  
   Αρχιτέκτων μηχανικός 
          Με Α΄ βαθμό 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό πρωτ. 156/2008 απόφαση65 

 
 

  

 

 - 34 - 
 



 

 

 - 35 - 
 

                                                

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

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

 

 
1 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισμούς με προεκτιμώμενη αμοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη 
του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις 
υποσημειώσεις του παρόντος τεύχους σημειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο 
κείμενο στις δύο περιπτώσεις.  
2 Στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον ελληνικό τύπο, ανάλογα με την 
περίπτωση. 
3 Σημειώνεται το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. Α΄ή Β΄ βαθμού, ανώνυμη 
εταιρεία του δημόσιου τομέα κλπ) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι 
μελέτες. 
4 Σημειώνεται το νομικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύμβαση, είτε για λογαριασμό του είτε 
για λογαριασμό του κυρίου του έργου. 
5 Η Προϊσταμένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει 
την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
6 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη 
αναπαραγωγής των τευχών. 
7 Για τον υπολογισμό των προθεσμιών της παραγράφου αυτής και της επόμενης δεν 
λαμβάνεται υπόψη η ημέρα υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ημέρα υποβολής 
προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσμία των 8 ημερών λήγει την προηγούμενη Δευτέρα. Αν η 
ημέρα λήξης της προθεσμίας είναι αργία, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη (λ.χ. 
αν η ημέρα υποβολής προσφορών είναι Δευτέρα, η προθεσμία των οκτώ ημερών λήγει την 
προηγούμενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την προηγούμενη Παρασκευή.  Ο ίδιος τρόπος 
υπολογισμού των προθεσμιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου 
(6ήμερο, 7ήμερο). 
8 Με πληρωμή του παραλήπτη λ.χ. 
9 Fax, email, ταχυδρομείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  
10 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα  με την κατηγορία μελέτης και τις 
προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3316/05, όταν αυτή τεθεί σε 
εφαρμογή. Μέχρι τότε το περιεχόμενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο 
άρθρο 4 παρ. 1 και είναι (επί παραδείγματι): Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπό ανάθεση μελέτης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του 
έργου. Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών, το τεύχος της 
Προεκτιμώμενης Αμοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της μελέτης κ.ο.κ. 
11 Διευκρίνηση: με τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγματος ή 
κατάλληλου ταχυδρομικού φακέλου. 
12  Αν με την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόμενοι ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (κατά το άρθρο 20 της παρούσας) διαγράφεται η φράση: 

  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούμενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελματικής 
καταλληλότητας κατά το άρθρο 20». 
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13 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισμού λόγω έλλειψης της 
(τυχόν) ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, περίπτωση κατά την 
οποία η αιτιολόγηση των λόγων αποκλεισμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκμηριωμένη, 
ώστε να προληφθεί η έγερση ζητημάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 

 
14 Δεν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού με fax στους διαγωνιζόμενους, εφόσον η 
υπηρεσία έχει τα μέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι 
διαγωνιζόμενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της υπηρεσίας. 
 
15 Σχετικά με το θέμα της οριστικοποίησης της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ενώ ακόμα 
εκκρεμούν προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο 
Ε15/07 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 
16 Εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν προέκυψε με εφαρμογή του Κανονισμού (επειδή 
στον Κανονισμό δεν περιέχονται αμοιβές για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελετών που αφορά 
ο διαγωνισμός, το υπογραμμισμένο τμήμα παραλείπεται. Στη περίπτωση αυτή, τα ανώτατα 
και κατώτατα όρια ορίζονται από τη παρ. 3 του άρθρου 4 της ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.07.2007. 
Στη περίπτωση που η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει από συνδυασμό του κανονισμού 
αμοιβών και εκτιμήσεων της Υπηρεσίας, τα επιτρεπόμενα ανώτατα και κατώτατα όρια της 
προσφοράς τίθενται ανάλογα με το ποιό μέρος της προεκτιμώμενης αμοιβής, που 
υπολογίσθηκε με μία από τις παραπάνω μεθόδους είναι μεγαλύτερο. Τα όρια αυτά ισχύουν 
για το σύνολο της κατηγορίας. Αν π.χ. το 60% του προϋπολογισμού της κατηγορίας 
προέκυψε από εφαρμογή του Κανονισμού και το υπόλοιπο 40% από εκτιμήσεις της 
υπηρεσίας, επειδή στον κανονισμό δεν υπάρχουν τιμές για κάποιες μονάδες φυσικού 
αντικειμένου, θα εφαρμοσθεί ως κατώτατο όριο το 80% και ως ανώτατο το 120%.  
17 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονομικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες μονάδων 
φυσικού αντικειμένου, από τις αναφερόμενες στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την 
αδυναμία συγκρισιμότητας των προσφορών. Θεμελιώδης υποχρέωση των διαγωνιζομένων 
είναι να δίνουν προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείμενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στο 
ΦτΕ.  
18 O νόμος παρέχει πάντως το δικαίωμα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το 
ταχυδρομείο. 
19 Είναι σκόπιμο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την 
έκδοση της απόφασης μπορεί μεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά 
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 
20 Fax, email, ταχυδρομείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 
21 Μπορεί πάντως να τεθεί είτε άλλο όργανο, είτε, αορίστως, «το νόμιμο κατά τις οικείες 
διατάξεις όργανο».  
22 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ρητά να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια 
του συμβατικού αντικειμένου προβλέπεται προγραμματισμός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση 
ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3316/05. 
23 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ 
(ggde.gr). 
24 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση χρηματοδοτούμενη από κοινοτικά κονδύλια πρέπει να 
αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηματοδοτείται. 
25 Κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 ν. 3316/05, τμηματικές προθεσμίες μπορούν να τεθούν στη 
σύμβαση κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τμηματικές προθεσμίες η 
σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται.  

Επίσης μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) 
περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 
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26 Επισημαίνεται ότι για την νόμιμη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 μπορεί να απαιτείται 
η έκδοση γνωμοδότησης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου ή και απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3316/05. 
27 Το άρθρο 20 μνημονεύεται μόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και 
επαγγελματική καταλληλότητα. 
28 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της 
διαδικασίας. Μια μέση χρονική περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας είναι 3-8 μήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται 
αντίστοιχο διάστημα. 
29 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιμώμενης 
αμοιβής χωρίς το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005). 
30 ορίζεται χρόνος μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως 
αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2. 
31  Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτημα της Εγκυκλίου 
Ε.15 / 2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 
32 (το ίδιο με την  υποσημείωση 40). 
33 Διευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ημερών που μεσολαβεί μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να 
προσμετράται μετά και την αποστολή της προκήρυξης στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα 
αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/05), και όχι μόνο από την αποστολή 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
34 Όπως οι δημοσιεύσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3316/05. 
35 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δημοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους 
διαφάνειας και αποφυγής αιφνιδιασμού των διαγωνιζομένων, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό 
συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην οικονομική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει 
μεγαλύτερη δαπάνη δημοσιεύσεων, οφειλόμενη στην τιμολογιακή πολιτική των εφημερίδων, 
το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το 
σκοπό τούτο απαιτείται έλεγχος των εξόδων δημοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά μόνο την δημοσίευση της προβλεπόμενης 
περίληψης στα έντυπα που ο ν 3316/05 προβλέπει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
αφορά την δημοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την δημοσίευση σε περισσότερα 
έντυπα από τα προβλεπόμενα. 
36 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. 
37 (τίθενται οι τάξεις και κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο και την συνολική 
προεκτιμώμενη αμοιβή κάθε κατηγορίας μελέτης όπως ορίζεται στην παρ. 11.2 της 
παρούσας, ανεξάρτητα αν ανατίθενται όλα τα στάδια ή κάποια απ΄αυτά – άρθρο 7 παρ. 2γ 
του ν. 3316/05) 
38 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας μελέτης, 
εναπόκειται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), δεδομένου ότι 
δεν υφίστανται νομοθετημένοι κανόνες για την αντιστοίχιση των μελετών με συγκεκριμένα 
γνωστικά πεδία επιστημόνων που μπορούν να ανταποκριθούν στην εκπόνησή 
τους.Συνιστάται πάντως, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την επιστημονική 
επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων να ανταποκριθούν στις συνολικές επιστημονικές απαιτήσεις 
της μελέτης, να απαιτούνται ρητά συμπράξεις μεταξύ συγγενών ειδικοτήτων.  



 

 

 - 38 - 
 

                                                                                                                                            
39 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγομένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 
αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 
40 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρμογής.  
41 Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,  

Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς 
εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς 
εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα 
μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο 
δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 
3316/05. 
42 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις 
διατάξεις περί μητρώων μελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατομικά πτυχία 
των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα η ανανέωσή τους.  
43 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». 
44 Η ζητούμενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει επί ποινή 
ακυρότητας της διαδικασίας να μην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της 
αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης, σε 
συνδυασμό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού. Πρέπει να 
αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  
«φωτογραφικών όρων», όταν η αυξημένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Επισημαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία 
πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις ζητούμενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 
45 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. 
46 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1α ν. 3316/05) . 
47 Η ειδική ικανότητα (εμπειρία στην παραγωγή εξειδικευμένων μελετών) μπορεί να ζητείται 
για κάποιες μόνο από τις επιμέρους κατηγορίες μελετών, κατά την κρίση της Προϊσταμένης 
Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την 
εξειδικευμένη εμπειρία.  
48 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της 
ζητούμενης ειδικής εμπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εμπειρία σε μελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων 
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επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή μπορεί να 
προκύψει από μία σύμπραξη δύο διαγωνιζομένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα 
διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όμως ζητείται εμπειρία σε μία (1) 
μονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 70.000 κατοίκων και 
άνω, τότε αυτή δεν μπορεί να προκύπτει από την εμπειρία με μία μονάδα ι.π. 30.000 
κατοίκων του ενός διαγωνιζόμενου και μία μονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου 
διαγωνιζόμενου στην ίδια κατηγορία. 
49 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. Στο σχέδιο αυτό 
της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων 
(εμπειρία διαγωνιζόμενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά 
που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να θέσει και άλλα, 
τότε πρέπει να μεριμνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 
50 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. 
51 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούμενου εξειδικευμένου 
προσωπικού. Το ζητούμενο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προέρχεται από το 
στελεχικό δυναμικό του υποψηφίου, από μόνιμους συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς 
συνεργάτες με ή χωρίς μελετητικό πτυχίο.  
52 Αν η μελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει 
πολύ αυξημένες απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά μπορεί να 
ορίζεται μικρότερο ή μεγαλύτερο, κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής. 
53 (ήτοι δεν θα εκτιμήσει το εύλογο μέγεθος με τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους 
διαγωνιζόμενους). 
54 (το ίδιο με την  υποσημείωση 67) 
55 (το ίδιο με την  υποσημείωση 68) 
56 (το ίδιο με την υποσημείωση 67) 
57 (το ίδιο με την υποσημείωση 68 ) 
58 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. Πάντως το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την εντοπιότητα. 
59 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι μικρότερη από την προεκτιμώμενη 
αμοιβή και ως αρνητική η μεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ 
θετική έκπτωση 15% ισούται με προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται 
με προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 
60 Αν η προς ανάθεση μελέτη έχει προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ποσού των 120.000 
ΕΥΡΩ, τίθεται υποχρεωτικά (εκτός κι αν, κατόπιν γνώμης του οικείου τεχνικού συμβουλίου το 
κριτήριο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω μελέτες, αν λ.χ. η μελέτη δεν 
μπορεί να συνδεθεί με ορισμένο τόπο), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, 
ένα επιπλέον κριτήριο ανάθεσης ως ακολούθως: 
«23.1.3  Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς 

Η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη έργου. 
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν: 

- Η συσχέτιση των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην περιοχή του έργου, με άλλες 
μελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 
αντιμετώπισής τους. 

- η συμμετοχή μελών της ομάδας μελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόμενος, στην 
επίλυση των ως άνω ειδικών προβλημάτων.   
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Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 
έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β3=20%.» 

Στην περίπτωση αυτή: α) η βαρύτητα του κριτηρίου 2, ελαττώνεται σε 20%. 
β) γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στον τύπο ανάδειξης.  
γ) προστίθεται στα αποδεικτικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την απόδειξη της «γνώσης των τοπικών συνθηκών». 
61 Με την προκήρυξη μπορεί να τίθενται (δεν είναι απαραίτητο) και κατώτερα όρια 
παραδεκτής βαθμολογίας ανά κριτήριο (άρθρο 7 παρ.2.ια και  8 ν. 3316/05). Πρέπει πάντως 
να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση τέτοιων ορίων μπορεί να είναι πολύ 
αυστηρή, έως απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες 
περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, είτε να μην προβλέπεται η 
χρήση κατωτέρων ορίων παραδεκτής βαθμολογίας ανά κριτήριο, ή το όριο αυτό να τίθεται 
πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου).   
62 Σε περίπτωση λ.χ. μελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή Γ’ και Δ’ 
τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναμικό είναι ένας μελετητής 12ετούς τουλάχιστον 
εμπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 
63 Δυσμενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθμός μελών της ομάδας σε σχέση με το 
μέγεθος του έργου, όσο και ο υπερβολικός αριθμός μελών. Επισημαίνεται ότι οι Επιτροπές 
Διαγωνισμού πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν όπως ορίζεται σε σχετικές 
εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ (π.χ. Ε1/2007), τη συμμετοχή σε ομάδες μελετών διαγωνιζομένων, 
προσώπων που απαγορεύεται η συμμετοχή τους από το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 
3316/2005, όπως άτομα τα οποία απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 
αναθέτουσες αρχές, μελετητές με δέσμευση του πτυχίου τους σε γραφείο που δεν μετέχει στο 
διαγωνισμό κ.λ.π. 
64 Αναπροσαρμόζεται ο τύπος αν τεθεί το 3ο κριτήριο. 
65 του αρμόδιου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 3316/05) 
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