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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

διακηρύσσει   

 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»  

Προϋπολογισμού 11.390.587,20 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν 3669/2008, και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

γ) Με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ’ αποκοπή τίμημα,  

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α), σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στην παρούσα Αναλυτική 

Διακήρυξη, την Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρ. πρωτ. Δ17α/ 353/8 

/ΦΝ 440/ 27-09-2010 με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το παραπάνω σύστημα, την 

με αριθμό 1 Απόφαση του Πρακτικού 113 /13-02-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ, με την οποία εγκρίθηκε η Δημοπράτηση του έργου με το πιο πάνω σύστημα καθώς και την με αριθ. 

2 Απόφαση του Πρακτικού 113 /13-02-2015 Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν η 

Αναλυτική και η Περιληπτική Διακήρυξη και την με αριθ. 4 Απόφαση του Πρακτικού 113 /13-02-2015 Δ.Σ. 

της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης και με συνολικό 

προϋπολογισμό € 11.390.587,20, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών και του Φ.Π.Α. και  

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  

 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι: η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 

Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) 
 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και 
Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ). 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 
Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ), που 
έχει έδρα: 

 
Οδός  :  Πλαστήρα & Ρωμανού 
Ταχ.Κωδ. : 71201 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ. : 2810-229971 
Telefax : 2210-288912 
E-mail : ty@deptah.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης 
του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

 
1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική 

Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ 
ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ), σύμφωνα με την Απόφαση 442/1991 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου που κρίθηκε νόμιμη με την 30064/6-11-1991 Απόφαση 
Νομάρχου Ηρακλείου . 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, στις 16/06/2015, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10:00 πμ (Ώρα Λήξης κατάθεσης Προσφορών), από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
(Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ). 

  
1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 

εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει 

προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση 
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου 

-  «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο», 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το 
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων(ΚΔΕ) είναι ο νόμος 3669/08 (ΦΕΚ Α΄116). 
 
1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν 
οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη 
σύμβασης. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων τα οποία κατά το νόμο 
αποτελούν καθολικό διάδοχο των καταργηθέντων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη 
διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των 
ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, 
μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Τα χορηγούμενα στοιχεία στους ενδιαφερόμενους, που διατίθενται από τη Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. 

Α.Ε. ΟΤΑ, είναι τα παρακάτω: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

2.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΥ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, η οποία δεν αποτελεί συμβατικό τεύχος της 

Δημοπρασίας και στην οποία αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκε ο 
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου.  

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ και ειδικώς: 

6.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
6.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

– ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνοδευμένη από τέσσερα (4) παραρτήματα, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 α & 
β, 6.2.4) 

6.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
6.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
6.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΚΗΝΗΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ), η 
οποία αναλύεται σε πέντε (5) τεύχη, ήτοι 6.5.α, 6.5.β, 6.5.γ, 6.5.δ & 6.5.ε 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
7. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ που αποτελούνται από τα ακόλουθα :  

7.0. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 
7.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

– ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

7.2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
7.3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
7.4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΚΗΝΗΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 
7.5. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
10. ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
11. ΕΝΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
12. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ, η οποία επίσης δεν αποτελεί συμβατικό τεύχος της 

Δημοπρασίας. 
 

Η ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ εγκρίθηκε με την Απόφαση 5 του Πρακτικού 113/13-02-
2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η Τεχνικοοικονομική Μελέτη 
τονίζεται ότι σε κανένα σημείο της δεν μπορεί να αποτελεί συμβατικό τεύχος της 
Δημοπρασίας και διατίθεται στους διαγωνιζόμενους για την ενημέρωση τους στο πλαίσιο της 
Διαφάνειας και των συναλλακτικών ηθών. 
 

Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, σε έντυπη μορφή, η αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 
 

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία, που 
αφορούν σε συμπληρωματικά έγγραφα και όχι τα κυρίως τεύχη π.χ. προμελέτες κ.λπ. ή 
να παρέχει διευκρινήσεις, από τα γραφεία της, 6 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης 
των προσφορών, άρθρο 134 παρ. 2 του Ν 3369/2008 
 

Σημειώνεται ότι οι έγγραφες απαντήσεις στα αιτήματα, για διευκρινήσεις, κάθε 
διαγωνιζόμενου θα κοινοποιούνται σε όλους τους διαγωνιζόμενους και θα αποτελούν 
συμβατικά στοιχεία του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι για παροχή διευκρινήσεων και με 
δεδομένο ότι η υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την προετοιμασία της 
απάντησης, ο χρόνος υποβολής των ερωτημάτων θα είναι το αργότερο 12 ημέρες 
πριν από τη Δημοπρασία. 
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Για την παραλαβή των πλήρων τευχών σε έντυπη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 1500,00 ΕΥΡΩ. 

Με αντίτιμο 200,00 ΕΥΡΩ διατίθενται στους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή τα 
αριθμημένα τεύχη του Προϋπολογισμού Προσφοράς και του Τιμολογίου Προσφοράς, 
ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (CD – DVD) διατίθενται τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.  
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων κατά την κρίση τους αναγκαίων στοιχείων και υπαρχουσών 
μελετών, ερευνών κ.λ.π. που αφορούν στο υπό Δημοπράτηση αντικείμενο, στα γραφεία 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  Τα στοιχεία αυτά 
αποτελούν τα μόνα έγκυρα στοιχεία της μελέτης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
αυτών και των στοιχείων που θα διαθέτει ο Ανάδοχος.  

 
2.3 Τα στοιχεία που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα ως άνω αποσκοπούν 

στη διευκόλυνση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, χωρίς να συνιστούν σε καμία 
περίπτωση το σύνολο των στοιχείων που οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν λάβει 
υπόψη τους κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
ελέγχουν σε κάθε περίπτωση με ιδία μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που 
σχετίζονται με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 

2.4 Κατά την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση των στοιχείων του ενημερωτικού φακέλου και έχει διερευνήσει, ελέγξει, 
κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και 
οικονομικές συνθήκες, το συνολικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει το έργο, καθώς και 
τυχόν παράγοντες ή κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο 
την εκτέλεση του έργου που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο. 

 
2.5 Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή από τα 

κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις 
δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

 
2.6 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν μόνοι τους με επί τόπου επισκέψεις και 

με συνεργασία με την Υπηρεσία, την ορθότητα των στοιχείων και σχεδίων που θα 
παραλάβουν και να προβούν σε ενδεχόμενες αναγκαίες διορθώσεις , προκειμένου να 
διαμορφώσουν την προσφορά τους. Οι ανακρίβειες που τυχόν διαπιστωθούν δεν 
βαρύνουν την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος 

υποβολής Φακέλου Προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο της 
προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 
της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή 
Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε 
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 

 
3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε τρεις ξεχωριστούς φακέλους, σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3669/08, δηλαδή:  
α- φάκελο “Δικαιολογητικών Συμμετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονομικής Προσφοράς” (Η οποία θα συμπληρώνεται στο αριθμημένο έντυπο 

της υπηρεσίας). 
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Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 24 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) ο τίτλος του έργου, η επωνυμία (ή οι επωνυμίες σε περίπτωση κοινοπραξίας) του 

διαγωνιζόμενου, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, 
εφόσον υπάρχει, e-mail) και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας 

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 κλειστοί, 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. 
 

3.3 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής 
που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  

 Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα 
ακόλουθα: 

 
Προς την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

(Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) 
 

Προς τον κ. Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:  
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

  
3.4 Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση 
από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης του αποκλεισμού.  
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα 
καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 
και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην 
περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί 
ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.  

 
Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και έγκρισης αποτελέσματος 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς 

 
Η διαδικασία παραλαβής και εξέτασης των φακέλων Προσφοράς γίνεται σε τρία επί μέρους 
στάδια.  
Ειδικότερα:  
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4.1.1 Α΄ Στάδιο διαδικασίας – Παραλαβή και εξέταση δικαιολογητικών συμμετοχής 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιον της, αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των διαγωνιζόμενων και 
μονογραφούνται από τα μέλη της Επιτροπής, στη συνέχεια δε κηρύσσεται η λήξη της 
παραλαβής. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 3669/08, δηλαδή μετά 
την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει 
λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να 
διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σημειώνεται 
ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο 
και μονογραφείται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει 
μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί 
η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο ή στην Επιτροπή 
κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και 
θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων που προσήλθαν 
εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. 

 
β) Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών 

προσφορών, καθώς και των τεχνικών προσφορών, γίνεται ταυτόχρονα σε δημόσια 
συνεδρίαση. 

 

γ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, 
καταγράφονται στο Πρακτικό Ι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο 
φάκελο, μονογραφούνται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται η έγκυρη συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 
της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της 
παρούσας. Επίσης ελέγχεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο 
εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος 
είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει 
τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις).  

 
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 την ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής. 
 
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 τυχόν 
αποκλεισμού διαγωνιζομένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 
Σχετική ανακοίνωση 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 τοιχοκολλείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και αποστέλλεται 
αυθημερόν με ΦΑΞ στους διαγωνιζόμενους. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται 
αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των 
απεσταλμένων τους.  
Η έναρξη της προθεσμίας ενστάσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης και οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του 
πρακτικού δεν αναστέλλει την έναρξη. 
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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 άπρακτη η σχετική προθεσμία 
των ενστάσεων 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 διαφορετικά 
επιστρέφονται. 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). 
 
 

4.1.2 Β΄ Στάδιο διαδικασίας – Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
 
α) Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι ή 

μετά την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής επί ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε μία από τις αμέσως επόμενες εργάσιμες η οποία 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείστηκαν με ΦΑΞ, ανοίγει σε 
δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζομένων αυτών, 
μονογραφεί και καταγράφει τα περιεχόμενα κάθε φακέλου στο Πρακτικό ΙΙ.  

 
Μετά την καταγραφή των περιεχόμενων κάθε φακέλου στο Πρακτικό ΙΙ, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατ’ αρχήν ελέγχει (παρ. 5 άρθρου 8 ν.3669/2008) με βάση το Φύλλο 
Συμμόρφωσης των διαγωνιζομένων κατά πόσον οι Τεχνικές Προσφορές τηρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα συμβατικά τεύχη, όπως ειδικότερα 
προσδιορίζονται στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ 
μέσω του οποίου αποφαίνεται ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.  
 
Ο έλεγχος γίνεται κυρίως μέσω της Δήλωσης του Αναδόχου που θα περιλαμβάνεται σε 
Φύλλο Συμμόρφωσης που θα κατατεθεί, όπως την παράγραφο 7.02 των ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και μπορεί να επεκταθεί και στο αναλυτικό περιεχόμενο των Τεχνικών 
Προσφορών. Σε κάθε περίπτωση η πιστότητα ή μη του Φύλλου Συμμόρφωσης, θα μπορεί 
να επηρεάσει και τη διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς. 
Αν η Επιτροπή, στο επόμενο στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 
διαπιστώσει ότι δεν τηρείται κάποιος εκ των ουσιωδών όρων (τεχνικών προδιαγραφών) 
παρά το γεγονός ότι στο Φύλλο Συμμόρφωσης αναφέρεται διαφορετικά, τούτο αποτελεί 
επαρκή αιτιολογία για τη βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου κάτω από τη βάση. 
 
Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους ή τους αποστέλλεται με ΦΑΞ. 

 
Κατά του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙ χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την 
ανακοίνωση του (άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3669/08 (ΚΔΕ).  

 
β) Μετά την πάροδο των 5 ημερών (αν δεν υποβληθούν ενστάσεις) ή μετά την απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, η Επιτροπή σε 
κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις “Τεχνικές Προσφορές“ και τις 
βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης του Άρθρου 27 της παρούσας, 

 
Με την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει το 
Πρακτικό ΙΙΙ, μέσω του οποίου αποδίδεται η βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι κατά 
την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.  
Στο Πρακτικό ΙΙΙ επισυνάπτονται πίνακες με τις επιμέρους βαθμολογίες των 
διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθμολογία κάθε 
Τεχνικής Προσφοράς, με συνοπτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία αιτιολόγηση 
στηρίζεται στο περιεχόμενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων.  
 
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 ή διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να επαληθεύσει τα 
δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙΙ με: 
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α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισμό και ταυτόχρονα 

β- αποστολή με ΦΑΞ της σχετικής γραπτής ανακοίνωσης (που επίσης τοιχοκολλείται στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας) 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. 

Καθυστέρηση στην παραλαβή του Πρακτικού ΙΙΙ δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 
Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολογίας, η Προϊσταμένη Αρχή αναπέμπει 
το Πρακτικό ΙΙΙ στην Επιτροπή, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις πλημμέλειες της 
βαθμολόγησης. Η Επιτροπή αναβαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο 
(διορθωτικό – συμπληρωματικό) Πρακτικό ΙΙΙ , αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  
Στο πλαίσιο του Πρακτικού ΙΙΙ, καταχωρούνται και τα στοιχεία περί του παραδεκτού των 
Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων. 
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από τις 
ανακοινώσεις του στους διαγωνιζόμενους (άρθρο 25 του ν. 3669/2008). 

 
4.1.3 Παράβολα 
 

Για το παραδεκτό οποιασδήποτε άσκησης ένστασης του άρθρου 25 του ν.3669/2008, 
προσκομίζεται με την υποβολή παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου όπως το άρθρο 59 
του ν 4146/2013 προβλέπει.   

 
4.1.4 Γ΄ Στάδιο διαδικασίας – Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών και 

αξιολόγηση αυτών  
 

α) Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής επί των τυχόν υποβληθεισών 
ενστάσεων των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε 
προκαθορισμένη μέρα και ώρα που έχει γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ σε όλους τους 
διαγωνιζόμενους, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές 
όλων όσων εκ των διαγωνιζόμενων εξακολουθούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία, οι 
οποίες μονογραφούνται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα 
επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα, 
ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 
β) Κατόπιν η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3669/08. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των 
υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-
8 του ν. 3669/08) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται 
τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 5 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει 
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. 

 
γ) Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του 

Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιμέρους κατ΄ αποκοπή τιμών μονάδος. 

 
δ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια 

ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει 
αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα διαγωνιζόμενων, ακολουθώντας τη σειρά 
αρίθμησης που έχει τεθεί στο Πρακτικό Ι. Ο έλεγχος των υπολοίπων οικονομικών 
προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, 
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Οι 
οικονομικές προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της 
Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό IV. 
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ε) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει 
τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό IV) και 
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
Στη συνέχεια η Ε.Δ. προβαίνει στον υπολογισμό της ανηγμένης προσφοράς κάθε 
διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει ως συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς (Π) και 
της συνολικής βαθμολογίας (Β), όπως αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 27.3 του 
άρθρου 27 της παρούσας. Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την 
μικρότερη ανηγμένη προσφορά. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του Πρακτικού IV και να υποβάλουν 
(ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.  
Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα 
έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, κατά 
το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και 
γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.  

 
στ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της 

και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη 
Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, 
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3669/08. Αν υποβληθούν 
ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και 
διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα 
οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί 
των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2 γ΄. 

 
4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης 

 
α) Η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή μερικά) το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3669/08. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους (εκτός του μειοδότη). Μετά τη λήξη της σχετικής 
διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά το νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της 
διαδικασίας του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την προσκόμιση της 
υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 
ιδιότητες του νόμου αυτού, προσκαλείται ο μειοδότης να προσκομίσει κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 3669/08, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών 
ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση 
εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχική δεν ισχύει πλέον) και επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2, (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 
24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου ισχύει) οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Επίσης 
προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, εάν από την Ενημερότητα Πτυχίου που προσκομίσθηκε στο διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της ή έληξαν τα υποβληθέντα για το ΤΣΜΕΔΕ. Από τα 
ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά 
και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα 
υπεύθυνη δήλωσή του. 
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Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα 
συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της αρχικής (ή της 
παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή 
ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 
μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει 
την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  
Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την 
έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την 
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη.  

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3669/08, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση 
ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται 
στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός 
συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 

  

4.3  Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα  
 

Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη κατά την κρίση του 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται διοικητικής και προσωρινής δικαστικής 
προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).  
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας 
κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής, 
ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής ενώπιον της 
Προϊσταμένης Αρχής. Η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της 
προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα 
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 
καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης . 
Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται παράβολο το ύψος του 
οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την 
κατάθεση της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη 
συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3 (Ν.4146/2013, άρθ. 74 παρ. 1)  

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 
 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 
5 – 10) του 3669/08, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του ν. 3669/08.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:  

 

1. Η Σύμβαση 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και το Παράρτημα της ΕΣΥ 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
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7. Τα Πρότυπα Κατασκευής Έργου (Αρχιτεκτονικής μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εργασιών, Ακουστικής μελέτης, μελέτης Θεατρικών Συστημάτων και Στατικής 
μελέτης) της Υπηρεσίας. 

8. Συνοπτική καταγραφή αντικειμένου της Υπηρεσίας. 
9. Οι Τεχνικές Περιγραφές και τα Σχέδια (Αρχιτεκτονικής μελέτης, 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, Ακουστικής μελέτης, μελέτης Θεατρικών 
Συστημάτων και Στατικής μελέτης) της Υπηρεσίας.  

10. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
11. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ.  
12. Οι εγκεκριμένες οριστικές μελέτες καθώς και οι μελέτες εφαρμογής και τα σχέδια 

που τις συνοδεύουν, όπως αυτές θα συνταχθούν από τον ανάδοχο του έργου μετά 
την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία καθώς και οι εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες, που θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο, αν προκύψει τέτοια ανάγκη οι οποίες (Τεχνικές Μελέτες) θα συνταχθούν 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, κατά την 
πορεία εκτέλεσής του. 

13. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:  
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08.  
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Ο Ελληνικός κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από  οπλισμένο 

σκυρόδεμα (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ( ΑΠΟΦ. Δ17α / 116 / 4 / ΦΝ 429 /18.10 / 6.11.2000 ) 
(ΦΕΚ 1329Β ) 

(4) Ο νέος κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 2008  
 ( ΚΤΧ 2008 ) ( ΑΠΟΦ. Δ14 / 92330 της 1 / 17-7-2008 ( ΦΕΚ 1416 Β ). 
(5) Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – έκδοση 2000 ( ΑΠΟΦ. Δ17α / 141 /3 / ΦΝ 

275 της 15/20.12.1999 – ΦΕΚ 2184Β ) και στον οποίο κανονισμό έγιναν διορθώσεις 
λαθών σύμφωνα με το ΦΕΚ 423Β / 12.4.2001  

(6) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  
(7) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

 

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

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση 
των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με 
διάθεση διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
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7.1 Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α’ 116) “Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων” (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” 
 
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”. 
 
Του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) “Φόροι Στρατολογία και άλλες διατάξεις” 
 
Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” 
 

 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/2010) “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

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

 

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  

7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με 
μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 
20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) 
‘’περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ και απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1590)]. 

 

7.3 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας»  
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις 
στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

7.5 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 
 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
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8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 
Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ)  
και υπόκειται στις κρατήσεις που αναφέρονται στην ΕΣΥ .  

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3669/08 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως η 
παράγραφος 2 της παρούσας  

 
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, εκτός αν η προσφορά υποβληθεί με επιφύλαξη, η οποία 
θα πρέπει να συνοδεύεται από ρητή αναφορά των σημείων της διακήρυξης που δεν 
αποδέχεται ο υποψήφιος. Για τα σημεία αυτά, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί 
ένσταση εντός της νόμιμης προθεσμίας στην οποία απαιτείται να παραπέμπει ρητά η 
επιφύλαξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

 
  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 11.390.587,20 
Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών με Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) και 

Απρόβλεπτα (9%) 9.260.640,00 € 
Δαπάνη αναθεώρησης € 0,00 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% € 2.129.947,20 € 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 H πόλη του Ηρακλείου στην Κρήτη. 
 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
11.4.1 Αντικείμενο του έργου είναι, κατ΄ αρχήν η εκπόνηση ειδικών μελετών (επιπέδου Οριστικής 

μελέτης που θα υποβληθούν κατά την κατάθεση της Προσφοράς και της εκπόνησης πλήρους 
Μελέτης Εφαρμογής στη συνέχεια, (μετά την υπογραφή σύμβασης) σύμφωνα με τον 
«Κανονισμό Μελετών Έργου», με βάση τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης της Υπηρεσίας, και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη, καθώς και η κατασκευή όλων των απαιτούμενων εργασιών, 
προμήθεια του εξοπλισμού και η παράδοση του έργου έτοιμου για χρήση, μέσα στο 
προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο δηλαδή η κατασκευή των Συμπληρωματικών οικοδομικών 
και ΗΛΜ εργασιών στις ειδικές αίθουσες και στο λοιπό κτίριο του ΠΣΚΗ, καθώς και η 
κατασκευή των Ειδικών Θεατρολογικών Συστημάτων, του Εξοπλισμού των κτιρίων και τελικά 
η πλήρης ολοκλήρωση του έργου του ΠΣΚΗ, και η θέση του σε λειτουργία σύμφωνα με το 
Τεύχος Συνοπτικής Καταγραφής Αντικειμένου και τα Τεύχη Τεχνικών Περιγραφών. 

 
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία 
δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08,) και προβλέπεται η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

 να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

 να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

 να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

 να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  
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 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). 

 Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

 με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο 
μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα 
εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 
11.4.2 Επισημαίνεται ότι το απόλυτα ικανοποιητικό λειτουργικά τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, είναι απαιτητό σε κάθε έκταση του. 
Επομένως κάθε εργασία ή υλικό που θα απαιτηθεί για τον λόγο αυτό, ακόμη και εάν αυτό δεν 
περιλαμβάνεται στην προμελέτη της Υπηρεσίας ή στην οριστική μελέτη ή ακόμη στη μελέτη 
εφαρμογής όπως αυτή θα συνταχθεί μετά την υπογραφή σύμβασης και θα εγκριθεί στη 
συνέχεια, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και ως εκ 
τούτου θα εκτελεστεί χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

 
Οι απαιτήσεις του εργοδότη διατυπώνονται στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και η τελική 
μορφοποίηση τους θα αποτυπωθεί στις μελέτες εφαρμογής που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο του έργου. 
Τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στον τομέα της τεχνικής μελέτης και του προσδιορισμού 
των απαιτήσεων του εργοδότη βασίζονται στην μελέτη της υπηρεσίας.  
Ρητά συμφωνείται πως το επίπεδο των παρεχόμενων μέσω των τευχών πληροφοριών 
ορίζεται ως αυτό της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ όπως προδιαγράφεται στο ΠΔ Νόμο 696/74 ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι μέρος αυτών ευρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο επομένου μελετητικού 
σταδίου. Υπό το πρίσμα αυτό αποτελεί ευθύνη άλλα και δικαίωμα του διαγωνιζόμενου η 
υιοθέτηση ή τροποποίηση ή προσαρμογή ή απόρριψη μέρους των στοιχείων που του δίδονται 
από την υπηρεσία. 
Μεταξύ των παραπάνω ενεργειών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: 
1. Η εκπόνηση νέας πλήρους μελέτης του Έργου σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με τον 

προαναφερόμενο τίτλο, με βάση τα τεχνικά στοιχεία της προμελέτης της Υπηρεσίας και 
τα λοιπά συμβατικά τεύχη που δίδονται.  

2. Η τήρηση των Κανονισμών και η αντιμετώπιση των λειτουργικών θεμάτων .  
3. Η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών και η προμήθεια και τοποθέτηση κάθε 

είδους εξοπλισμού μέχρι την παράδοση του έργου, έτοιμου προς χρήση, έστω και αν 
αυτές δεν αναφέρονται ρητά, άλλα είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία, σύμφωνα 
με τη μελέτη εφαρμογής, που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί τελικά από 
την αρμόδια Υπηρεσία. 

4. Η συνδρομή για την έκδοση των κάθε είδους απαιτούμενων αδειών (τροποποίηση 
οικοδομικής άδειας, άδειες λειτουργίας κλπ.) για την κατά τον νόμο εκτέλεση και 
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τον προορισμό του. Με τον όρο συνδρομή νοείται 
κάθε απαιτούμενη ενέργεια ή μελέτη που υποστηρίζει τη λήψη των αδειοδοτήσεων εκτός 
της υποχρέωσης υπογραφής.  

5. Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και δράσεων προκειμένου να τηρηθούν οι 
εφαρμοστέες διατάξεις (Πολεοδομικές, Εργατικές, Περιβαλλοντικές, Υγιεινής και 
Ασφάλειας, λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λ.π.) και η διασφάλιση όλων των 
προϋποθέσεων, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται νόμιμα. 

6. Η προσαρμογή των επί μέρους στοιχείων των μελετών στις σταδιακά διαμορφούμενες 
πραγματικές συνθήκες του έργου και η εκπόνηση τελικών σχεδίων που θα απεικονίζουν 
το έργο «όπως κατασκευάστηκε», με την συνεργασία των συντακτών της κάθε 
επιμέρους μελέτης, καθώς και των ειδικών συμβούλων όπου αυτοί προβλέπονται. 

7. Η συντήρηση του συνόλου του έργου, η αποκατάσταση κάθε έλλειψης ή κακοτεχνίας που 
θα διαπιστωθεί κατά την περίοδο συντήρησης. Σε περίπτωση που η συντήρηση αφορά 
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σε τμήματα του έργου που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια της Α Φάσης, ο ανάδοχος θα 
αποζημιώνεται, όπως ο νόμος ορίζει. 

8. Επιπλέον στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται ειδικά και η ευθύνη της 
πλήρους λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, για το ίδιο 
διάστημα, με την έννοια της διάθεσης, με δαπάνες του αναδόχου, του αναγκαίου 
προσωπικού και των ανταλλακτικών (πλην αναλώσιμων) για την έντεχνη λειτουργία 
τους. 

9. Η εκπαίδευση του προσωπικού του κυρίου του έργου στην λειτουργία και συντήρηση 
του έργου γενικώς και των εγκαταστάσεων του ειδικώς. 

10. Η οργάνωση και οι δαπάνες λειτουργίας των γραφείων της επίβλεψης της υπηρεσίας 
στο εργοτάξιο.  

11. Η αποκατάσταση όλων των ελλείψεων και σφαλμάτων της κατασκευής κατά τον χρόνο 
συντήρησης του έργου με ευθύνη του αναδόχου. 

12. Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει όλες τις 
υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις των κτιρίων, με ιδιαίτερη δε επιμέλεια και 
φροντίδα τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος συνίσταται στην 
διαπίστωση της καλής κατάστασης και της ασφαλούς από κάθε άποψη λειτουργία τους, 
όντας αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος, δεδομένου ότι οι νέες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις είναι σε άμεσο συσχετισμό και συνέχεια των υπαρχουσών. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθούν εκ μέρους του ελλείψεις ή παραλείψεις οφείλει να τις 
επισημάνει, προτείνοντας ταυτόχρονα και τρόπους αντιμετώπισης των πιθανών 
προβλημάτων.  

13. Τέλος για να διαπιστωθεί πληρέστερα η καλή ανταπόκριση του κτιρίου «με φορτίο», ο 
Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και μετά την υπογραφή της βεβαίωσης 
περαίωσης του έργου και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διοικητική παραλαβή του, 
αλλά κατά την διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου όπως αυτός 
ορίζεται από το άρθρο 74 του Ν.3669/2008, υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική 
υποστήριξη (εποπτεία καλής λειτουργίας, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και 
καθαρισμός χώρων) μιας σειράς παραστάσεων οι οποίες θα οργανωθούν από τη 
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Οι παραστάσεις θα είναι τουλάχιστον 10 και θα περιλαμβάνουν 
Όπερα, Θεατρικό Έργο, Συναυλία (στη μεγάλη και στη μικρή Αίθουσα) Μπαλέτο, 
Κινηματογράφο, μονόπρακτα, συνέδριο κλπ. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Πεντακόσιες Σαράντα (540) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
Πέραν της συνολικής, ορίζονται και τρεις τμηματικές προθεσμίες του έργου ως εξής: 

1. Για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και με το 

Π.Δ. 696/74, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τυχόν καθυστέρηση δεν δικαιολογεί παράταση προθεσμίας. 

2. Για την έκδοση – συμπλήρωση –υποβολή του Προγράμματος Ποιότητας, εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν καθυστέρηση δεν 

δικαιολογεί παράταση προθεσμίας. 

3. Για την υποβολή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει, 

Πλήρους Μελέτης Οργάνωσης του Εργοταξίου και Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής 

(ΣΑΥ), εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν 

καθυστέρηση δεν δικαιολογεί παράταση προθεσμίας. 

4. Στο γραμμικό χρονοδιάγραμμα του έργου, που θα υποβληθεί με την προσφορά, 
καθώς και στο αναλυτικότερο συμβατικό χρονοδιάγραμμα, που θα συνταχθεί 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού άρθρου της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και το άρθρο 46 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), θα διακρίνονται οι 
εργασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί ή σε περίπτωση εργασιών σε εξέλιξη, τα 
ποσοστά ολοκλήρωσης τους, στο τέλος κάθε μηνιαίας περιόδου από την υπογραφή 
σύμβασης. Οι ως άνω εργασίες πρέπει να αντιστοιχούν σε διακριτά τμήματα 
φυσικού αντικειμένου. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 
111 παρ. 10 περ. α) και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα του άρθρου 
4 παράγραφος δ του Ν. 3669/08 και το άρθρο 8 του Ν 3669/2008, που περιλαμβάνει 
μελέτη και κατασκευή με κατ΄ αποκοπήν τίμημα για το σύνολο του έργου.  

 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η ελάχιστη ανηγμένη προσφορά, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 8 και 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του ν.4281/2014 και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, 
στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, (Α160), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 
στο ποσό των 185.212,80 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον Κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. Τα χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα που επιτρέπεται να εκδίδουν τις 
σχετικές εγγυητικές επιστολές, πρέπει να προέρχονται και να λειτουργούν νομίμως σε 
οποιανδήποτε από τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων ( π.χ. Ελλάδα, ΕΕ, ΕΟΧ, 
τρίτα κράτη που έχουν κυρώσει τη ΣΔΣ στο πλαίσιο του ΠΟΕ) . Οι εγγυητικές επιστολές 
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μεταφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού 

προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται 
η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία 
ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3669/08. 

 Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ’ ου η εγγύηση δεν 
οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.  

 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των δεκατεσσάρων μηνών , από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 
παρ. 2 Κ.Δ.Ε.και άρθρο 157 παρ. 1 ν. 4281/2014).  

 
15.4  Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης . 

 
15.5        Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο  με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) – Αναθεώρηση τιμών  
 
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ποσοστού 10% της 

Σύμβασης, μετά από αίτημά του όπως ο νόμος προβλέπει (άρθρο 51 ν.3669/2008). 

 
16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
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16.3 Δεν προβλέπεται η χορήγηση Αναθεώρησης για τις συμβατικές εργασίες. 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με την παρ. 1 β) του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό 
που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.,ήτοι ποσού 463.032,00 Ευρώ. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ  
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 
ορίζεται η 16-06-2015, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 πμ.  
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία 
ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 πμ.).  Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της 
παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της δημοπρασίας έξι 
τουλάχιστον (ημερολογιακές) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού (η ημέρα αυτή δεν 
προσμετράται).  

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08, για διάστημα δεκατεσσάρων μηνών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 
ΚΔΕ, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με την εγκύκλιο αριθ. Ε. 16/2007  της ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του 
Κανονισμού ΕΚ 842/2011 της Επιτροπής, έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος με τη 
διαδικασία και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Οι 
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βαρύνουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:  
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ (τ. 

Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) εφ’ όσον ανήκουν στην 3
η
 τάξη (Αναβαθμισμένη) και άνω για έργα 

κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών καθώς και στην 4
η
 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.  
β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε  

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 
21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 
3669/08όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

 
21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

 Οι  κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η κοινοπραξία εφ’ όσον επιλεγεί υποχρεούται να το πράξει 
προκειμένου της ανατεθεί το έργο. 

  

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Η ανωτέρω διατύπωση δεν εισάγει δύο αλληλο-αποκλειόμενους 
τρόπους συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά αναφέρεται στην κατ’ αρχήν δυνατότητα των 
υποψηφίων εργοληπτικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε περισσοτέρους από έναν 
σχηματισμούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
21.5 Σύμπραξη με μελετητές  

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και οι κοινοπραξίες που γίνονται δεκτές κατά τα ως άνω στην 
διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούνται να συνεργασθούν, τόσο κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισμού όσο και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου με γραφεία τεχνικών 
μελετών, όπως παρακάτω: 

 
21.5.1 Ελληνικά Μελετητικά γραφεία που διαθέτουν πτυχία, ως ακολούθως: 

21.5.1.1 Για έργα της κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων): με τάξη 
πτυχίου Δ και Ε  

21.5.1.2 Για έργα της κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες ): με τάξη πτυχίου Δ και Ε  
21.5.1.3 Για έργα της κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες) με τάξη πτυχίου Γ Και άνω. 
21.5.1.4 Για έργα της κατηγορίας 9 (Η/Μ μελέτες) με τάξη πτυχίου Ε 
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21.5.2 Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία, που πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. Τα γραφεία των μελετών πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 
21.5.2.1 Να είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων παρόχων 

υπηρεσιών για τις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις που αναφέρονται ανωτέρω και 
κατά τη νομοθεσία του κράτους-μέλους να μην αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο 
από το δικαίωμα ανάληψης της μελέτης της κατηγορίας και του ύψους της 
παρούσης. 

21.5.2.2 Σε περίπτωση που δεν τηρούνται επίσημοι πίνακες στο κράτος-μέλος του γραφείου 
μελετών, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ότι έχει 
αυτοτελώς τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, καθώς και δυναμικό αντίστοιχο με 
αυτά που απαιτούνται για την κατάταξη στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών και κατά 
την νομοθεσία του κράτους-μέλους να μην αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο 
από το δικαίωμα ανάληψης της μελέτης της κατηγορίας και του ύψους της 
παρούσης. 

 
21.5.3 Διευκρινίζεται ότι τα ημεδαπά μελετητικά γραφεία ή μελετητές, θεωρούνται κάτοχοι των 

αντίστοιχων πτυχίων ως εξής: 
 
21.5.3.1 Τάξεις πτυχίων. 

 
Πτυχίο Β Τάξεως: 
Μελετητής εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών με δυναμικό δύο μονάδων. 
 
Πτυχίο Γ Τάξεως: 
Μελετητής εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών με δυναμικό τριών μονάδων. 
 
Πτυχίο Δ' Τάξεως: 
Γραφείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών με δυναμικό τουλάχιστον, 
επτά μονάδων, και που διαθέτει στην αντίστοιχη κατηγορία του πτυχίου ένα 
μελετητή κάτοχο πτυχίου Γ' τάξεως και ένα κάτοχο πτυχίο Β' τάξεως τουλάχιστον. 
 
Πτυχίο Ε' Τάξεως: 
Γραφείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών με δυναμικό τουλάχιστον, 
δώδεκα μονάδων, και που διαθέτει στην αντίστοιχη κατηγορία του πτυχίου δύο 
μελετητές κατόχους πτυχίου Γ' τάξεως έκαστον και ένα κάτοχο πτυχίο Β' τάξεως 
τουλάχιστον. 

 
21.5.3.2  Δυναμικό Μελετητών 

 
Α. Μελετητής, ανεξαρτήτως πείρας που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση 

διπλώματος, θεωρείται ότι έχει δυναμικό μιας μονάδας. 
 
Β. Μελετητής, που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση διπλώματος και με 

αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική πείρα, θεωρείται ότι έχει δυναμικό δύο 
μονάδων. 

 
Γ. Μελετητής, που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση διπλώματος και με 

αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική πείρα, θεωρείται ότι έχει δυναμικό τριών 
μονάδων. 

 
21.5.4 Επίσης απαιτείται οι μελετητές που θα συνεργασθούν με τους διαγωνιζόμενους να διαθέτουν 

ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ειδικούς 
συμβούλους, στις παρακάτω εξειδικευμένες μελέτες: 

 Ακουστική Μελέτη 

 Μελέτη Τεχνικής Σκηνής 

 Μελέτη Θεατρικού φωτισμού 

 Μελέτη οπτικοακουστικών Συστημάτων 
 

Η ικανότητα θα αποδεικνύεται από τα ακόλουθα: 
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 Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων μελετών με τις παραπάνω ειδικές μελέτες, της 
τελευταίας 15ετίας, με αναφορά στο ποσό, τον χρόνο, τον εργοδότη και το ποσοστό 
συμμετοχής τους.  

 Ένα τουλάχιστον έργο που μελετήθηκε, θα πρέπει να αφορά αίθουσα χωρητικότητας άνω 
των 500 (πεντακοσίων) θέσεων και 

 Ένα τουλάχιστο έργο θα πρέπει να έχει αντίστοιχο προϋπολογισμό για Τεχνική Σκηνής 
1.500.000,00 €, για Θεατρικό Φωτισμό 500.000,00 € και για Οπτικοαουστικά Συστήματα 
500.000,00 €. Τα ποσά αυτά θεωρούνται χωρίς ΦΠΑ. 

 Επίσημα πιστοποιητικά των εργοδοτών (των Υπηρεσιών που δημοπράτησαν τα έργα) 

 Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα των μελετητών/ 
συμβούλων που θα συμμετάσχουν στην εκπόνηση των ειδικών μελετών. 

 

Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να δηλώνονται σαφώς με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 
1599/1986 τόσο των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση, όσο και των μελετητικών 
γραφείων και των ειδικών συμβούλων, για την αποδοχή της συνεργασίας για όλη τη διάρκεια 
του έργου, στις οποίες θα δηλώνεται επιπρόσθετα ότι οι μελετητές και οι ειδικοί σύμβουλοι 
έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων και των συνθηκών ολοκλήρωσης του έργου. Στις ίδιες 
υπεύθυνες δηλώσεις θα ορίζεται, από όλα τα υπευθύνως δηλούντα μέρη, και θα φαίνεται ότι 
η αμοιβή των μελετητών και ειδικών συμβούλων, έχει προσυμφωνηθεί και θα καταβληθεί 
υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την εργοληπτική επιχείρηση, και 
καμιά αξίωση δεν διατηρούν από την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού & 
Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) για τις μελέτες που θα συντάξουν. 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν υπολογίσει τις όποιες αμοιβές των μελετητικών 
γραφείων και των συμβούλων στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς τους. 

 

21.5.5 Το γραφείο μελετών στο σύνολο του ή τα στελέχη του, καθώς και οι τυχόν μελετητές 
σύμβουλοι Θεατρικών Συστημάτων (Τεχνικής Σκηνής, Θεατρικού Φωτισμού, 
Οπτικοακουστικών Συστημάτων), καθώς και ο ειδικός μελετητής Ακουστικής μελέτης δεν είναι 
δυνατό να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σε συνεργασία με περισσότερες από μία 
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες από αυτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό επί 
ποινή αποκλεισμού. 

 

21.5.6 Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, διπλωματούχους μηχανικούς που να έχουν το 
σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

21.5.7 Οι εν λόγω μελετητές ή τα μελετητικά Γραφεία θα πρέπει να συντάξουν τις αντίστοιχες 
μελέτες για λογαριασμό του αναδόχου. Οι μελετητές και οι τυχόν μελετητές σύμβουλοι 
Θεατρικών Συστημάτων, Τεχνικής Σκηνής, Θεατρικού Φωτισμού και Οπτικοακουστικών 
Συστημάτων, θα πρέπει να παρίστανται σε συσκέψεις στα Γραφεία της Υπηρεσίας, σε 
αρμόδιες αρχές ή και επί τόπου καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, όποτε αυτό 
απαιτηθεί, με δαπάνες του αναδόχου. 

 

21.5.8 Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, σε κάθε 
περίπτωση, αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παραπάνω έναντι του κυρίου του έργου στο 
ακέραιο όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση τόσο για την 
μελέτη όσο και για την κατασκευή του υπόψη έργου, με την συμπλήρωση και την υποβολή με 
την προσφορά αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986. 

 
21.6 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου, προσκομίζοντας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του Ν. 2690/99 (Α 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014), τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειμένου περί 

αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής της. 
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2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος 
και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά 
το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26

ης
 Μάιου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 
Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).  
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του 
εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 
ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη 
στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει 
τη συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα 
Με το φάκελο Προσφοράς υποβάλλεται και βεβαίωση τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα, για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου, η οποία δεν 
μπορεί να υπολείπεται από το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του προϋπολογισμού του 
έργου χωρίς το ΦΠΑ., χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτήν τα όρια χορήγησης 
εγγυητικών επιστολών. (άρθρο 20 παρ. 6 του Ν 3669/2008 ). 

7. Τεχνική ικανότητα. 
Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά μέσα και τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που 
διαθέτει η επιχείρηση για την κατασκευή των έργων καθώς και ζητούμενη τεχνική 
ικανότητα που πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις 
του ελληνικού ΜΕΕΠ, δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει 
να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού της τάξης και των κατηγοριών 
που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  
Η παραπάνω παράγραφος 22.7 ισχύει μόνο για τους αλλοδαπούς μη εγγεγραμμένους 
στα επαγγελματικά μητρώα (περίπτωση 21.1.γ), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 23.3 της διακήρυξης που παραπέμπουν στο άρθρο 147 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 
Δίδεται επίσης η δυνατότητα επίκλησης από τους διαγωνιζόμενους της δάνειας εμπειρίας. 

 
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει 
τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 
του Ν. 4250/2014), τα παρακάτω διακολογητικά:(σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα εγγράφων δημοσίων  
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     Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι 
η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

     Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από 
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι 
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων 
με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

               Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014”.   
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

     Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους . 

 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 
 

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη 
και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το 
άρθρο 151 του ν. 3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με 
το άρθρο 145 του ν. 3669/08 (46 της Οδηγίας 2004/18).  
Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη 
ανάλογης τεχνικής ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ. 23.2.2.στ΄. 
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

 
23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα προσκομιστούν αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 
υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η 
φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου 
έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους 
της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή 
εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι 
τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο 
διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για 
τα στελέχη αυτά.  
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23.2.2 Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν: 
α. Για την περίπτωση 1: Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις αυτές. 

β. Για την περίπτωση 2: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής 
Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση 
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 
(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα 
αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των υποψηφίων, προσκομίζεται η καταδικαστική 
απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 
χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

γ. Για την περίπτωση 3: Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους (εφόσον η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις σε 
ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς) περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
της Εργοληπτικής. Επιχείρησης., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

δ. Για την περίπτωση 4: Εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, που αφορούν τόσο την 
ίδια όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 
3669/08). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, 
σχετική βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος 
αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της 
χώρας εγκατάστασής της. 

ε. Για την περίπτωση 5: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 
επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία της στερεί 
το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.  
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 
ένορκης βεβαίωσης, από υπεύθυνη δήλωση.  
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

στ. Για τις εργοληπτικές. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ: Κατάλογο έργων που 
εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν 
την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα 
εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

 Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 
3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18), απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που μνημονεύονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (ε) στοιχεία, προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας Διακήρυξης. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει 
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 
δημοπράτησης. 
Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 
4250/2014). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
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δικαιολογητικών, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο 
φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.  
 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 
διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 

23.3  Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας 
 

Βεβαίωση τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα, για τη δανειοληπτική ικανότητα της 
διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως 
απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με 
υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 30% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον 
αναδειχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα 
πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες 
επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. 

 
23.4 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας (κατά το άρθρο 147 παρ 2 & 5 του Ν 3669/2008 ) 

(για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παρ 21.1γ) 
 

α) Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση της παρ. 21.1.γ. που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
μεμονωμένα (ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον από τα μέλη της), θα 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία όπως ορίζεται στο 
Αρθ. 22/παρ.7 της παρούσας. 
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά εμπειρίας και καλής 
εκτέλεσης του διαγωνιζόμενου συνταγμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ15/οικ/25647/10-
02-2002/ Έντυπο Α΄ και Β΄ για τα δημόσια έργα, υπογεγραμμένα από το Φορέα 
εκτέλεσης του έργου, στα οποία αναλύεται η δαπάνη κατ’ έτος και τα οποία θα πρέπει να 
έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την απόδειξη 
της σχετικής εμπειρίας, κατά την υποβολή των στοιχείων των ετησίων Εκθέσεως 
Δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Στα πιστοποιητικά θα περιγράφεται 
συνοπτικά το έργο ή τα έργα, θα αναφέρεται η συνολική τους αξία, η αξία των εργασιών 
κατά κατηγορίες στο χρόνο εκτέλεσης τους, το ποσοστό συμμετοχής της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης και θα βεβαιώνεται ότι το έργο ή τα έργα εκτελέστηκαν ή εκτελούνται 
έντεχνα, ποιοτικά και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Όταν πρόκειται για 
έργα Ν.Π.Ι.Δ., για την απόδειξη του παραπάνω θα προσκομίζεται βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης υπογεγραμμένη από τον Κύριο του Έργου στην οποία θα αναγράφεται η 
συνολική αξία του έργου, το ποσοστό συμμετοχής της Εργοληπτικής Επιχείρησης, και 
θα βεβαιώνεται ότι το έργο εκτελέστηκε ή εκτελείται έντεχνα, ποιοτικά και εντός των 
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να 
φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου του Κυρίου του Έργου.  

β) Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στο διαγωνισμό και σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας όλα τα μέλη της θα πρέπει επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό 
εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπα ΕΝ ISO 
9001:2000 & εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα 
με το πρότυπα ΕΝ ISO 14001:2004 ή σύμφωνα με άλλα ισοδύναμα πρότυπα . 

γ) Για της αλλοδαπές επιχειρήσεις της παρ. 21.1.γ. απαιτείται : 
I. υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη 

πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων 
εργασιών (κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 23.2.2.στ). Τα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και 
προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά 
αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, 

II. δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του εργολήπτη και 
τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία 

 
23.5 Δικαιολογητικά μελετητών 
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23.5.1 Οι διαγωνιζόμενοι, για τους συνεργαζόμενους Έλληνες μελετητές (ή μελετητικά γραφεία) της 
παρ. 21.5.1, προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις μελέτης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.  
Οι συνεργαζόμενοι αλλοδαποί μελετητές της παρ. 21.5.2.1 προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εγγραφής σε επίσημους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους 
σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχη των μελετών της παρ. 21.5.1 σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
Οι συνεργαζόμενοι αλλοδαποί μελετητές από χώρες που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
(21.5.2.2) 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 και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει 
την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο, 

β) Πίνακα υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του αλλοδαπού μελετητή 
(αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας), στον οποίο περιλαμβάνεται 
ονομαστικά το απαραίτητο προσωπικό, με τις ειδικότητες και την εμπειρία που απαιτείται 
από την προκήρυξη, ώστε να προκύπτει ότι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις με τις οποίες κατατάσσονται στο Ελληνικό Μητρώο Εταιρειών Μελετών οι 
ημεδαπές μελετητικές εταιρείες/γραφεία που γίνονται δεκτές στον παρόντα διαγωνισμό.  

γ) Βιογραφικά σημειώματα του ως άνω προσωπικού, επί ποινή αποκλεισμού του από τη 
διαδικασία. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν επίσης, για τους ειδικούς συμβούλους των μελετητών της 
παραγράφου 21.5.4, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

 

23.5.2 Οι συνεργαζόμενοι μελετητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα/ ημεδαποί ή αλλοδαποί) 
υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν 
συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού εκ των αναφερομένων στο άρθρο 22.1 έως 
22.5 της παρούσας.  
Επί πλέον υποβάλουν: 
αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 

προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιμες ημέρες" 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν: 
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. 
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 
πολύ 30 μέρες πριν την υποβολή προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την 
υποβολή της προσφοράς.  

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την υπογραφή 
της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

γγ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν: 
i) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών. 
ii) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 

1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  

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

Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και 
όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές, να είναι επικυρωμένα από αρμόδια 
αρχή της χώρας εγκατάστασης. 
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Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, κλειστό φάκελο τεχνικής 
προσφοράς και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα 
κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον τα ακόλουθα:  
1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 

κατατίθενται πρωτότυπες. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. Η 
Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης του δικαιώματος 
εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν την σύναψη της 
σύμβασης.  
Εφόσον η επιχείρηση δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά 
την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 
την προσφορά της, η εκπροσώπηση τεκμαίρεται. 
Όταν προσκομίζεται Ενημερότητα Πτυχίου, από την οποία προκύπτει η νομιμοποίηση 
του προσώπου που υπογράφει την προσφορά, δεν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 
εκτός αν είναι απαραίτητη για τη νομιμοποίηση της υπογραφής προσώπου που δεν 
προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου (λόγω αλλαγής στα πρόσωπα που δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους την εργοληπτική επιχείρηση). 

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των 
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

4. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά τα 
λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική 

κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.  

β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. 
ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 
(τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη 
της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου.  

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των μετοχών.  

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

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 
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δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη 
δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση 
αποκλείεται.  

Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές, να είναι επικυρωμένα από αρμόδια 
αρχή της χώρας εγκατάστασης.  

5.  Τα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ καταργήθηκαν κατά εφαρμογή του Ν. 4254/2014 «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

6. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: 
α) Τόσο η οριστική μελέτη - μελέτη προσφοράς, κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, 

όσο και στην συνέχεια εφόσον κηρυχθεί Ανάδοχος του έργου, οι μελέτες εφαρμογής 
κλπ. κατά την εκτέλεση του έργου έχουν συνταχθεί και αντίστοιχα θα συνταχθούν για 
λογαριασμό του από τους συγκεκριμένους μελετητές ή μελετητικά γραφεία ως 
Μελετητική Ομάδα, (που θα δηλώνονται με τη δήλωση αυτή), και οι οποίοι διαθέτουν 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21.5 της παρούσας Διακήρυξης πτυχία για τα 
ελληνικά μελετητικά γραφεία ή την αντίστοιχη απαιτούμενη εμπειρία για τα αλλοδαπά 
γραφεία και για τις αντίστοιχες ειδικές μελέτες. 

β) Αποδέχεται τη συνεργασία με τους ως άνω μελετητές τόσο στη φάση μελέτης 
(οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής) όσο και στη φάση κατασκευής του έργου, μέχρι 
την περαίωσή του καθώς και για όποια τροποποίηση ενδεχομένως απαιτηθεί κατά 
την υλοποίηση της σύμβασης. Οι μελετητές θα παρίσταται στις περιπτώσεις που 
ζητηθεί σε συσκέψεις ή επί τόπου του έργου σε όλη τη διάρκεια της μελέτης και της 
κατασκευής του.. 

γ) Για τη σύνταξη της μελέτης τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις (ΝΟΚ - κτιριοδομικός κανονισμός κλπ.) και η σύνταξη της έγινε 
χωρίς απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους τις προϋποθέσεις κ.λ.π. 
που τέθηκαν από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που αποδειχθεί, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της δημοπρασίας, απόκλιση της μελέτης από τα πιο πάνω οριζόμενα, η 
Επιτροπή δύναται να αποκλείσει τον διαγωνιζόμενο από την περαιτέρω διαδικασία. 

δ) Την αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών προσφοράς (Τεχνική Προσφορά) θα 
καταβάλει στους μελετητές η διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση όπως επίσης σε 
περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος θα καταβάλει την αμοιβή για την εκπόνηση της 
μελέτης εφαρμογής, τις τροποποιήσεις που τυχόν απαιτηθούν, καθώς και την 
παρακολούθηση της μελέτης κατά την κατασκευή του έργου, και περιλαμβάνεται στο 
κατ' αποκοπή τίμημα που έχει προσφέρει. 

7. Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο διαγωνιζόμενος με υπεύθυνους αντιπροσώπους και 
μηχανικούς έχει επισκεφθεί τον χώρο της εκτέλεσης του έργου και έχει λάβει πλήρη 
γνώση της φύσης, της θέσης και των συνθηκών εκτέλεσης τους, δηλαδή, ότι γνωρίζει 
όλα τα στοιχεία για τις καιρικές, κυκλοφοριακές και γενικά όλες τις τοπικές συνθήκες και 
δυσχέρειες εκτέλεσης του έργου και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να επηρεάσει την 
εκτέλεση του, όπως π.χ. την ποιότητα του εδάφους και υπεδάφους, την ενδεχόμενη 
ύπαρξη και λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων στον ευρύτερο χώρο του έργου και ότι έχει 
λάβει πλήρη γνώση της μελέτης της Α΄ Φάσης, των όρων της παρούσης Διακήρυξης, 
των τευχών, σχεδίων κλπ της μελέτης της Υπηρεσίας και όλων των άλλων στοιχείων 
που έχουν σχέση με τον διαγωνισμό και της συνθήκες εκτέλεσης του έργου και αφού 
αποδέχεται όλα τα παραπάνω ανεπιφύλακτα, υποβάλλει την προσφορά του στον 
διαγωνισμό για την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους αυτούς. 

8. Υπεύθυνη δήλωση, των επί μέρους μελετητών/ ειδικών συμβούλων ή μελετητικών 
γραφείων, ότι: 
α) έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης αυτής, και των τευχών, σχεδίων 

κλπ. της μελέτης της Υπηρεσίας καθώς και όλων των άλλων στοιχείων που έχουν 
σχέση με τον διαγωνισμό και της συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τα αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα 

β) αποδέχονται τη συνεργασία με τον διαγωνιζόμενο εργολήπτη ή εργοληπτική 
επιχείρηση ή κοινοπραξία (με αναφορά στη δήλωση της επωνυμίας του 
Διαγωνιζόμενου) για αποκλειστικό λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνουν τη σύνταξη 
τόσο της οριστικής μελέτης - μελέτης προσφοράς όσο και στη συνέχεια, σε 
περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος κηρυχθεί Ανάδοχος του έργου, των μελετών 
εφαρμογής και παρακολούθηση της μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 
Επίσης θα παρίστανται στις περιπτώσεις που ζητηθεί σε συσκέψεις ή επί τόπου του 
έργου σε όλη τη διάρκεια της μελέτης και της κατασκευής του. 



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 

γ) η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών προσφοράς (Τεχνική Προσφορά) βαρύνει τη 
διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση (με αναφορά στην επωνυμία της) και σε 
περίπτωση που αυτή κηρυχθεί Ανάδοχος και η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής, τυχόν τροποποιήσεων καθώς και για την παρακολούθηση της μελέτης 
κατά την κατασκευή του έργου, και ότι δεν δύνανται να προβάλλουν, για τον λόγο 
αυτό, οποιαδήποτε αξίωση στην Υπηρεσία, η οποία δεν θα έχει καμία ανάμιξη ή 
ευθύνη. 

δ) για τη σύνταξη της μελέτης τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις (ΓΟΚ - κτιριοδομικός κανονισμός κλπ.) και ότι η σύνταξη της 
μελέτης έγινε χωρίς απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους τις 
προϋποθέσεις κ.λ.π. που τέθηκαν από την Υπηρεσία. 

 
24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.  
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το 
άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα 
μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 3669/08). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 
ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία. 
Επισημαίνεται ότι: 
α) Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 

ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής 
προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ν. 3669/08, 
ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής.  

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 
αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει 
την ορθή οικονομική προσφορά. 

 
24.3  Ο κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία που θα 

κατατεθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού όλα εις διπλούν. Ο ως άνω φάκελος θα 
περιέχει εσωτερικά τα κάτωθι: 

24.3.1 Τεχνικές Μελέτες. 
Οι Τεχνικές Μελέτες που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους, αναφέρονται αναλυτικά 
στον Κανονισμό Μελετών του ‘Εργου, θα είναι δε συντεταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην προμελέτη της Υπηρεσίας, ειδικότερα δε, στην Τεχνική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 
μελέτης, τα Πρότυπα κατασκευής του Έργου, στα Σχέδια της προμελέτης, τις Τεχνικές 
Περιγραφές. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενιαίο κείμενο με την παρούσα Διακήρυξη. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία με τα οποία θα συνταχθούν οι μελέτες (οριστική μελέτη κ.λ.π.) 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2003, τον Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, τον Κανονισμό Φορτίσεων, 
τον Κ.Τ.Χ., τους Ευρωκώδικες, τον Ν.Ο.Κ., το Κτιριοδομικό Κανονισμό, το Κανονισμό 
Πυροπροστασίας, και τους λοιπούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για κτιριακά έργα κατά 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Οι Τεχνικές Περιγραφές θα είναι αναλυτικές, λεπτομερείς και πλήρεις σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Περιγραφές και τα Πρότυπα Κατασκευής του Έργου της προμελέτης της Υπηρεσίας 
και θα αναφέρονται σε όλα τα υλικά και κατασκευές, ακόμα και αν τυχόν αυτά δεν 
προβλέπονται στα παραπάνω τεύχη της Υπηρεσίας αλλά είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
του έργου και θα περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
Ότι περιλαμβάνεται στα τεύχη και σχέδια της προμελέτης της Υπηρεσίας, είτε αυτό αφορά σε 
υλικό ή και εργασία είτε σε έτοιμο προϊόν (προμήθεια και εγκατάσταση), εξυπακούεται ότι 
αποτελεί υποχρέωση του διαγωνιζόμενου και στην συνέχεια συμβατική υποχρέωση του 
αναδόχου και περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά του έστω και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στα στοιχεία προσφοράς (φάκελο τεχνικών στοιχείων κ.λ.π.) που 
προσκόμισε κατά τον διαγωνισμό ή αναφέρεται σε αυτά διαφοροποιημένο ή χαμηλότερης 
ποιότητας ή εν γένει δεν καλύπτει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης της 
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Υπηρεσίας, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι ισχυρότερες κατά την μελέτη και εκτέλεση του 
έργου. 
Σχετικά επισημαίνεται, ότι, όπου στην προμελέτη της Υπηρεσίας αναφέρεται ο όρος 
«προβλέπεται», για οποιαδήποτε κατασκευή , προμήθεια, υλικό κ.λ.π., νοείται ότι αποτελεί 
υποχρέωση του διαγωνιζόμενου και περιλαμβάνεται στην προσφορά του τόσο η μελέτη όσο 
και η κατασκευή του υλικού, εργασίας, προμήθειας κ.λ.π., στο οποίο αναφέρεται, σύμφωνα 
και με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου. 
Με την έννοια αυτή δεν επιτρέπεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου να έχουν εξαιρεθεί 
με οιονδήποτε τρόπο (έμμεσα ή άμεσα) ή να έχουν παραληφθεί υλικά εργασίες προμήθειες 
κ.λ.π. που προβλέπονται ή ζητούνται από τα τεύχη της Υπηρεσίας ή απαιτούνται νια την 
άρτια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, εκτέλεση, εμφάνιση και 
λειτουργία του έργου. 
 

Εφόσον διαπιστωθεί σε οιαδήποτε φάση της κατασκευής του έργου ότι συντρέχει η πιο πάνω 
περίπτωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την άρση της τυχόν εξαίρεσης ή 
εξαιρέσεων, με τον τεχνικό τρόπο και την διαδικασία που αυτή θα κρίνει, ο δε ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει την εντολή αυτή με δικές του δαπάνες χωρίς να έχει το δικαίωμα 
να επικαλεσθεί ως αιτιολογία, για να αποφύγει την εκτέλεση αυτή, ότι δεν προβλεπόταν στην 
τεχνική ή οικονομική προσφορά του. 

 

24.3.2  Πρόσθετα στοιχεία: 
 Ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει επιπρόσθετα τα εξής: 

1. Επί ποινή αποκλεισμού, τον Πίνακα-Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους ουσιώδεις όρους 
(τεχνικές προδιαγραφές) του κεφαλαίου 7.0.1 του τεύχους 7. των ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ. Στον Πίνακα Συμμόρφωσης θα αναφέρει συνοπτικά αλλά 
χωριστά, τη συμμόρφωσή του προς κάθε όρο από τους ουσιώδεις όρους της 
παραγράφου 7.0, με επεξηγηματική αναφορά στο σημείο ή στα σημεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του, στα οποία αυτό αποδεικνύεται. 

2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου κατά GANTT. 
3. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται, η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του 

έργου, η οργάνωση του εργοταξίου, τα μέσα (πόροι) που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, 
δηλαδή εν συντομία το Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, για να είναι πλήρες με την 
δοκιμαστική και αποδοτική λειτουργία, ο τρόπος υλοποίησης του έργου, η μεθοδολογία 
κατασκευής με σαφή αναφορά στο χρονοδιάγραμμα και στις τμηματικές προθεσμίες του 
έργου καθώς και στα μέσα (πόρους) που θα χρησιμοποιήσει ,με αναφορά στις διαδικασίες 
του συστήματος ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), σαφές ανά 
εργασία και φάση εργασίας με λίστα και πρότυπα των εκδιδομένων εγγράφων, το 
Πρόγραμμα ασφάλειας και υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα αναπτύξει για 
το συγκεκριμένο έργο. Τέλος θα πρέπει να αναφέρεται κάθε τι άλλο που οι διαγωνιζόμενοι 
νομίζουν ότι πρέπει να περιλάβουν στην Τεχνική Προσφορά. 

4. Το Οργανωτικό Σχήμα με βάση το οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υλοποιήσει το έργο, όπου 
θα περιλαμβάνονται οι πόροι που θα διαθέσει ήτοι η στελέχωση του εργοταξίου, 
αναλυτικά ο μηχανικός και τεχνικός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για το έργο (με 
διαχωρισμό αυτών που ανήκουν στον ίδιο και αυτών που θα αποκτηθούν με οποιοδήποτε 
τρόπο για τις ανάγκες του Έργου), σχεδιάγραμμα των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
μέτρα ασφαλείας κλπ. 

 

Όλα τα παραπάνω (24.3.2) θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους κατά τη 
δημοπράτηση του έργου. 
 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος θα υποβάλλει όλες 
τις παραπάνω μελέτες σε στάδιο μελέτης εφαρμογής. Δηλαδή, ο ανάδοχος θα υποβάλλει τη 
μελέτη της προσφοράς του, συμπληρωμένη με κάθε απαιτούμενο στοιχείο (σχέδια, τεύχη, 
περιγραφές, υπολογισμούς, πρόσθετα κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών κλπ.) σε στάδιο 
πλήρους μελέτης εφαρμογής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 696 / 74 (ΦΕΚ 
30/Α/8-10-1974) και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού , που πιθανόν έχει κάνει 
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Η μελέτη εφαρμογής θα ελεγχθεί και θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όποιες 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την Υπηρεσία, χωρίς να διαφοροποιηθεί το 
οικονομικό αντικείμενο της προσφοράς του. 
Όλες οι κατασκευαστικές επιλογές (υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα, διατάξεις κλπ.) που δεν 
αναφέρονται στην οριστική μελέτη προσφοράς (τεύχη ή σχέδια), απαιτούνται όμως από τις 
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ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, την παρούσα διακήρυξη, τις συγγραφές υποχρεώσεων, 
τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της Υπηρεσίας, τους κανόνες της τέχνης και της 
εμπειρίας και οι οποίες θα συγκεκριμενοποιηθούν στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής, 
νοούνται συμπεριλαμβανόμενες στην τεχνική και οικονομική προσφορά του εργολάβου. 
 
Επί πλέον στοιχεία και λεπτομέρειες που αναφέρονται στα τεύχη της Υπηρεσίας αλλά δεν 
έχουν αναφερθεί στην προσφερόμενη μελέτη και η έλλειψή τους διαπιστωθεί κατά το στάδιο 
της κατασκευής, συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό οικονομικό αντικείμενο της προσφοράς και 
δεν δικαιολογείται πρόσθετη αμοιβή για αυτά.  
Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μαζί με τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, να 
συντάξει και να υποβάλλει 
1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) καθώς και ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΦΑΥ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 305/96. και του άρθρου 37 παρ.8 του Ν 3669 
/ 2008. Τα δύο αυτά στοιχεία θα υποβληθούν μαζί με τις μελέτες εφαρμογής, για την 
έκδοση της οικοδομικής αδείας. 

2. Τις όποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτηθούν , χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Για 
τη σύνταξη των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργασθεί με μελετητή που διαθέτει εκ του νόμου το δικαίωμα σύνταξης τέτοιων 
μελετών, δηλαδή μελέτες της κατηγορίας 27 του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 
«περιβαλλοντικές μελέτες». 

3. Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
59 και δη της παρ. 2 του Ν 3669 / 2008. 

Η μελέτη εφαρμογής και όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή και σε πέντε ( 5 ) σειρές φωτοτυπιών. 
Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία εξήντα 
ημερολογιακών (60) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή 
αποτελεί μέρος του πρώτου σταδίου της συνολικής προθεσμίας.  
Η έκδοση όλων των αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία του κτιρίου, είναι 
υποχρέωση του ανάδοχου με δαπάνες του. Δεν επιβαρύνουν τον ανάδοχο, οι τυχόν 
κρατήσεις που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αναφέρονται στον κύριο του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
 

Άρθρο 25: Πληρωμές στον Ανάδοχο 
 

25.1 Η πληρωμή των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, θα γίνεται από την Υπηρεσία επίβλεψης, σε 
ποσοστό επί τοις εκατό των κατ' αποκοπήν τιμημάτων, που θα έχει προσφέρει ο Ανάδοχος, 
ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και όπως ειδικότερα αναλύεται στο αρθ. 8 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 Ο πίνακας αναλογισμού τμηματικών πληρωμών, όπως ορίζεται στο αρθ. 8 Της Ε.Σ.Υ. δεν 

αποτελεί στοιχείο στις συμβατικές σχέσεις Εργοδότη και Αναδόχου, και δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν αυτής του υπολογισμού της καταβολής των 
τμηματικών πληρωμών. 

 
25.2 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προκύψει ανάγκη εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι 
οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, οι νέες τιμές μονάδος θα 
συνταχθούν με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια Έργων, όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν και 
εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και την αριθ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκαν διορθωτικές 
επεμβάσεις, τις Βασικές Τιμές Γ’ Τριμήνου 2012, τα Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών 
Έργων (Α.Τ.Ο.Ε.) και τα Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Α.Τ.Η.Ε.) Επ΄ 
αυτών των τιμών θα εφαρμόζεται τεκμαρτή έκπτωση 25% εκτός εάν η προσφερθείσα μέση 
έκπτωση προσφοράς είναι μεγαλύτερη οπότε θα εφαρμόζεται αυτή. Η έκπτωση αυτή είναι 
υποχρεωτική για τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 6 παρ. γ τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 57 του Ν 3669/2008 ( ΦΕΚ 116 Α ). 
Γενικότερα, ο τρόπος σύνταξης των νέων τιμών, όπως και η απορρόφηση των απροβλέπτων 
δαπανών,, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008. Με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 11.4.1 της παρούσης οι μεταβολές των εργασιών 
(αύξηση ή μείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα εκτελεσθούν γίνονται συμβατικό 
αντικείμενο με σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και έγκριση του από την 
Προϊσταμένη Αρχή. Γενικά, για την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του Α.Π.Ε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008. Ο Συντελεστής σ, που 
προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 , ορίζεται σταθερός ίσος με 0,90.  

 
25.3 Γίνεται ρητή μνεία και γνωστοποιείται προς τους ενδιαφερόμενους ότι στις τιμές προμήθειας, 

εξοπλισμού και εφοδίων του έργου περιλαμβάνονται οι δασμοί, λοιποί φόροι, τέλη, εισφορές 
και δικαιώματα. 

 Συνεπώς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Τελωνειακό 
Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/55, δεν παρέχεται τυπικά και 
ουσιαστικά, στην Υπηρεσία που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, ούτε σε άλλη Υπηρεσία, 
η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από 
τους δασμούς και λοιπούς φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού 
του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να αξιώσουν χορήγηση, έμμεσα ή άμεσα, 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής. 

 Επομένως, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται και από δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 
δικαίωμα του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και από τα τέλη διοδίων 
μεταφορικών μέσων κάθε είδους. 

 
Άρθρο 26: Εναλλακτικές Προσφορές 
 

Θα υποβληθεί μια και μοναδική προσφορά μη επιτρεπόμενης της υποβολής εναλλακτικών 
προσφορών, είτε στο σύνολο της προσφοράς ή στα επιμέρους έργα και εξοπλισμό, κατά την 
έννοια του άρθρου 13 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

 
Άρθρο 27: Κριτήρια - Βαθμολογία - Βέλτιστη (Συμφερότερη) Προσφορά 
 

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών είναι ο βαθμός επιτυχίας στην επίλυση:  
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27.1 Των λειτουργικών προβλημάτων που συνδέονται άμεσα με την συγκεκριμένη χρήση του κάθε 
χώρου (Κεντρική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) και Αίθουσα Συναυλιών (Α.Σ.). 

 
27.2 Των κατασκευαστικών επιλογών που θα προταθούν. 
 
27.3 Των ακουστικών προβλημάτων, και 
 
27.4 Των προβλημάτων που σχετίζονται με την αισθητική, την λειτουργικότητα και την ποιότητα 

του προτεινόμενου εξοπλισμού των χώρων.  
Αξιολογείται επίσης, ο βαθμός πληρότητας της προτεινόμενης λύσης, ώστε αυτή να 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και των Προτύπων 
Κατασκευής της μελέτης της Υπηρεσίας, καθώς και με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως 
απαράδεκτης, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των επίσημων Ελληνικών και Διεθνών 
Κανονισμών και Προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας. 
Αξιολογείται τέλος η Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου» και η Ομάδα 
Έργου» του αναδόχου.  
Ειδικότερα: 
Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του «Έργου»» περιέχει αναλυτική περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.  
Ιδιαίτερη έμφαση Θα πρέπει να δοθεί: 
1. Στην τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του υποψήφιου Αναδόχου για το Έργο. 
2. Στην τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του 

«Έργου»,  
3. Στο οργανωτικό σχήμα του «Έργου» και τη μεθοδολογία διαχείρισης «Έργου» και 

διασφάλισης της ποιότητας,  
4. Στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των 

επιμέρους παραδοτέων,  
5. Στον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών Θεμάτων του «‘Έργου», όπως: η οργάνωση της 

υλοποίησης συντονισμός των επιμέρους εργασιών/μελετών, ο προγραμματισμός 
ενεργειών ευαισθητοποίησης, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, η εξασφάλιση 
συνέργιας με άλλα έργα κλπ.  

6. Στη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου και την αναλυτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, 
εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Επίσης, στις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας - 
τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις 
συντονισμένες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς 
φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το «Έργο» σύγχρονες πηγές πληροφοριών, 
έργων, κλπ.  

7. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η Ενότητα «Ομάδα «Έργου»» περιλαμβάνει: 
1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα 

εμπλακούν στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του ‘Εργου.  
2. Αναφορά στο βαθμό εμπλοκής του Υπευθύνου και Αναπληρωτή Υπευθύνου ‘Έργου  
3. Αναλυτική αναφορά ως προς την Ομάδα Έργου σχετικά με την εξειδίκευση του ρόλου τους, 

στο Έργο το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίησή του, τη συμπληρωματικότητα και 
συνέργια των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του συνολικού εύρους των απαιτήσεων του 
έργου, ανά φάση και επιμέρους εργασία του έργου 

4. Συμπληρωμένο τον Πίνακα, στον οποίο Θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης 
καθενός από τα Μέλη της Ομάδας Έργου. 

5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στην 
διάθεση μόνο των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στους 
όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη με όποια πρόσθετη 
ανθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του «‘Εργου», 
στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος του «Έργου». συμπληρωματικότητα των ρόλων τους, 
ανά φάση και επιμέρους εργασία του έργου. 
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Όλα τα πιο πάνω πρέπει να αποδεικνύονται ή αδιαμφισβήτητα να τεκμαίρονται από τα 
προσκομιζόμενα από τους διαγωνιζόμενους στοιχεία. Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ' όψη σε κάθε 
κριτήριο, κατά την αξιολόγηση, η πληρότητα των προσκομιζόμενων στοιχείων 
(πιστοποιητικά, σχέδια, περιγραφές, μελέτες, δείγματα κλπ) ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία, 
ασάφεια ή αοριστία ως προς το ακριβές περιεχόμενο της προσφοράς και της προτεινόμενης 
λύσης. Επίσης θα συνεκτιμηθεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό και 
που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή κατά την 
αξιολόγηση της προσφοράς του. 
Οι διαγωνιζόμενοι σε περίπτωση που στις προτάσεις τους χρησιμοποιούν τυποποιημένο 
έτοιμο προϊόν ή είδος, θα αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία, προέλευση, εμπορική ονομασία 
και ότι άλλο απαιτείται (πιστοποιητικά, χρόνο και μορφή παρεχόμενων εγγυήσεων κ.λ.π.), 
ώστε να γίνεται πιο συγκεκριμένη και ελέγξιμη η αναφορά του προϊόντος. 

 
27.5 Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή των επί μέρους κριτηρίων και οι αντίστοιχοι 

μέγιστοι και ελάχιστοι βαθμοί τους για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
ορίζονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Κ1 Η ποιότητα της Αρχιτεκτονικής, ΗΛΜ και Στατικής μελέτης 
προσφοράς και η ανταπόκριση της στους νόμους και τους 
κανονισμούς. Ειδικότερα εκτιμώνται πρωτίστως η 
ποιότητα των σχεδίων της οριστικής μελέτης προσφοράς 
και η σαφήνεια της Τεχνικής Περιγραφής της Μελέτης 
Προσφοράς η οποία θα ανταποκρίνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή της Υπηρεσίας συμπληρώνοντας και 
εξειδικεύοντας αυτήν για το σύνολο των υλικών και 
εργασιών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του 
έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία του, σε συνδυασμό 
με ζητήματα ακουστικής, αισθητικής και ειδικού 
θεατρολογικού εξοπλισμού των ειδικών χώρων. Η 
συμβατότητα της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ 
Μελέτης προσφοράς αφ΄ ενός μεταξύ τους και αφ΄ ετέρου 
προς τις άλλες κατηγορίες μελετών και η σχολαστικότητα 
και πληρότητα των σχεδίων που αφορούν τις 
λεπτομέρειες των διαφόρων κατασκευών ώστε να 
εξασφαλίζονται η ευχέρεια στην κατασκευή, οι απαιτήσεις 
αισθητικής λειτουργικότητας και αντοχής στο χρόνο και τη 
χρήση.  

  

Κ1.1 Η ποιότητα της Αρχιτεκτονικής, Η/Μ και Στατικής μελέτης 
προσφοράς 

4,00 7,00 

Κ1.2 Η Ανταπόκρισή της στη Διακήρυξη, στους Κανονισμούς, 
στους Νόμους και στις Ελάχιστες Συμβατικές Απαιτήσεις 

7,00 10,00 

Κ1.3 Η συμβατότητα της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ 
Μελέτης προσφοράς αφ΄ ενός μεταξύ τους και αφ΄ ετέρου 
προς τις άλλες κατηγορίες μελετών 

3,50 5,00 

Κ2 Η Ανταπόκριση στα Πρότυπα Κατασκευής Έργου και 
ειδικά η ποιότητα των υλικών, η επιλογή κατασκευής με 
άριστης ποιότητας υλικά νέας τεχνολογίας, το υψηλό 
επίπεδο λεπτομερειών και φινιρισμάτων, η ευχέρεια 
συντήρησης ή αντικατάστασης αυτών και η αντοχή τους 
στο χρόνο και την χρήση, σε συνδυασμό με τις ειδικές 
απαιτήσεις της ακουστικής μελέτης.  

7,00 10,00 

K3 Η αισθητική, η σύγχρονη τεχνολογική αντίληψη και η 
πληρότητα στην διαμόρφωση των στοιχείων του έργου 
που συνθέτουν την εικόνα του και διαμορφώνουν την όλη 
αισθητική παρουσία του (χρωματισμοί, υλικά 
επιστρώσεων και επενδύσεων, κλπ.), σε συνδυασμό με 
τις ειδικές απαιτήσεις της ακουστικής μελέτης, και σε 

3,50 5,00 
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ανταπόκριση πάντα προς το γενικό αισθητικό και 
αρχιτεκτονικό ύφος του κτιριακού συγκροτήματος. 

Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

Κ4 Η ποιότητα και η πληρότητα των μελετών προσφοράς, 
και η ανταπόκριση τους στους όρους και στις απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας, καθώς και στους ισχύοντες κανονισμούς. 
Η ποιότητα των υλικών (υλικά νέας τεχνολογίας), το 
υψηλό επίπεδο λεπτομερειών και φινιρισμάτων, η 
ευχέρεια συντήρησης ή αντικατάστασης αυτών και η 
αντοχή τους στο χρόνο και την χρήση, σε συνδυασμό με 
τις ειδικές απαιτήσεις της ακουστικής μελέτης. 

  

Κ4.1 Τεχνική Σκηνής 6,50 9,00 

Κ4.2 Θεατρικός φωτισμός.  3,50 5,00 

Κ4.3 Οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις 4,00 6,00 

Κ4.4 Εναρμόνιση με την Αρχιτεκτονική Μελέτη και την μελέτη 
Η/Μ εγκαταστάσεων 

3,00 4,00 

Γ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

Κ5 Η ποιότητα της Ακουστικής μελέτης προσφοράς και η 
ανταπόκριση της στους νόμους και τους κανονισμούς. 
Ειδικότερα εκτιμώνται πρωτίστως η ποιότητα των 
σχεδίων της οριστικής μελέτης προσφοράς και η 
σαφήνεια της Τεχνικής Περιγραφής της Μελέτης 
Προσφοράς η οποία θα ανταποκρίνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή της Υπηρεσίας συμπληρώνοντας και 
εξειδικεύοντας αυτήν για το σύνολο των υλικών και 
εργασιών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του 
έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία του, σε συνδυασμό 
με ζητήματα αισθητικής και ειδικού θεατρολογικού 
εξοπλισμού των ειδικών χώρων. Η σχολαστικότητα και 
πληρότητα των σχεδίων που αφορούν τις λεπτομέρειες 
των διαφόρων κατασκευών ώστε να εξασφαλίζονται η 
ευχέρεια στην κατασκευή, οι απαιτήσεις αισθητικής 
λειτουργικότητας και αντοχής στο χρόνο και τη χρήση. 

10,00 14,00 

Δ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   

Κ6 Η πληρότητα σε αριθμό και είδη του εξοπλισμού όλων 
των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος, σε σχέση με 
όσα ορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές της μελέτης. 
Ενδεικτικά εκτιμώνται η αισθητική, η ποιότητα των υλικών 
κατασκευής, η άνεση στη χρήση, η δυνατότητα 
αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων, και η 
ανταπόκριση των κατασκευαστών σε βάθος χρόνου. Όλοι 
οι προμηθευτές των ειδών εξοπλισμού θα πρέπει να 
έχουν αποκτήσει ISO ή βεβαίωση για την απόκτηση ISO 
9001 

3,00 4,00 

Κ7 Ειδικότερα για τα καθίσματα της Κεντρικής Αίθουσας 
Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) και της Αίθουσας 
Συναυλιών (Α.Σ.) εκτιμώνται: η αισθητική, η άνεση, η 
στήριξη του σώματος, το σύστημα κυκλοφορίας αέρα, οι 
μηχανικές αντοχές, η ακαυστότητα συνολικά ή επί μέρους 
υλικών (καθίσματος υλικών pu), η ηχοαπορρόφηση, ο 
μηχανισμός ανάκλησης, και η δυνατότητα εύκολης 
αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων. Οι προμηθευτές 
για τα καθίσματα της Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) και της Αίθουσας Συναυλιών (Α.Σ.) 
σε σχέση με την: τεχνική βοήθεια κατά την εγκατάσταση 
των καθισμάτων, την παρεχόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας και αντοχής, το μέγεθος του κατασκευαστή, 

5,00 7,00 
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την απόκτηση ISO ή την βεβαίωση για την απόκτηση ISO 
9001, και την εμπειρία σε παρόμοιο έργο άνω των 750 
θέσεων. Η μη τήρηση των ακουστικών χαρακτηριστικών 
των καθισμάτων όπως καθορίστηκαν στο μαθηματικό 
μοντέλο που θα συνοδεύει την προσφορά, θα 
βαθμολογείται κάτω από τη βάση. 

Ε ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Κ8 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου»  
1. Μεθοδολογία υλοποίησης /οργάνωσης του «‘Έργου», 
πληρότητα & ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και 
παραδοτέων & Εργαλεία Υποστήριξης  
2 Διάγραμμα υλοποίησης  
3. Πρόσθετες Υπηρεσίες  
Ομάδα Έργου» 
1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου»  
2 Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα του 
Υπεύθυνου «‘Εργου» και του Αναπληρωτή του  
3 Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της 
Ομάδας «‘Εργου»  

10,00 14,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 70,00 100,00 

 
27.6 Βαθμολόγηση οποιουδήποτε κριτηρίου των παραγράφων 27.1 Κ1 μέχρι και Κ8 με βαθμό 

χαμηλότερο από τον αντίστοιχο ελάχιστο συνεπάγεται με απόρριψη όλης της προσφοράς ως 
απαράδεκτης. Απορρίπτεται, επίσης ως απαράδεκτη η προσφορά που συγκέντρωσε 
συνολικό βαθμό μικρότερο από το 70 % του προβλεπόμενου συνολικού μεγίστου. 

 
27.7 Το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων αποτελεί την συνολική βαθμολογία (Β) με 

την οποία αξιολογείται η Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. Ο βαθμός Β κινείται σε 
εκατονταβάθμια κλίμακα. 

 
Η τιμή του ρ της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) ορίζεται σε ρ=0 επειδή 
επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή βελτίωση της προμελέτης της Υπηρεσίας. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή υπολογίζει την ανοιγμένη προσφορά σύμφωνα με τον τύπο 
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή : 
Πα = Κ x Π 
Όπου: 
Πα : Ανηγμένη Προσφορά σε € (δηλαδή η με αξιολόγηση προσφορά χωρίς εργολαβικό 
όφελος, απρόβλεπτα κ.λ.π. βάση της οποίας θα αναδειχτεί η βέλτιστη προσφορά. 
Π: Προσφερόμενο κατ' αποκοπή τίμημα, σε € (δηλαδή η τιμή του προϋπολογισμού 
προσφοράς χωρίς εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα κ.λ.π. ) 
 
Κ = ((1-ρ)x100)/Β)+ρ 
Β: Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου σε εκατονταβάθμια 
κλίμακα. Οπότε : 
 
Πα = Π x 100/Β 
Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μικρότερη ανηγμένη 
προσφορά. 
 
Σημειώνεται ότι η ανηγμένη προσφορά έχει μοναδικό σκοπό την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Για την 
εκτέλεση όμως της σύμβασης και τις πληρωμές ισχύει η οικονομική προσφορά του 
αναδόχου. 

 
27.8  Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, που τελικά θα 

αναδειχθεί ανάδοχος, δεν σημαίνει και δεν αποτελεί με οιαδήποτε έννοια έγκρισή της από την 
Υπηρεσία, ως προς τις προδιαγραφές και λοιπές εν γένει απαιτήσεις της μελέτης της 
Υπηρεσίας, τις μεθόδους υπολογισμού, τις παραδοχές κ.λ.π. αλλά στην μελέτη εφαρμογής 
που θα συνταχθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης, θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις 
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της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς καθώς και οι σχετικές 
παρατηρήσεις, οδηγίες και συμπληρώσεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με ρητή υποχρέωση 
που κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα κατά την συμμετοχή του στην παρούσα 

φάση του διαγωνισμού. 
 

 

Άρθρο 28: Διάφορες ρυθμίσεις  
 

28.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε με την Απόφαση 3 του πρακτικού 113 του ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ 
Α.Ε. ΟΤΑ της13-02-2015. 

 
28.2  Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις 

απαγορεύσεις των άρθρων 31 και επόμενα του ν. 3669/08. 
 
28.3 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
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Αθήνα 11 -02 - 2015 

 
Ο Εκπρόσωπος των Μελετητών 

 
 
 

Παναγιώτης Κόκκορης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 

 
Σύμπραξη Μελετητών: 

 
Παναγιώτης Κόκκορης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Αναστάσιος Μπίρης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

Νικόλαος Δέτσης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Γεώργιος Χριστοφίλης 

Μηχανολόγος Ναυπηγός Μηχανικός 
 

Θεόδωρος Τιμαγένης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  
Σύμβουλος Ακουστικής 

 
Stage and Studio Co 

Εκπρόσωπος 
Φίλιος Φυλακτής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Σύμβουλος Τεχνικής Σκηνής 

και Θεατρικού Φωτισμού 
 
 
 

 
Ηράκλειο 11 - 02 - 2015 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Μιχαήλ Κωνιός 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

Κωνσταντίνος Μαρμαρίδης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

Αντώνιος Τσάπαλης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ηράκλειο 11 - 02 - 2015 

 
Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

 
 
 

Παναγιώτης Αναστασάκος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την Απόφαση 2 
του Πρακτικού 113/13.02.2015 
του ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

 


