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για την επιλογηή  αναδοήχου για την εκποή νηση της μελεήτης:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ »
Εκτιμώμενης αμοιβής 5.660,58€ συμπεριλαμβανομένου 15% απροβλέπτων

(πλέον Φ.Π.Α.24%) 

που θα διεξαχθειή συή μφωνα με:
α) τις διαταή ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οή ρους της παρουή σας

καλεί

τους ενδιαφεροή μενους οικονομικουή ς  φορειής  να υποβαή λουν προσφοραή  για την αναή δειξη αναδοήχου
εκποή νησης της ως αή νω μελεήτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας 

1. 1    Αναθεήτουσα αρχηή                        :     ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οδοή ς : Αρτεσιανουή  1
Ταχ.Κωδ. : 43131
Τηλ. : 24413-50700
Telefax : 24413-50721
Κωδικοή ς NUTS: : EL611
Ιστοσελιήδα : http://www.dimoskarditsas.gov.gr   στην διαδρομηή :  Διαφαή νεια ►  

Διαγωνισμοιή ► Διαγωνισμοιή Μελετωή ν

1.2 Κυή ριος του Έργου :                           ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

1.3 Εργοδοή της :                                        ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

1.4 Προιϊσταή μενη Αρχηή  :                    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (μεχρι την υπογραφηή  της συμβασης) &
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (μεταή  την υπογραφηή  της συμβασης)

1.5 Διευθυή νουσα Υπηρεσιήα              :    Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Οδοή ς : Αμαξοσταή σιο, Περιφερειακοή ς  Καρδιήτσας – Τρικαή λων
Ταχ.Κωδ. : 43100
Τηλ. : 24413-50854, 24413-50739
Πληροφοριήες : Λαή ντζος Κων/νος, Τζωή ρτζη Παρασκευηή
E-mail           : k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr

virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr

1.6 Αρμοή διο Τεχνικοή  Συμβουή λιο : Περιφερειακηή ς Ενοή τητας Καρδιήτσας,

1.7 Εφοή σον οι ανωτεήρω υπηρεσιήες μεταστεγασθουή ν καταή  τη διαή ρκεια της διαδικασιήας αναή θεσης ηή
εκτεήλεσης  της  μελεήτης,  υποχρεουή νται  να  δηλωή σουν  αή μεσα  τα  νεήα  τους  στοιχειήα  στους
ενδιαφεροή μενους/προσφεήροντες ηή  στον αναή δοχο.

Εφοή σον  οι  ανωτεήρω  υπηρεσιήες  ηή /και  τα  αποφαινοή μενα  οή ργανα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς/του
αναθεήτοντος φορεήα καταργηθουή ν,  συγχωνευτουή ν ηή  με οποιονδηή ποτε τροή πο μεταβληθουή ν καταή  τη
διαή ρκεια της διαδικασιήας αναή θεσης ηή  εκτεήλεσης της μελεήτης, υποχρεουή νται να δηλωή σουν αή μεσα και
εγγραή φως  στους  προσφεήροντες  ηή  στον  αναή δοχο  τα  στοιχειήα  των  υπηρεσιωή ν  ηή  αποφαινοή μενων
οργαή νων,  τα  οποιήα  καταή  τον  νοή μο  αποτελουή ν  καθολικοή  διαή δοχο  των  εν  λοήγω  οργαή νων  που
υπεισεήρχονται στα δικαιωή ματα και υποχρεωή σεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1 Τα εήγγραφα της συή μβασης για τον παροή ντα διαγωνισμοή  ειήναι τα ακοή λουθα:
α) η παρουή σα διακηή ρυξη και η προκηή ρυξη συή μβασης(περιήληψη διακηή ρυξης)5

β)  το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο  Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  του  αή ρθρου  79  παρ.  4  του  ν
4412/2016, 
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γ) το εήντυπο οικονομικηή ς προσφοραή ς6,
δ) το τευή χος τεχνικωή ν δεδομεήνων, με τα τυχοή ν παραρτηή ματαή  του, 
ε) η συγγραφηή  υποχρεωή σεων7,,
στ) το τευή χος προ εκτιμωή μενων αμοιβωή ν

2.2 Προσφεήρεται ελευή θερη, πληή ρης, αή μεση και δωρεαή ν ηλεκτρονικηή  προή σβαση 8 στα εήγγραφα της
συή μβασης αποή  τις 12/6/2018 ημεήρα Τριήτη  9  στην ιστοσελιήδα του Δηή μου, στον δικτυακοή  τοή πο:
http://www.dimoskarditsas.gov.gr   στην διαδρομηή :  Επικαιροή τητα ► Διαγωνισμοιή  ► Διαγωνισμοιή
Μελετωή ν .

Οι  ενδιαφεροή μενοι  μπορουή ν  ακοή μα  να  ενημερωή νονται  για  τον  παροή ντα  διαγωνισμοή  στα
τηλεήφωνα:  24413-50854  &  24413-50739,  email:  k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr      ,  
virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr  ,  τις  εργαή σιμες  μεήρες  και  ωή ρες,  μεταή  τη  δημοσιήευση  της
διακηή ρυξης.

2.3 Εφοή σον εήχουν ζητηθειή  εγκαιήρως, ηή τοι εήως την 19/6/2018 10, η αναθεήτουσα αρχηή  παρεήχει σε οή λους
τους  προσφεήροντες  που  συμμετεήχουν  στη  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης  συμπληρωματικεής
πληροφοριήες σχετικαή  με τις προδιαγραφεής και οποιαδηή ποτε σχετικαή  δικαιολογητικαή , το αργοή τερο 4
ημεήρες πριν την ληή ξη της προθεσμιήας  παραή δοσης των προσφορωή ν και  για την Παρουή σα εήως την
22/6/201811. 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φαή κελοι των προσφορωή ν υποβαή λλονται μεήσα στην προθεσμιήα του αή ρθρου 14,με καταή θεση
τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής:  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  Αρτεσιανού  1,  2ος
όροφος Τ.Κ. 43131

Σε περιήπτωση ταχυδρομικηή ς  αποστοληή ς ηή  καταή θεσης στο πρωτοή κολλο,  οι  φαή κελοι προσφοραή ς
γιήνονται  δεκτοιή  εφοή σον  εήχουν  πρωτοκολληθειή  στο  πρωτοή κολλο  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  που
διεξαή γει  τον  διαγωνισμοή , το  αργοή τερο μεήχρι  την  ημερομηνιήα  και  ωή ρα  του  διαγωνισμουή ,  οή πως
οριήζονται στο αή ρθρο 14 της παρουή σας. Η αναθεήτουσα αρχηή  δεν φεήρει ευθυή νη για τυχοή ν ελλειήψεις
του  περιεχομεήνου  των  προσφορωή ν  που  αποστεήλλονται  ταχυδρομικαή  ουή τε  για  καθυστερηή σεις
στην αή φιξηή  τους. Δεν θα παραληφθουή ν φαή κελοι ηή  αή λλα εήγγραφα αποή  οποιοδηή ποτε ταχυδρομικοή
καταή στημα, ακοή μα κι αν η αναθεήτουσα αρχηή  ειδοποιηθειή  εγκαιήρως.

3.2 Οι προσφορεής υποβαή λλονται μεήσα σε σφραγισμεήνο φαή κελο (κυριήως φαή κελος), στον οποιήο πρεήπει
να αναγραή φονται ευκρινωή ς τα ακοή λουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά 12

του …...............................................................................................................για τη μελέτη: 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ » 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Καρδίτσας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών13 27/6/2018

Ο κυριήως φαή κελος της προσφοραή ς συνοδευή εται αποή  αιήτηση υποβοληή ς προσφοραή ς στο διαγωνισμοή , η
οποιήα  αναγραή φει  το  διαγωνισμοή  στον  οποιήο  αφοραή ,  τα  στοιχειήα  ταυτοή τητας  του  προσφεήροντος
(μεμονωμεήνου ηή  εήνωσης),  δηλαδηή  επωνυμιήα (ηή  ονοματεπωή νυμο φυσικουή  προσωή που),  απαραιήτητα
στοιχειήα επικοινωνιήας (ταχυδρομικηή  διευή θυνση, αριθμοή  τηλεφωή νου, fax, e-mail).

3.3 Εντοή ς του κυριήως φακεήλου της προσφοραή ς περιλαμβαή νονται τα ακοή λουθα:
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α) ξεχωριστοή ς σφραγισμεήνος φαή κελος, με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 20.1 του παροή ντος,

β) ξεχωριστοή ς σφραγισμεήνος φαή κελος (κλεισμεήνος με τροή πο που δε μπορειή να ανοιχθειή  χωριής
να καταστειή  τουή το αντιληπτοή ,  επί ποινή αποκλεισμού), με την εήνδειξη «Οικονομικηή  Προσφοραή », ο
οποιήος  περιεήχει  τα  οικονομικαή  στοιχειήα  της  προσφοραή ς,  καταή  τα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  20.2  του
παροή ντος.
Οι ως αή νω ξεχωριστοιή  σφραγισμεήνοι φαή κελοι φεήρουν επιήσης τις ενδειήξεις του κυριήως φακεήλου του
αή ρθρου 3.2 του παροή ντος.

3.4  Προσφορεής  που  περιεήρχονται  στην  αναθεήτουσα  αρχηή  με  οποιοδηή ποτε  τροή πο,  πριν  αποή  την
ημερομηνιήα  υποβοληή ς  του αή ρθρου 14 της παρουή σας, δεν αποσφραγιήζονται, αλλαή  παραδιήδονται στην
Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  καταή  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 4.1 του παροή ντος. 

3.5  Για τυχοή ν  προσφορεής  που υποβαή λλονται  εκπροή θεσμα,  η  Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  σημειωή νει
στο  πρακτικοή  της  την  εκπροή θεσμη  υποβοληή  (ακριβηή  ημερομηνιήα  και  ωή ρα  που  περιηή λθε  η
προσφοραή  στην κατοχηή  της ηή  που παρεληή φθη η συστημεήνη επιστοληή  αποή  την αναθεήτουσα αρχηή
ηή  που κατατεήθηκε στο πρωτοή κολλο της αναθεήτουσα αρχηή ς) και τις απορριήπτει ως μη κανονικεής.

3.6  Οι προσφορεής  υπογραή φονται  και μονογραή φονται αναή  φυή λλο για λογαριασμοή  του οικονομικουή
φορεήα :

α) αποή  τον ιήδιο το μελετητηή  (σε περιήπτωση φυσικουή  προσωή που), 
β) το νοή μιμο εκπροή σωπο του νομικουή  προσωή που (σε περιήπτωση νομικουή  προσωή που) και 
γ)  σε  περιήπτωση  εήνωσης οικονομικωή ν  φορεήων  που  υποβαή λλει  κοινηή  προσφοραή ,  ειήτε  αποή

οή λους  τους  οικονομικουή ς  φορειής  που  αποτελουή ν  την  εήνωση  ειήτε  αποή  εκπροή σωποή  τους  νομιήμως
εξουσιοδοτημεήνο. 

Στην προσφοραή  απαραιτηή τως πρεήπει να προσδιοριήζεται η εήκταση και το ειήδος της συμμετοχηή ς του
καή θε μεήλους της εήνωσης (συμπεριλαμβανομεήνης της κατανομηή ς αμοιβηή ς μεταξυή  τους), καθωή ς και ο
εκπροή σωπος/συντονιστηή ς αυτηή ς.

Άρθρο 4 : Διαδικασία αποσφράγισης  και ελέγχου προσφορών

4.1 Προκειμεήνου για την  παραλαβηή  των προσφορωή ν και την τηή ρηση της υποή λοιπης διαδικασιήας του
διαγωνισμουή  ο Προή εδρος  της  Επιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  επικοινωνειή  εν  συνεχειήα,  αμεήσως  με  το
πρωτοή κολλο της αναθεήτουσας αρχηή ς για να διαπιστωή σει αν εήχουν υποβληθειή  προσφορεής  καταή  το
αή ρθρο 3.1 & 14 του παροή ντος (η ωή ρα και ημεήρα  υποβοληή ς αναγραή φεται τοή σο στο πρωτοή κολλο οή σο
και παή νω στον κυριήως φαή κελο, η δε σχετικηή  καταχωή ρηση στον κυριήως φαή κελο μονογραή φεται αποή  τον
υπευή θυνο υπαή λληλο) και σε καταφατικηή  περιήπτωση, μεταβαιήνει μεήλος της, κατ’ εντοληή  του Προεήδρου
για την παραλαβηή  τους.

4.2 Η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  προβαιήνει στην εήναρξη της διαδικασιήας αποσφραή γισης  και ελεήγχου των
προσφορωή ν,  μια (1) ωή ρα μεταή  την καθορισμεήνη αποή  την παρουή σα ημεήρα και ωή ρα ηή  μεταή  τη ληή ξη της
παραλαβηή ς  συή μφωνα  με  τα  προβλεποή μενα  στο  αή ρθρο  4.1  &  14  του  παροή ντος,  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  της  αναθέτουσας  αρχής:  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  Αρτεσιανού  1,  3ος
όροφος,  Τ.Κ.  43131  αποσφραγιήζοντας  αρχικαή  τους  κυριήως  φακεήλους  και  στη  συνεήχεια,  τους
φακεήλους των δικαιολογητικωή ν συμμετοχηή ς.  Οι προσφορεής που παραλαμβαή νονται, καταχωρουή νται
καταή  σειραή  καταή θεσηή ς τους σε σχετικοή  πρακτικοή  της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή , στο οποιήο ειδικοή τερα
αναφεήρονται η σειραή  προσεήλευσης, η επωνυμιήα του οικονομικουή  φορεήα, η ταή ξη και κατηγοριήα του14, ο
εξουσιοδοτημεήνος  εκπροή σωπος  και  ο  εήλεγχος  των  δικαιολογητικωή ν  συμμετοχηή ς.  Όλοι  οι  φαή κελοι
αριθμουή νται  με  τον  αυή ξοντα  αριθμοή  καταή θεσηή ς  τους,  οή πως  καταχωρηή θηκαν  στο  πρακτικοή  και
μονογραή φονται αποή  τον Προή εδρο και τα μεήλη της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή .
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4.3  Η  Επιτροπηή  αποσφραγιήζει  τις  οικονομικεής  προσφορεής,  τις  μονογραή φει  και  καταχωρειή  το
περιεχοή μενοή  τους  στο  πρακτικοή .  Η  υποβληθειήσα  οικονομικηή  προσφοραή  απορριήπτεται  εφοή σον  η
ποσοή τητα του φυσικουή  αντικειμεήνου της προσφοραή ς δεν αντιστοιχειή  στο αντικειήμενο της μελεήτης,
οή πως προκυή πτει αποή  τα στοιχειήα  της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Σε περιήπτωση διακοπηή ς της δημοή σιας συνεδριήασης, η διαδικασιήα συνεχιήζεται τις αμεήσως εποή μενες
ημεήρες. Σχετικωή ς εκδιήδεται γραπτηή  ανακοιήνωση του Προεήδρου της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή , η οποιήα
κοινοποιειήται εγγραή φως, με ηλεκτρονικοή  ταχυδρομειήο, ταχυδρομικωή ς ηή  με φαξ ηή  με συνδυασμοή  των
ανωτεήρω μεήσων σε οή λους τους προσφεήροντες για την ημερομηνιήα και ωή ρα της εποή μενης δημοή σιας
συνεδριήασης. 

4.4 Ύστερα αποή  αποή  τον εήλεγχο των αποδεκτωή ν οικονομικωή ν  προσφορωή ν καή θε προσφεήροντος,  η
Επιτροπηή  προσδιοριήζει την πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή  μοή νο βαή σει τιμηή ς
(χαμηλοή τερη τιμηή ) συή μφωνα με το αή ρθρο 21 του παροή ντος και καταγραή φει τις ενεήργειεής της και την
εισηή γησηή  της για την αναή θεση, σε σχετικοή  Πρακτικοή .  Το πρακτικοή  υποβαή λλεται στην Αναθεήτουσα
Αρχηή , προκειμεήνου να το εγκριήνει.

Επισημαιήνεται οή τι σε περιήπτωση που οι προσφορεής εήχουν την ιήδια ακριβωή ς τιμηή  (ισοή τιμες), η ανα-
θεήτουσα αρχηή  επιλεήγει τον (προσωρινοή ) αναή δοχο με κληή ρωση μεταξυή  των οικονομικωή ν φορεήων που
υπεήβαλαν ισοή τιμες προσφορεής. Η κληή ρωση γιήνεται ενωή πιον της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή  και παρου-
σιήα των οικονομικωή ν φορεήων που υπεήβαλαν τις ισοή τιμες προσφορεής.

Η αποή φαση της Αναθεήτουσας Αρχηή ς  κοινοποιειήται  με καή θε προή σφορο μεήσο στους προσφεήροντες.
Καταή  της  αποή φασης  εήγκρισης  χωρειή  εήνσταση  καταή  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  6  του
παροή ντος.

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης

5.1  Μεταή  αποή  αποή  τον  εήλεγχο  των  προσφορωή ν,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  ειδοποιειή  εγγραή φως  τον
προσφεήροντα, στον οποιήο προή κειται να γιήνει η κατακυή ρωση («προσωρινοή  αναή δοχο»),  να υποβαή λει
εντοή ς προθεσμιήας15 15 ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση της σχετικηή ς εήγγραφης ειδοποιήησης σε αυτοή ν, τα
δικαιολογητικαή  που προβλεήπονται  στο αή ρθρο 22 του παροή ντος.  Τα δικαιολογητικαή  υποβαή λλονται
στην αναθεήτουσα αρχηή  σε σφραγισμεήνο φαή κελο, ο οποιήος παραδιήδεται στην Επιτροπηή  Διαγωνισμουή .

5.2   Αν  δεν  προσκομισθουή ν  τα  παραπαή νω  δικαιολογητικαή  ηή  υπαή ρχουν  ελλειήψεις  σε  αυταή  που
υποβληή θηκαν,  παρεήχεται  προθεσμιήα  στον  προσωρινοή  αναή δοχο  να  τα  προσκομιήσει  ηή  να  τα
συμπληρωή σει   εντοή ς  πεήντε  (5)  ημερωή ν  αποή  την  κοινοποιήηση  σχετικηή ς  εήγγραφης  ειδοποιήησης  σε
αυτοή ν. Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή να παρατειήνει την ως αή νω προθεσμιήα, εφοή σον αιτιολογειήται αυτοή
επαρκωή ς και κατ’ ανωή τατο οή ριο για δεκαπεήντε (15) επιπλεήον ημεήρες. 

5.3  i)  Αν  καταή  τον  εήλεγχο  των  παραπαή νω  δικαιολογητικωή ν  διαπιστωθειή  οή τι  τα  στοιχειήα  που
δηλωή θηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. ειήναι ψευδηή  ηή  ανακριβηή , ηή  
ii)  αν  δεν  υποβληθουή ν  στο  προκαθορισμεήνο  χρονικοή  διαή στημα  τα  απαιτουή μενα  πρωτοή τυπα  ηή
αντιήγραφα των δικαιολογητικωή ν, ηή  
iii) αν αποή  τα δικαιολογητικαή  που προσκομιήσθηκαν νομιήμως και εμπροθεήσμως, δεν αποδεικνυή ονται η
μη  συνδρομηή  των  λοήγων  αποκλεισμουή  του  αή ρθρου  18  του  παροή ντος16 ηή  η  πληή ρωση  μιας  ηή
περισσοή τερων αποή  τις απαιτηή σεις των κριτηριήων ποιοτικηή ς επιλογηή ς συή μφωνα με το αή ρθρο 19 του
παροή ντος, 
ο προσωρινοή ς αναή δοχος αποκλειήεται και η κατακυή ρωση γιήνεται στον προσφεήροντα που υπεήβαλε την
αμεήσως εποή μενη πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή  βαή σει τιμηή ς, τηρουμεήνης της
ανωτεήρω διαδικασιήας. 
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5.4  Αν  επεήλθουν  μεταβολεής  στις  προυϊ ποθεήσεις  τις  οποιήες  οι  προσφεήροντες  ειήχαν  δηλωή σει  οή τι
πληρουή ν, οι οποιήες επηή λθαν ηή  για τις οποιήες εήλαβε γνωή ση ο προσφεήρων μεταή  την δηή λωση και μεήχρι
την ημεήρα της εήγγραφης ειδοποιήησης για την προσκοή μιση των δικαιολογητικωή ν του αή ρθρου 22 της
παρουή σας  (οψιγενειής  μεταβολεής),  οι  προσφεήροντες  οφειήλουν  να  ενημερωή σουν  αμελλητιή  την
αναθεήτουσα  αρχηή  σχετικαή  και  το  αργοή τερο  μεήχρι  την  ημεήρα  της  εήγγραφης  ειδοποιήησης  για  την
προσκοή μιση των δικαιολογητικωή ν του αή ρθρου 22 της παρουή σας.

5.5 Αν κανεήνας αποή  τους προσφεήροντες δεν υπεήβαλε αληθηή  ηή  ακριβηή  δηή λωση ηή  αν κανεήνας αποή  τους
προσφεήροντες δεν προσκομιήζει εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα απαιτουή μενα δικαιολογητικαή  ηή  αν κανεήνας
αποή  τους προσφεήροντες δεν αποδειήξει οή τι πληροιή τα κριτηή ρια ποιοτικηή ς επιλογηή ς του αή ρθρου 19 της
παρουή σας, η διαδικασιήα αναή θεσης ματαιωή νεται.

5.6  Η διαδικασιήα ελεήγχου των δικαιολογητικωή ν ολοκληρωή νεται με τη συή νταξη πρακτικουή  αποή   την
Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  και τη διαβιήβαση του φακεήλου  στην  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (αποφαινοή μενο οή ργανο  αναθεήτουσας  αρχηή ς)  για  τη  ληή ψη  αποή φασης,  ειήτε  για  την
αποή ρριψη του προσωρινουή  αναδοήχου, ειήτε για τη ματαιήωση της διαδικασιήας καταή  την παρ. 5.6 του
παροή ντος  αή ρθρου,  ειήτε  για  την  κατακυή ρωση  της  συή μβασης.  Τα  αποτελεήσματα  του  ελεήγχου  των
δικαιολογητικωή ν επικυρωή νονται με την αποή φαση κατακυή ρωσης.  

5.7   Όσοι υπεήβαλαν παραδεκτεής προσφορεής  λαμβαή νουν γνωή ση των παραπαή νω δικαιολογητικωή ν που
κατατεήθηκαν στα γραφειήα της Δ/σας Υπηρεσιήας αρθρο 1.5  εντοή ς χρονικουή  διαστηή ματος 5 εργαή σιμων
ημερωή ν αποή  την ημερομηνιήα που κοινοποιηή θηκε σε αυτουή ς, επιή αποδειήξει, η αποή φαση κατακυή ρωσης. 

5.8 Η αναθεήτουσα αρχηή  κοινοποιειή αμεήσως την αποή φαση κατακυή ρωσης, μαζιή με αντιήγραφο οή λων των
πρακτικωή ν  της  διαδικασιήας  ελεήγχου  των  προσφορωή ν,  σε  καή θε  προσφεήροντα,  εκτοή ς  αποή  τον
προσωρινοή  αναή δοχο με καή θε προή σφορο τροή πο, οή πως με τηλεομοιοτυπιήα, ηλεκτρονικοή  ταχυδρομειήο
κ.λπ., επιή αποδειήξει. 

Άρθρο 6: Ενστάσεις 17 

Σε περιήπτωση εήνστασης καταή  πραή ξης της αναθεήτουσας αρχηή ς,  η  προθεσμιήα αή σκησηή ς  της ειήναι
πεήντε  (5)  ημεήρες  αποή  την  κοινοποιήηση  της  προσβαλλοή μενης  πραή ξης  στον  ενδιαφεροή μενο
οικονομικοή  φορεήα.  Η εήνσταση  καταή  της  διακηή ρυξης  υποβαή λλεται  σε προθεσμιήα που εκτειήνεται
μεήχρι το ηή μισυ του χρονικουή  διαστηή ματος αποή  τη δημοσιήευση της παρουή σας διακηή ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μεήχρι την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν του αή ρθρου 14 της παρουή σας.  Για
τον υπολογισμοή  της  προθεσμιήας  αυτηή ς  συνυπολογιήζονται  και  οι  ημερομηνιήες  της  δημοσιήευσης
και της υποβοληή ς των προσφορωή ν18.

Η εήνσταση υποβαή λλεται ενωή πιον της αναθεήτουσας αρχηή ς. Η αναθεήτουσα αρχηή  αποφασιήζει, συή μ -
φωνα με τα οριζοή μενα και στο αή ρθρο 221 του ν. 4412/2016, υή στερα αποή  γνωή μη της Επιτροπηή ς
Διαγωνισμουή  για τις ενσταή σεις του πρωή του εδαφιήου του παροή ντος και υή στερα αποή  γνωή μη του
αρμοή διου  Τεχνικουή  Συμβουλιήου  για  τις  ενσταή σεις  του  δευή τερου  εδαφιήου  του  παροή ντος,  εντοή ς
προθεσμιήας δεήκα (10) ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση της εήνστασης. Στην περιήπτωση της εήνστασης
καταή  της διακηή ρυξης,  η αναθεήτουσα αρχηή  αποφασιήζει σε καή θε περιήπτωση πριν την καταληκτικηή
ημερομηνιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν. Με την αή πρακτη παή ροδο των ανωτεήρω προθεσμιωή ν τεκ -
μαιήρεται η αποή ρριψη της εήνστασης. 

Για το παραδεκτοή  της αή σκησης εήνστασης, απαιτειήται, με την καταή θεση της εήνστασης, η καταβοληή
παραβοή λου, υπεήρ του Δημοσιήου, ποσουή  ιήσου με το εήνα τοις εκατοή  (1%) επιή της εκτιμωή μενης αξιήας
της  συή μβασης19.. Το  παραή βολο  αυτοή  αποτελειή  δημοή σιο  εήσοδο.  Το  παραή βολο  επιστρεήφεται  με
πραή ξη της αναθεήτουσας αρχηή ς,  αν η εήνσταση γιήνει δεκτηή  ηή  μερικωή ς δεκτηή  αποή  το αποφασιήζον
διοικητικοή  οή ργανο.20  
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Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η  αναθεήτουσα  αρχηή 21 μπορειή,  καταή  τη  διαδικασιήα  ελεήγχου  των  προσφορωή ν,  να  καλεήσει  τους
οικονομικουή ς φορειής, να συμπληρωή σουν ηή  να διευκρινιήσουν τα εήγγραφα ηή  δικαιολογητικαή  που εήχουν
υποβαή λει, συμπεριλαμβανομεήνης και της οικονομικηή ς τους προσφοραή ς, μεήσα σε ευή λογη προθεσμιήα, η
οποιήα  δεν μπορειή  να ειήναι  μικροή τερη  αποή  επταή  (7)  ημεήρες  αποή  την  ημερομηνιήα  κοινοποιήησης  σε
αυτουή ς της σχετικηή ς προή σκλησης,  συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στις διαταή ξεις των αή ρθρων
102 και 103  του ν. 4412/2016 και του αή ρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.

Οποιαδηή ποτε διευκριήνιση ηή  συμπληή ρωση που υποβαή λλεται αποή  τους προσφεήροντες ηή  υποψηφιήους,
χωριής να εήχει ζητηθειή αποή  την αναθεήτουσα αρχηή 22, δεν λαμβαή νεται υποή ψη. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Ο προσωρινοή ς  αναή δοχος υποβαή λλει επικαιροποιημεήνα23 τα δικαιολογητικαή  του αή ρθρου 22 της
παρουή σας  μεταή  αποή  σχετικηή  προή σκληση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  μοή νο  στην  περιήπτωση  εήνδικων
μεήσων καταή  της αποή φασης κατακυή ρωσης.  Τα στοιχειήα ελεήγχονται αποή  την Επιτροπηή  Διαγωνισμουή
προκειμεήνου να διαπιστωθειή  οή τι δεν εήχουν εκλειήψει οι προυϊ ποθεήσεις συμμετοχηή ς του αή ρθρου 17, οή τι
δεν  συντρεήχουν  οι  λοήγοι  αποκλεισμουή  του  αή ρθρου  18  και  οή τι  εξακολουθουή ν  να  πληρουή νται  τα
κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθρου 19. 

Η αποή φαση κατακυή ρωσης κοινοποιειήται στον προσωρινοή  αναή δοχο.  Με την ιήδια αποή φαση καλειήται ο
αναή δοχος να  προσεήλθει σε ορισμεήνο τοή πο και χροή νο για την υπογραφηή  του συμφωνητικουή , θεήτονταή ς
του η  αναθεήτουσα αρχηή  προθεσμιήα που δεν μπορειή  να υπερβαιήνει τις ειήκοσι (20) ημεήρες  αποή  την
κοινοποιήηση σχετικηή ς εήγγραφης ειδικηή ς προή σκλησης.

Η εν λοήγω κοινοποιήηση επιφεήρει τα εήννομα αποτελεήσματα της αποή φασης κατακυή ρωσης, συή μφωνα με
οριζοή μενα στην παρ. 3 του αή ρθρου 105 του ν. 4412/2016.     

8.2 Η υπογραφηή  του συμφωνητικουή  εήχει αποδεικτικοή  χαρακτηή ρα. Εαή ν ο αναή δοχος δεν προσεήλθει να
υπογραή ψει το συμφωνητικοή , μεήσα στην προθεσμιήα που οριήζεται στην ειδικηή  προή κληση,  κηρυή σσεται
εήκπτωτος, και η κατακυή ρωση γιήνεται στον προσφεήροντα που υπεήβαλε την αμεήσως εποή μενη πλεήον
συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή  βαή σει τιμηή ς. Αν κανεήνας αποή  τους προσφεήροντες δεν
προσεήλθει για την υπογραφηή  του συμφωνητικουή , η διαδικασιήα συή ναψης της συή μβασης ματαιωή νεται,
συή μφωνα με την περιήπτωση β' της παραγραή φου 1 του αή ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων

Σχετικαή  με την υπογραφηή  της συή μβασης, ισχυή ουν τα προβλεποή μενα στην παρ. 5 αή ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  εήγγραφα της  συή μβασης  με  βαή ση τα οποιήα  θα εκτελεσθειή  η  συή μβαση ειήναι  τα αναφεροή μενα
παρακαή τω. Σε περιήπτωση ασυμφωνιήας των περιεχομεήνων σε αυταή  οή ρων, η σειραή  ισχυή ος καθοριήζεται
ως κατωτεήρω:

1. Το Συμφωνητικοή ,

2. Η παρουή σα Διακηή ρυξη με τα Προσαρτηή ματαή  της,

3. Η Οικονομικηή  Προσφοραή  του Αναδοήχου,
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4. Το τευή χος της Συγγραφηή ς Υποχρεωή σεων(Σ.Υ.)24 

6. Το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων με τα Παραρτηή ματαή  του, 

7.  Το  τευή χος  των  προεκτιμωή μενων  αμοιβωή ν  με  τους  αναλυτικουή ς  υπολογισμουή ς  της
προεκτιμηθειήσας αμοιβηή ς 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα εήγγραφα της συή μβασης συνταή σσονται υποχρεωτικαή  στην ελληνικηή  γλωή σσα και προαιρετικαή
και σε αή λλες γλωή σσες,  συνολικαή  ηή  μερικαή .  Σε περιήπτωση ασυμφωνιήας μεταξυή  των τμημαή των των
εγγραή φων  της  συή μβασης  που  εήχουν  συνταχθειή  σε  περισσοή τερες  γλωή σσες,  επικρατειή  η  ελληνικηή
εήκδοση. Τυχοή ν ενσταή σεις ηή  προδικαστικεής προσφυγεής υποβαή λλονται στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

10.2 Οι προσφορεής και τα περιλαμβανοή μενα σε αυτεής στοιχειήα, καθωή ς και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα
συνταή σσονται στην ελληνικηή  γλωή σσα ηή  συνοδευή ονται αποή  επιήσημη μεταή φρασηή  τους στην ελληνικηή
γλωή σσα. 

10.3  Στα αλλοδαπαή  δημοή σια  εήγγραφα και  δικαιολογητικαή  εφαρμοή ζεται  η  Συνθηή κη  της Χαή γης  της
5.10.1961,  που  κυρωή θηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικαή  τα  αλλοδαπαή  ιδιωτικαή  εήγγραφα
μπορουή ν  να  συνοδευή ονται  αποή  μεταή φρασηή  τους  στην  ελληνικηή  γλωή σσα  επικυρωμεήνη  ειήτε  αποή
προή σωπο αρμοή διο καταή  τις διαταή ξεις της εθνικηή ς νομοθεσιήας ειήτε αποή  προή σωπο καταή  νοή μο αρμοή διο
της χωή ρας στην οποιήα εήχει συνταχθειή το εήγγραφο. 25 Επιήσης, γιήνονται υποχρεωτικαή  αποδεκταή  ευκρινηή
φωτοαντιήγραφα  εγγραή φων  που  εήχουν  εκδοθειή  αποή  αλλοδαπεής  αρχεής  και  εήχουν  επικυρωθειή  αποή
δικηγοή ρο,  συή μφωνα  με  τα  προβλεποή μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αή ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κωή δικας  Διοικητικηή ς  Διαδικασιήας”,  οή πως  αντικατασταή θηκε  ως  αή νω  με  το  αή ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικαή  και  τεχνικαή  φυλλαή δια  και  αή λλα εήντυπα -  εταιρικαή  ηή  μη  –  με  ειδικοή  τεχνικοή
περιεχοή μενο μπορουή ν  να υποβαή λλονται  σε αή λλη γλωή σσα,  χωριής  να συνοδευή ονται  αποή  μεταή φραση
στην ελληνικηή .

10.5 Η  επικοινωνιήα  με  την  αναθεήτουσα  αρχηή ,  καθωή ς  και  μεταξυή  αυτηή ς  και  του  αναδοήχου,  θα
γιήνονται υποχρεωτικαή  στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για την αναή θεση και εκτεήλεση της συή μβασης, εήχουν εφαρμογηή , ιδιήως, οι κατωτεήρω διαταή ξεις, οή πως
ισχυή ουν καταή  το χροή νο δημοσιήευσης της παρουή σας:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδιήως τα αή ρθρα 118 και 119 αυτουή .

2. Ο ν.  4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 

3. Τα αή ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικοή τερα το αή ρθρο 59 αυτουή  «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικοή τερα το αή ρθρο 1 αυτουή .
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6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .

7. Ο ν.  4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,  ρύθμιση
αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Ο  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).

10. Ο ν.  3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

12. Ο ν. 3861/2010 (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».

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  

14. Το αή ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).

16.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.

17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”ι.

18. Ο  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”.

19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οή πως
ισχυή ει, ως προς το μεήρος Β΄ (Προδιαγραφεής) και ως συγκριτικοή  στοιχειήο για τη προεκτιήμηση
αμοιβωή ν μελετωή ν που δεν καλυή πτονται αποή  τον Κανονισμοή  αμοιβωή ν.

20. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, οή πως ισχυή ει μεταή  την τροποποιήησηή  του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

21. Η  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικηή  Αποή φαση  (Β’  1781)  «Ρυή θμιση  ειδικοή τερων  θεμαή των
λειτουργιήας  και  διαχειήρισης  του Κεντρικουή  Ηλεκτρονικουή  Μητρωή ου Δημοσιήων Συμβαή σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειήου Οικονομιήας και Αναή πτυξης»,

22. Η  Εγκυή κλιος  11/2011  της  ΓΓΔΕ/τ.  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  «Εφαρμογή  διατάξεων  του  Ν.3919/2011  που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

23. Η  με  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  Αποή φαση  Υπ.  Δ.Μ.Η.Δ.  «Διενέργεια  της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημοσίων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδοή θηκε κατ’ εξουσιοδοή τηση του
αή ρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

24. Ο ν.3852/2010 “Νεήα αρχιτεκτονικηή  της Αυτοδιοιήκησης και της Αποκεντρωμεήνης Διοιήκησης-
Προήγραμμα Καλλικραή της”
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25. Ο ν.3463/2006 “Κυή ρωση Κωή δικα Δηή μων και Κοινοτηή των” (ΦΕΚ114/8.6.2006 Α’).

26. Της  αρ.Π1  2380/2012  Κοινηή ς  Υπουργικηή ς  Αποή φασης  (Β΄3400)  “Ρυή θμιση  των  ειδικοή τερων
θεμαή των  λειτουργιήας  και  διαχειήρισης  του  Κεντρικουή  Ηλεκτρονικουή  Μητρωή ου  Δημοσιήων
Συμβαή σεων  του  Υπουργειήου  Αναή πτυξης  ,  Ανταγωνισμουή ,  Υποδομωή ν,  Μεταφορωή ν  και
Δικτυή ων.”

27. Οι σε εκτεήλεση των ανωτεήρω νοή μων εκδοθειήσες κανονιστικεής διαταή ξεις (πλην αυτωή ν που ηή δη
προαναφεήρθηκαν), καθωή ς και αή λλες διαταή ξεις που αναφεήρονται ρηταή  ηή  απορρεήουν αποή  τα
οριζοή μενα στα  εήγγραφα της παρουή σας συή μβασης, καθωή ς και το συή νολο των διαταή ξεων του
ασφαλιστικουή ,  εργατικουή ,  κοινωνικουή ,  περιβαλλοντικουή  και  φορολογικουή  δικαιήου  και
γενικοή τερα καή θε διαή ταξη (νοή μου, π.δ., υπουργικηή ς αποή φασης, κ.λ.π.) που διεήπει την αναή θεση
και εκτεήλεση της παρουή σας συή μβασης, εήστω και αν δεν αναφεήρονται ρηταή . 

28. Η με αριθμοή  158072/1120/30-7-65 αποή φαση Υπουργουή  Γεωργιήας με την οποιήα εγκριήθηκαν οι
προσωρινεής τεχνικεής προδιαγραφεής συή νταξης δασοπονικωή ν μελετωή ν.

29. Η με  αριθμοή  205197/991/10-2-77 αποή φαση  της Γενικηή ς  Δ/νσης Δασωή ν  του Υπ.  Γεωργιήας
σχετικαή  με  τους  συμβολισμουή ς  και  τις  συνθηματικεής  παρασταή σεις  για  την  καταή ρτιση
δασοπονικωή ν χαρτωή ν.

30. Το διαή γραμμα υή λης που συνοδευή ει την αριθμ. 166780/1619/19.04.2017 (Β´ 1420) υπουργικηή
αποή φαση εήγκρισης της τροποποιήησης των τεχνικωή ν προδιαγραφωή ν συή νταξης δασοπονικωή ν
μελετωή ν. 

31. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται  ρητώς  στο  κείμενο  της  πρότυπης  διακήρυξης)  μπορούν  να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτιμωή μενη αξιήα της συή μβασης ανεήρχεται σε 5.660,58€ (χωριής ΦΠΑ 24%) και  περιλαμβαή νει
την  προ εκτιμωή μενη αμοιβηή  οή πως παρακαή τω :

 4.922,24  € για μελεήτη κατηγοριήας  ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24) και  738,34 € για απροή βλεπτες
δαπαή νες.

Η  μελεήτη  εήχει  ενταχθειή   στον  προυϊ πολογισμοή  του  Δηή μου  για  το  οικονομικοή  εήτος  2018
(ΚΑΕ:30-7413.0044)  και  η  συή μβαση  θα  χρηματοδοτηθειή  αποή  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ και  υποή κειται  στις
νοή μιμες κρατηή σεις, περιλαμβανομεήνης της κραή τησης υή ψους 0,06 % υπεήρ των λειτουργικωή ν αναγκωή ν
της  Ενιαιήας  Ανεξαή ρτητης  Αρχηή ς  Δημοσιήων  Συμβαή σεων,  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  4  παρ.  3  του  Ν
4013/2011. 

12.2 Οι μοναή δες φυσικουή  αντικειμεήνου, τα ποσοτικαή  στοιχειήα αποή  το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων και
οι τιμεής μοναή δος που χρησιμοποιηή θηκαν για τους υπολογισμουή ς των αή νω προ εκτιμωή μενων αμοιβωή ν,
αναφεήρονται αναλυτικαή  στο τευή χος προ εκτιμωή μενων αμοιβωή ν. 

Οι  οικονομικοιή  φορειής  οφειήλουν,  για  την  υποβοληή  τεχνικηή ς  και  οικονομικηή ς  προσφοραή ς,  να
μελετηή σουν τα τεχνικαή  στοιχειήα του εήργου, η δε οικονομικηή  τους προσφοραή  αποτελειή  τη  συνολικηή
αμοιβηή  τους για το συή νολο του προς μελεήτη αντικειμεήνου, οή πως αυτοή  προδιαγραή φεται στο Φαή κελο
δημοή σιας συή μβασης. Τεκμαιήρεται σχετικαή  οή τι ο αναή δοχος εήλαβε υποή ψη, καταή  τη μελεήτη του Φακεήλου
δημοή σιας  συή μβασης,  την  πιθανοή τητα  να  μην  αντιστοιχουή ν  οι  ποσοή τητες  μοναή δων  φυσικουή
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αντικειμεήνου, που αναφεήρονται στο τευή χος της προ εκτιμωή μενης αμοιβηή ς, στις τελικεής ποσοή τητες που
θα  απαιτηθουή ν  για  την  εκποή νηση  της  μελεήτης  και  διαμοή ρφωσε  αναή λογα  την  οικονομικηή  του
προσφοραή . Εφοή σον προκυή ψουν διαφορεής, εφαρμοή ζεται το αή ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως ημερομηνιήα εήναρξης των προθεσμιωή ν της συή μβασης για τις υποχρεωή σεις του του Αναδοήχου
οριήζεται η ημερομηνιήα υπογραφηή ς του συμφωνητικουή .

Η συνολικηή  προθεσμιήα για την περαιήωση του αντικειμεήνου της συή μβασης οριήζεται σε 6 μηή νες αποή  την
υπογραφηή  της συή μβασης εκ των οποιήων οι  2 μηή νες αφορουή ν  στην ολοκληή ρωση του μελετητικουή
αντικειμεήνου και οι υποή λοιποι 4 στον χροή νο των απαιτουή μενων ελεήγχων και εγκριήσεων.  

Η  αναθεήτουσα  αρχηή  διατηρειή  το  δικαιήωμα  να  οριήσει,  καταή  την  υπογραφηή  του  συμφωνητικουή ,
μεταγενεήστερο χροή νο εήναρξης των προθεσμιωή ν της συή μβασης. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηή  του Αναδοήχου, θα γιήνει συή μφωνα με την διαδικασιήα του συνοπτικουή  διαγωνισμουή  του
αή ρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υποή  τις προυϊ ποθεήσεις του νοή μου αυτουή .
 
13.2 Η οικονομικηή  προσφοραή  των διαγωνιζομεήνων, θα συνταχθειή  και υποβληθειή  συή μφωνα με τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 3 της παρουή σας.

13.3 Eναλλακτικεής προσφορεής  δεν γιήνονται δεκτεής 26. 

13.4 Καή θε προσφεήρων μπορειή να υποβαή λει μοή νο μιήα προσφοραή 27.

13.5 Δεν γιήνονται δεκτεής προσφορεής για μεήρος του συμβατικουή  αντικειμεήνου της μελεήτης. 

13.6 Οι προσφορεής ισχυή ουν για 628 μηή νες αποή  την ημεήρα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφορωή ν
του επομεήνου αή ρθρου. Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή, πριν τη ληή ξη του χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς,
να ζηταή  αποή  τους προσφεήροντες να παρατειήνουν τη διαή ρκεια ισχυή ος της προσφοραή ς τους.

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
                       Ημερομηνία και ώρα  αποσφράγισης  των προσφορών

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών29 οριήζεται  η
27/6/2018, ημεήρα Τεταή ρτη και ωή ρα 11:00πμ

Προσφορεής που  υποβαή λλονται εκπροή θεσμα  απορριήπτονται ως  μη κανονικεής, καταή  το αή ρθρο 3.5 του
παροή ντος.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών οριήζεται η 27/6/2018, ημεήρα Τεταή ρτη
και ωή ρα 12:00μμ

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις 30  31  
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Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το  πληή ρες  κειήμενο  της  παρουή σας  διακηή ρυξης32  καθωή ς  και  η  προκηή ρυξη  (περιήληψη  διακηή ρυξης)
καταχωρειήται:

1. στο Κεντρικοή  Ηλεκτρονικοή  Μητρωή ο Δημοσιήων Συμβαή σεων “ΚΗΜΔΗΣ”.

2. στην  ιστοσελιήδα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  (www.dimoskarditsas.gov.gr         )  στην  διαδρομηή :
Επικαιροή τητα ► Διαγωνισμοιή ► Διαγωνισμοιή Μελετωή ν.

Η προκηή ρυξη (περιήληψη της παρουή σας διακηή ρυξης) δε:

 Δημοσιευή εται στον ελληνικοή  Τυή πο, σε μια ημερηή σια τοπικηή  εφημεριήδα 33

 Αναρταή ται στο διαδιήκτυο στο προή γραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”: (diavgeia.gov.gr)

Οι δαπαή νες δημοσιήευσης της διακηή ρυξης στον ελληνικοή  τυή πο βαρυή νουν, σε καή θε περιήπτωση, τον
αναή δοχο και εισπραή ττονται με τον πρωή το λογαριασμοή  πληρωμηή ς της συή μβασης.34 

        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συή μβαση ανατιήθεται βαή σει του κριτηριήου του αή ρθρου 21 της παρουή σας, σε προσφεήροντα ο οποιήος
δεν αποκλειήεται αποή  τη συμμετοχηή  βαή σει του αή ρθ. 18 και πληροιή τα κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθ. 19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

17.1.  Δικαιήωμα  συμμετοχηή ς  εήχουν  φυσικαή  ηή  νομικαή  προή σωπα,  ηή  ενωή σεις  αυτωή ν  που
δραστηριοποιουή νται στην εκποή νηση μελετωή ν των κατηγοριωή ν που αναφεήρονται στο αή ρθρο 12.135

και που ειήναι εγκατεστημεήνα σε:
α) σε κραή τος-μεήλος της Ένωσης, 
β) σε κραή τος-μεήλος του Ευρωπαιϊκουή  Οικονομικουή  Χωή ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή  που η υποή  αναή θεση
δημοή σια συή μβαση καλυή πτεται αποή  τα Παραρτηή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεής σημειωή σεις
του  σχετικουή  με  την  Ένωση  Προσαρτηή ματος  I  της  ως  αή νω  Συμφωνιήας,  καθωή ς  και 
δ) σε τριήτες χωή ρες που δεν εμπιήπτουν στην περιήπτωση γ΄  της παρουή σας παραγραή φου και
εήχουν  συναή ψει  διμερειής  ηή  πολυμερειής  συμφωνιήες  με  την  Ένωση  σε  θεήματα  διαδικασιωή ν
αναή θεσης δημοσιήων συμβαή σεων. 

17.2    Οικονομικοή ς φορεήας συμμετεήχει ειήτε μεμονωμεήνα ειήτε ως μεήλος εήνωσης.36

17.3  Οι ενωή σεις οικονομικωή ν φορεήων συμμετεήχουν υποή  τους οή ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αή ρθρου
19 και των σημειήων γ) και δ) της παρ. 1 του αή ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειήται αποή  τις εν
λοήγω ενωή σεις να περιβληθουή ν συγκεκριμεήνη νομικηή  μορφηή  για την υποβοληή  προσφοραή ς.  Η εήνωση
των  φυσικωή ν  ηή  νομικωή ν  προσωή πων  μπορειή  να  αφοραή  στην  ιήδια  ηή  σε  διαφορετικεής  κατηγοριήες
μελετωή ν. 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Καή θε  προσφεήρων  αποκλειήεται αποή  την  συμμετοχηή  στην  παρουή σα  διαδικασιήα  συή ναψης
συή μβασης,  εφοή σον  συντρεήχει  στο  προή σωποή  του  (αν  προή κειται  για  μεμονωμεήνο  φυσικοή  ηή  νομικοή
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προή σωπο) ηή  σε εήνα αποή  τα μεήλη του (αν προή κειται περιή εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων ) εήνας αποή  τους
λοήγους των παρακαή τω περιπτωή σεων:

18.1.1   Υπαή ρχει εις βαή ρος του προσφεήροντος αμεταή κλητη37   καταδικαστικηή  αποή φαση για εήναν αποή
τους ακοή λουθους λοήγους :

α) συμμετοχηή  σε εγκληματικηή  οργαή νωση,  οή πως αυτηή  οριήζεται στο αή ρθρο 2 της αποή φασης-
πλαιήσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλιήου  της  24ης Οκτωβριήου  2008,  για  την  καταπολεήμηση  του
οργανωμεήνου εγκληή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκιήα,  οή πως  οριήζεται  στο  αή ρθρο  3  της  συή μβασης  περιή  της  καταπολεήμησης  της
διαφθοραή ς στην οποιήα ενεήχονται υπαή λληλοι των Ευρωπαιϊκωή ν Κοινοτηή των ηή  των κρατωή ν μελωή ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  αή ρθρου  2  της  αποή φασης-πλαιήσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιήου της 22ας Ιουλιήου 2003, για την καταπολεήμηση της δωροδοκιήας στον
ιδιωτικοή  τομεήα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωή ς και οή πως οριήζεται στην κειήμενη νομοθεσιήα ηή
στο εθνικοή  διήκαιο του οικονομικουή  φορεήα,

γ)  απαή τη,  καταή  την  εήννοια  του  αή ρθρου  1  της  συή μβασης  σχετικαή  με  την  προστασιήα  των
οικονομικωή ν συμφεροή ντων των Ευρωπαιϊκωή ν Κοινοτηή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιήα
κυρωή θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικαή  εγκληή ματα ηή  εγκληή ματα συνδεοή μενα με τρομοκρατικεής  δραστηριοή τητες,
οή πως  οριήζονται,  αντιστοιήχως,  στα  αή ρθρα  1  και  3  της  αποή φασης-πλαιήσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλιήου της  13ης  Ιουνιήου  2002,  για  την  καταπολεήμηση  της  τρομοκρατιήας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ηή  ηθικηή  αυτουργιήα ηή  συνεήργεια ηή  αποή πειρα διαή πραξης εγκληή ματος, οή πως οριήζονται
στο αή ρθρο 4 αυτηή ς,

ε) νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες ηή  χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας,
οή πως αυτεής οριήζονται στο αή ρθρο 1 της Οδηγιήας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του
Συμβουλιήου  της  26ης  Οκτωβριήου  2005,  σχετικαή  με  την  προή ληψη  της  χρησιμοποιήησης  του
χρηματοπιστωτικουή  συστηή ματος για τη νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες και τη
χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποιήα ενσωματωή θηκε στην
εθνικηή  νομοθεσιήα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικηή  εργασιήα και αή λλες μορφεής εμποριήας ανθρωή πων, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 2 της
Οδηγιήας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 5ης Απριλιήου 2011, για
την προή ληψη και την καταπολεήμηση της εμποριήας ανθρωή πων και για την προστασιήα των θυμαή των
της, καθωή ς και για την αντικαταή σταση της αποή φασης-πλαιήσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιήου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιήα ενσωματωή θηκε στην εθνικηή  νομοθεσιήα με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η  υποχρεήωση  αποκλεισμουή  προσφεήροντος  εφαρμοή ζεται  επιήσης  οή ταν  το  προή σωπο  εις  βαή ρος  του
οποιήου εκδοή θηκε αμεταή κλητη καταδικαστικηή  αποή φαση ειήναι μεήλος του διοικητικουή , διευθυντικουή  ηή
εποπτικουή  οργαή νου του εν λοήγω προσφεήροντος ηή  εήχει εξουσιήα εκπροσωή πησης, ληή ψης αποφαή σεων ηή
ελεήγχου σε αυτοή . 

Στις περιπτωή σεις εταιρειωή ν περιορισμεήνης ευθυή νης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικωή ν εταιρειωή ν (Ο.Ε.  και Ε.Ε.),
και ιδιωτικωή ν κεφαλαιουχικωή ν εταιρειωή ν (Ι.Κ.Ε.), η υποχρεήωση του προηγουή μενου εδαφιήου αφοραή
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τους διαχειριστεής.  Στις περιπτωή σεις ανωνυή μων εταιρειωή ν (Α.Ε.),  η εν λοήγω υποχρεήωση αφοραή  τον
Διευθυή νοντα Συή μβουλο, καθωή ς και οή λα τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβουλιήου. Στις περιπτωή σεις των
συνεταιρισμωή ν, η εν λοήγω υποχρεήωση αφοραή  τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβουλιήου.38

18.1.2 α) Ο  προσφεήρων εήχει αθετηή σει τις υποχρεωή σεις του οή σον αφοραή  στην καταβοληή  φοή ρων ηή
εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης και αυτοή  εήχει διαπιστωθειή αποή  δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αποή φαση με
τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή , συή μφωνα με διαταή ξεις της χωή ρας οή που ειήναι εγκατεστημεήνος  ηή  την
εθνικηή  νομοθεσιήα  
ηή /και 

β) η αναθεήτουσα αρχηή   μπορειή  να αποδειήξει  με τα καταή λληλα μεήσα οή τι  ο  προσφεήρων εήχει
αθετηή σει τις υποχρεωή σεις του οή σον αφοραή  την καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης.

Αν  ο  προσφεήρων  ειήναι  Έλληνας  πολιήτης  ηή  εήχει  την  εγκαταή στασηή  του  στην  Ελλαή δα,  οι
υποχρεωή σεις του που αφορουή ν στις εισφορεής κοινωνικηή ς ασφαή λισης καλυή πτουν τοή σο την κυή ρια οή σο
και την επικουρικηή  ασφαή λιση.

Δεν αποκλειήεται ο προσφεήρων, οή ταν εήχει εκπληρωή σει τις υποχρεωή σεις του ειήτε καταβαή λλοντας τους
φοή ρους ηή  τις εισφορεής κοινωνικηή ς ασφαή λισης που οφειήλει, συμπεριλαμβανομεήνων, καταή  περιήπτωση,
των δεδουλευμεήνων τοή κων ηή  των προστιήμων ειήτε υπαγοή μενος σε δεσμευτικοή  διακανονισμοή  για την
καταβοληή  τους. 

18.1.2Α  Η  αναθεήτουσα  αρχηή  γνωριήζει  ηή  μπορειή  να  αποδειήξει  με  τα  καταή λληλα  μεήσα  οή τι  εήχουν
επιβληθειή  σε βαή ρος του οικονομικουή  φορεήα, μεήσα σε χρονικοή  διαή στημα δυή ο (2) ετωή ν πριν αποή  την
ημερομηνιήα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφοραή ς: 

αα)  τρεις  (3)  πραή ξεις  επιβοληή ς  προστιήμου  αποή  τα  αρμοή δια  ελεγκτικαή  οή ργανα  του  Σωή ματος
Επιθεωή ρησης Εργασιήας για παραβαή σεις της εργατικηή ς νομοθεσιήας που χαρακτηριήζονται, συή μφωνα με
την υπουργικηή  αποή φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οή πως εκαή στοτε ισχυή ει, ως «υψηληή ς» ηή  «πολυή
υψηληή ς» σοβαροή τητας, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή  αποή  τρεις (3) διενεργηθεήντες ελεήγχους, ηή

ββ)  δυή ο  (2)  πραή ξεις  επιβοληή ς  προστιήμου  αποή  τα  αρμοή δια  ελεγκτικαή  οή ργανα  του  Σωή ματος
Επιθεωή ρησης  Εργασιήας  για  παραβαή σεις  της  εργατικηή ς  νομοθεσιήας  που  αφορουή ν  την  αδηή λωτη
εργασιήα, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή  αποή  δυή ο (2) διενεργηθεήντες ελεήγχους. 
Οι υποή  αα΄ και ββ΄ κυρωή σεις πρεήπει να εήχουν αποκτηή σει τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή . 39

18.1.3

18.1.4  
 
18.1.5 Σε οποιαδηή ποτε αποή  τις ακοή λουθες κατασταή σεις:40

(α) Ο προσφεήρων εήχει αθετηή σει τις ισχυή ουσες υποχρεωή σεις του που προβλεήπονται στην παρ. 2
του αή ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορουή ν υποχρεωή σεις που απορρεήουν αποή  τις διαταή ξεις της
περιβαλλοντικηή ς,  κοινωνικοασφαλιστικηή ς  και  εργατικηή ς  νομοθεσιήας,  που  εήχουν  θεσπισθειή  με  το
διήκαιο της Ένωσης, το εθνικοή  διήκαιο,  συλλογικεής συμβαή σεις ηή  διεθνειής διαταή ξεις περιβαλλοντικουή ,
κοινωνικουή  και εργατικουή  δικαιήου, οι οποιήες απαριθμουή νται στο Παραή ρτημα X του Προσαρτηή ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφεήρων τελειή  υποή  πτωή χευση ηή  εήχει  υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  εξυγιήανσης ηή  ειδικηή ς
εκκαθαή ρισης  ηή  τελειή  υποή  αναγκαστικηή  διαχειήριση  αποή  εκκαθαριστηή  ηή  αποή  το  δικαστηή ριο  ηή  εήχει
υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  πτωχευτικουή  συμβιβασμουή  ηή  εήχει  αναστειήλει  τις  επιχειρηματικεής  του
δραστηριοή τητες ηή  εαή ν βριήσκεται σε οποιαδηή ποτε αναή λογη καταή σταση προκυή πτουσα αποή  παροή μοια
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διαδικασιήα, προβλεποή μενη σε εθνικεής διαταή ξεις νοή μου.  Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή να μην αποκλειήει
εήναν  οικονομικοή  φορεήα,  ο  οποιήος  βριήσκεται  σε  μια  εκ  των κατασταή σεων που  αναφεήρονται  στην
παραπαή νω περιήπτωση, υποή  την προυϊ ποή θεση οή τι η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει  αποδειήξει οή τι ο εν λοήγω
φορεήας ειήναι σε θεήση να εκτελεήσει τη συή μβαση, λαμβαή νοντας υποή ψη τις ισχυή ουσες διαταή ξεις και τα
μεήτρα για τη συνεήχιση της επιχειρηματικηή ς του λειτουργιήας (παρ. 5 αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ)  Υπαή ρχουν  επαρκωή ς  ευή λογες ενδειήξεις  που οδηγουή ν  στο συμπεήρασμα οή τι  ο  οικονομικοή ς
φορεήας  συνηή ψε  συμφωνιήες  με  αή λλους  οικονομικουή ς  φορειής  με  στοήχο  τη  στρεήβλωση  του
ανταγωνισμουή ,

δ)  Μιήα  καταή σταση  συή γκρουσης  συμφεροή ντων  καταή  την  εήννοια  του  αή ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορειή να θεραπευθειή αποτελεσματικαή  με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(ε)  Μιήα  καταή σταση  στρεήβλωσης  του  ανταγωνισμουή  αποή  την  προή τερη  συμμετοχηή  των
προσφεροή ντων καταή  την προετοιμασιήα της διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης, καταή  τα οριζοή μενα στο
αή ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειή να θεραπευθειή με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(στ) Ο προσφεήρων εήχει επιδειήξει σοβαρηή  ηή  επαναλαμβανοή μενη πλημμεήλεια καταή  την εκτεήλεση
ουσιωή δους απαιήτησης στο πλαιήσιο προηγουή μενης δημοή σιας συή μβασης, προηγουή μενης συή μβασης με
αναθεήτοντα φορεήα ηή  προηγουή μενης συή μβασης παραχωή ρησης που ειήχε ως αποτεήλεσμα την προή ωρη
καταγγελιήα της προηγουή μενης συή μβασης, αποζημιωή σεις ηή  αή λλες παροή μοιες κυρωή σεις,

(ζ)  Ο  προσφεήρων  εήχει  κριθειή  εήνοχος  σοβαρωή ν  ψευδωή ν  δηλωή σεων  καταή  την  παροχηή  των
πληροφοριωή ν  που απαιτουή νται  για την εξακριήβωση της απουσιήας  των λοήγων αποκλεισμουή  ηή  την
πληή ρωση των κριτηριήων επιλογηή ς,  εήχει  αποκρυή ψει τις  πληροφοριήες  αυτεής  ηή  δεν ειήναι  σε θεήση να
προσκομιήσει τα δικαιολογητικαή  που απαιτουή νται κατ’ εφαρμογηή   του αή ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφεήρων  επιχειήρησε  να  επηρεαή σει  με  αθεήμιτο  τροή πο  τη  διαδικασιήα  ληή ψης
αποφαή σεων της αναθεήτουσας αρχηή ς, να αποκτηή σει εμπιστευτικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να του
αποφεήρουν  αθεήμιτο  πλεονεήκτημα στη  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης  ηή  να  παραή σχει  εξ  αμελειήας
παραπλανητικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να επηρεαή σουν ουσιωδωή ς τις αποφαή σεις που αφορουή ν
τον αποκλεισμοή , την επιλογηή  ηή  την αναή θεση,

(θ)  Ο  προσφεήρων  εήχει  διαπραή ξει  σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα,  το  οποιήο  θεήτει  εν
αμφιβοή λω την ακεραιοή τηταή  του.

18.1.6 Η αναθεήτουσα αρχηή  αποκλειήει προσφεήροντα, σε οποιοδηή ποτε χρονικοή  σημειήο καταή  τη διαή ρκεια
της  διαδικασιήας  συή ναψης  συή μβασης,  οή ταν  αποδεικνυή εται  οή τι  αυτοή ς  βριήσκεται,  λοήγω  πραή ξεων  ηή
παραλειήψεων του, ειήτε πριν ειήτε καταή  τη διαδικασιήα, σε μιήα αποή  τις περιπτωή σεις των προηγουή μενων
παραγραή φων.  

Εαή ν η περιήοδος αποκλεισμουή  δεν εήχει καθοριστειή με αμεταή κλητη αποή φαση, στις περιπτωή σεις της πα-
ραγραή φου 18.1.1 η περιήοδος αυτηή  ανεήρχεται σε πεήντε (5) εήτη αποή  την ημερομηνιήα της καταδιήκης με
αμεταή κλητη αποή φαση και στις περιπτωή σεις της παραγραή φου 18.1.5 στα τριήα (3) εήτη αποή  την ημερο-
μηνιήα του σχετικουή  γεγονοή τος.41

18.1.7 Προσφεήρων που εμπιήπτει σε μια αποή  τις κατασταή σεις που αναφεήρονται στις παραγραή φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.5  42 μπορειή  να προσκομιήζει στοιχειήα προκειμεήνου να αποδειήξει οή τι τα μεήτρα
που  εήλαβε  επαρκουή ν  για  να  αποδειήξουν  την  αξιοπιστιήα  του,  παροή τι  συντρεήχει  ο  σχετικοή ς  λοήγος
αποκλεισμουή .  Εαή ν  τα  στοιχειήα  κριθουή ν  επαρκηή ,  ο  εν  λοήγω  προσφεήρων  δεν  αποκλειήεται  αποή  τη
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διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης. Τα μεήτρα που λαμβαή νονται αποή  τους προσφεήροντες αξιολογουή νται σε
συναή ρτηση  με  τη  σοβαροή τητα  και  τις  ιδιαιήτερες  περισταή σεις  του  ποινικουή  αδικηή ματος  ηή  του
παραπτωή ματος. Αν τα μεήτρα κριθουή ν ανεπαρκηή , γνωστοποιειήται στον προσφεήροντα το σκεπτικοή  της
αποή φασης αυτηή ς. Προσφεήρων που εήχει αποκλειστειή,  με τελεσιήδικη αποή φαση, αποή  τη συμμετοχηή  σε
διαδικασιήες συή ναψης συή μβασης ηή  αναή θεσης παραχωή ρησης δεν μπορειή  να καή νει χρηή ση της ανωτεήρω
δυνατοή τητας καταή  την περιήοδο του αποκλεισμουή  που οριήζεται στην εν λοήγω αποή φαση στο κραή τος -
μεήλος στο οποιήο ισχυή ει η αποή φαση.

18.1.8  Η αποή φαση για την διαπιήστωση της επαή ρκειας ηή  μη των επανορθωτικωή ν μεήτρων καταή  την
προηγουή μενη παραή γραφο εκδιήδεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στις παρ. 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.9 Προσφεήρων που του εήχει επιβληθειή, με την κοινηή  υπουργικηή  αποή φαση του αή ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινηή  του  αποκλεισμουή  αποκλειήεται  αυτοδιήκαια  και  αποή  την  παρουή σα  διαδικασιήα
συή ναψης συή μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής43

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  προσφεήροντες  απαιτειήται  να  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  στο  σχετικοή  επαγγελματικοή  μητρωή ο  που
τηρειήται στο κραή τος εγκαταή στασηή ς τους. Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Ελλαή δα
απαιτειήται  να  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  στα Μητρωή α  Μελετητωή ν  ηή  Γραφειήων  Μελετωή ν  Μελετωή ν  στην
κατηγοριήα/  κατηγοριήες  μελετωή ν  του  αή ρθρου  12.1  της  παρουή σας.  Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι
εγκατεστημεήνοι  σε λοιπαή  κραή τη μεήλη της Ευρωπαιϊκηή ς Ένωσης απαιτειήται να ειήναι εγγεγραμμεήνοι σε
αντιήστοιχα Μητρωή α του Παραρτηή ματος XI του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια44

............................................. ...................................................................................................................................................................

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα45

Καή θε προσφεήρων πρεήπει να διαθεήτει: 

Για την κατηγοριήα μελεήτης 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ), 1 τουλαή χιστον στεήλεχος, με τετραετηή  εμπειριήα.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης46

...............................................................................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

Καή θε  προσφεήρων οφειήλει να προσκομιήσει τα παρακαή τω στοιχειήα:

 

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

Ο φαή κελος «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» περιλαμβαή νει τα ακοή λουθα:
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α)  Το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο  Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  του  αή ρθρου  79  παρ.  4  του  ν.
4412/2016  (ΦΕΚ  Β/3698/16-11-2016),  ως  προκαταρκτικηή  αποή δειξη  προς  αντικαταή σταση  των
πιστοποιητικωή ν  που  εκδιήδουν  δημοή σιες  αρχεής  ηή  τριήτα  μεήρη,  επιβεβαιωή νοντας  οή τι  ο  προσφεήρων
πληροιή τις ακοή λουθες προυϊ ποθεήσεις: 

αα) δεν συντρεήχει στο προή σωποή  του καή ποιος αποή  τους λοήγους αποκλεισμουή  που αναφεήρονται
στο αή ρθρο 18 του παροή ντος, 

ββ) οή τι  πληροιή  τα κριτηή ρια επιλογηή ς  που εήχουν καθοριστειή  συή μφωνα με το αή ρθρο 19 της
παροή ντος. 

Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή  να ζητειή   αποή  τους προσφεήροντες, σε οποιοδηή ποτε χρονικοή  σημειήο καταή
τη διαή ρκεια της διαδικασιήας, να υποβαή λει οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή , οή ταν αυτοή  απαιτειήται για
την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

Οι  ενωή σεις  οικονομικωή ν  φορεήων  που  υποβαή λλουν  κοινηή  προσφοραή  υποβαή λλουν  τα  παραπαή νω
δικαιολογητικαή  για καή θε οικονομικοή  φορεήα που συμμετεήχει στην εήνωση.

20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φαή κελος «Οικονομικηή ς  Προσφοραή ς» περιλαμβαή νει το Έντυπο Οικονομικηή ς  Προσφοραή ς,  το οποιήο
αναγραή φει τα στοιχειήα του προσφεήροντος, την προσφεροή μενη τιμηή  αναή  κατηγοριήα μελεήτης και την
συνολικηή  τιμηή  για την εκτεήλεση της συή μβασης.

Η  οικονομικηή  προσφοραή  συντιήθεται  για  καή θε  επιμεήρους  κατηγοριήα  μελεήτης.  Οι  συμμετεήχοντες
υποβαή λλουν εήντυπο οικονομικηή ς  προσφοραή ς  στο οποιήο  αναγραή φουν την προσφεροή μενη τιμηή  αναή
κατηγοριήα μελεήτης και τη συνολικηή  τιμηή  για την εκτεήλεση της συή μβασης. Η οικονομικηή  προσφοραή
συντιήθεται για καή θε επιή μεήρους κατηγοριήα μελεήτης, συή μφωνα με τις διαταή ξεις της περιήπτωσης δ΄ της
παραγραή φου  8  του  αή ρθρου  53  του  ν.  4412/2016.  Περιλαμβαή νει,  εκτοή ς  αποή  τις  αμοιβεής  για  την
εκποή νηση των μελετωή ν, τις αμοιβεής για τον προγραμματισμοή , την επιήβλεψη και την αξιολοήγηση των
αναγκαιήων  ερευνητικωή ν  εργασιωή ν  παή σης  φυή σεως,  καθωή ς  επιήσης  και  των  εργασιωή ν  /μελετωή ν,
συή μφωνα  με  τα  αναφεροή μενα  στην  περιήπτωση  δ΄  της  παραγραή φου  8  του  αή ρθρου  53  του  ν.
4412/2016.

Η συνολικηή  προσφεροή μενη τιμηή  τρεήπεται σε ποσοστοή  εήκπτωσης (θετικοή  ηή  αρνητικοή )  επιή  της προ
εκτιμωή μενης αμοιβηή ς, με στρογγυλοποιήηση στο δευή τερο δεκαδικοή  ψηφιήο.

Η Αναθεήτουσα Αρχηή  μπορειή  να καλειή  τους προσφεήροντες για διευκρινηή σεις ηή  συμπληρωή σεις καταή
τους οή ρους του  αή ρθρου 7 του παροή ντος. 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς  

Κριτηή ριο αναή θεσης της συή μβασης ειήναι η πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή , μοή νο
βαή σει τιμηή ς (χαμηλοή τερη τιμηή ). 47

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.48

Καταή  την  υποβοληή  προσφορωή ν  οι  οικονομικοιή  φορειής  υποβαή λλουν  το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ) του αή ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιήο αποτελειή ενημερωμεήνη
υπευή θυνη δηή λωση, με τις συνεήπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
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αντικαταή σταση των πιστοποιητικωή ν που εκδιήδουν δημοή σιες αρχεής ηή  τριήτα μεήρη, επιβεβαιωή νοντας οή τι
ο εν λοήγω οικονομικοή ς φορεήας πληροιή τις ακοή λουθες προυϊ ποθεήσεις:

α)  δεν  βριήσκεται  σε  μιήα  αποή  τις  κατασταή σεις  του  αή ρθρου  18  της  παρουή σας,
β) πληροιή  τα σχετικαή  κριτηή ρια επιλογηή ς τα οποιήα εήχουν καθοριστειή,  συή μφωνα με το αή ρθρο 19 της
παρουή σας.

Σε  οποιοδηή ποτε  χρονικοή  σημειήο  καταή  τη  διαή ρκεια  της  διαδικασιήας,  μπορειή  να  ζητηθειή  αποή  τους
προσφεήροντες να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή  αποή  τα κατωτεήρω αναφεροή μενα, οή ταν
αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

Καταή  την υποβοληή  του ΤΕΥΔ, ειήναι δυνατηή , με μοή νη την υπογραφηή  του καταή  περιήπτωση εκπροσωή που
του οικονομικουή  φορεήα, η προκαταρκτικηή  αποή δειξη των λοήγων αποκλεισμουή  που αναφεήρονται στο
αή ρθρο 18.1.1 της παρουή σας, για το συή νολο των φυσικωή ν προσωή πων που ειήναι μεήλη του διοικητικουή ,
διευθυντικουή  ηή  εποπτικουή  οργαή νου  του  ηή  εήχουν  εξουσιήα  εκπροσωή πησης,  ληή ψης  αποφαή σεων  ηή
ελεήγχου σε αυτοή ν.49

Ως  εκπροή σωπος  του  οικονομικουή  φορεήα,  για  την  εφαρμογηή  του  παροή ντος,  νοειήται  ο  νοή μιμος
εκπροή σωπος αυτουή , οή πως προκυή πτει αποή  το ισχυή ον καταστατικοή  ηή  το πρακτικοή  εκπροσωή πησηή ς του
καταή  το  χροή νο  υποβοληή ς  της  προσφοραή ς  ηή  το  αρμοδιήως  εξουσιοδοτημεήνο  φυσικοή  προή σωπο  να
εκπροσωπειή  τον  οικονομικοή  φορεήα  για  διαδικασιήες  συή ναψης  συμβαή σεων  ηή  για  τη  συγκεκριμεήνη
διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης.50

Στην  περιήπτωση  υποβοληή ς  προσφοραή ς  αποή  εήνωση  οικονομικωή ν  φορεήων,  το  ΤΕΥΔ  υποβαή λλεται
χωρισταή  αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης.

Στην  περιήπτωση  που  προσφεήρων  οικονομικοή ς  φορεήας  δηλωή νει  στο  ΤΕΥΔ  την  προή θεσηή  του  για
αναή θεση υπεργολαβιήας, υποβαή λλει μαζιή με το δικοή  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολαή βου.

Το δικαιήωμα συμμετοχηή ς και οι οή ροι και προυϊ ποθεήσεις συμμετοχηή ς  οή πως  οριήζονται στην παρουή σα
διακηή ρυξη, κριήνονται καταή  την υποβοληή  της προσφοραή ς, καταή  την υποβοληή  των δικαιολογητικωή ν του
παροή ντος αή ρθρου, συή μφωνα με το αή ρθρο 5 (α και β) της παρουή σας, καθωή ς και καταή  τη συή ναψη της
συή μβασης συή μφωνα με το αή ρθρο 8.1 της παρουή σας. Αν στις ειδικεής διαταή ξεις που διεήπουν την εήκδοσηή
τους δεν προβλεήπεται χροή νος ισχυή ος των δικαιολογητικωή ν, αυταή  θεωρουή νται εήγκυρα εφοή σον φεήρουν
ημερομηνιήα  εήκδοσης51 εντοή ς  των  εήξι  (6)  μηνωή ν, πριν  αποή  την  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  των
δικαιολογητικωή ν της σχετικηή ς  προή σκλησης.  Οι εήνορκες βεβαιωή σεις που τυχοή ν  προσκομιήζονται  για
αναπληή ρωση δικαιολογητικωή ν πρεήπει επιήσης να φεήρουν ημερομηνιήα  εντοή ς των εήξι (6) μηνωή ν, πριν
αποή  την ημερομηνιήα υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν της προή σκλησης.52

Οι μεμονωμεήνοι προσφεήροντες πρεήπει να ικανοποιουή ν οή λες τις απαιτηή σεις των αή ρθρων 18 και 19 της
παρουή σας. Στην περιήπτωση ενωή σεων οικονομικωή ν φορεήων, η πληή ρωση των απαιτηή σεων του αή ρθρου
18 και της καταλληλοή τητας για την αή σκηση της επαγγελματικηή ς δραστηριοή τητας του αή ρθρου 19.1
πρεήπει  να  ικανοποιουή νται  αποή  καή θε  μεήλος  της  εήνωσης  για  την  κατηγοριήα  του  αή ρθρου  12.1  της
παρουή σας,  στην  οποιήα  καή θε  μεήλος  της  εήνωσης  συμμετεήχει.  Η  πληή ρωση  των  απαιτηή σεων  της
οικονομικηή ς και χρηματοοικονομικηή ς επαή ρκειας και της τεχνικηή ς και επαγγελματικηή ς ικανοή τητας του
αή ρθρου 19.2 και 19.3, αντιήστοιχα, αρκειή να ικανοποιειήται αθροιστικαή  αποή  τα μεήλη της εήνωσης.

Οι  οικονομικοιή  φορειής  δεν  υποχρεουή νται  να  υποβαή λλουν  δικαιολογητικαή  ηή  αή λλα  αποδεικτικαή
στοιχειήα, αν και στο μεήτρο που η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει τη δυνατοή τητα να λαμβαή νει τα πιστοποιητικαή
ηή  τις συναφειής πληροφοριήες απευθειήας μεήσω προή σβασης σε εθνικηή  βαή ση δεδομεήνων σε οποιοδηή ποτε
κραή τος - μεήλος της Ένωσης, η οποιήα διατιήθεται δωρεαή ν, οή πως εθνικοή  μητρωή ο συμβαή σεων, εικονικοή
φαή κελο  επιχειήρησης,  ηλεκτρονικοή  συή στημα  αποθηή κευσης  εγγραή φων  ηή  συή στημα  προεπιλογηή ς.  Η
δηή λωση  για  την  προή σβαση  σε  εθνικηή  βαή ση  δεδομεήνων  εμπεριεήχεται  στο  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
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Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιή φορειής δεν υποχρεουή νται να υποβαή λουν δικαιολογητικαή , οή ταν η αναθεήτουσα αρχηή  που
εήχει αναθεήσει τη συή μβαση διαθεήτει ηή δη τα δικαιολογητικαή  αυταή .

Ο προσωρινοή ς  αναή δοχος,  κατοή πιν  σχετικηή ς  προή σκλησης αποή  την αναθεήτουσα αρχηή ,  υποβαή λλει  τα
ακοή λουθα δικαιολογητικαή , καταή  τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 5 της παρουή σας53.

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  περιπτωή σεις  του  αή ρθρου  18.1.1  του  παροή ντος,  αποή σπασμα  ποινικουή  μητρωή ου,  ηή ,
ελλειήψει  αυτουή ,  ισοδυναή μου εγγραή φου που εκδιήδεται  αποή  αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή
αρχηή  του κραή τους μεήλους  ηή  της χωή ρας οή που ειήναι εγκατεστημεήνος ο προσφεήρων,  αποή  το
οποιήο προκυή πτει οή τι πληρουή νται αυτεής οι απαιτηή σεις. Η υποχρεήωση προσκοή μισης του ως αή νω
αποσπαή σματος αφοραή  και στα προή σωπα που οριήζονται στα τεήσσερα τελευταιήα εδαή φια του
αή ρθρου 18.1.1  του παροή ντος.

 

22.1.2 Για τις περιπτωή σεις του αή ρθρου 18.1.2 του παροή ντος:

β1) Αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας αποή  τους αρμοή διους ασφαλιστικουή ς φορειής του
οικειήου κραή τους μεήλους ηή  χωή ρας.54

Οι Έλληνες μελετητεής - φυσικαή  προή σωπα υποβαή λλουν βεβαιήωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ηή  αή λλου τυχοή ν
ασφαλιστικουή  οργανισμουή  οή που  ειήναι  ασφαλισμεήνοι  για  την  καή λυψη  κυή ριας  και  επικουρικηή ς
ασφαή λισηή ς τους.

Οι  εγκατεστημεήνες  στην  Ελλαή δα  εταιρειήες  /  Γραφειήα  Μελετωή ν  υποβαή λλουν  αποδεικτικοή
ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας (κυή ριας και επικουρικηή ς ασφαή λισης) για το προσωπικοή  τους με σχεήση
εξαρτημεήνης  εργασιήας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμεήνους  –  μεήλη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιποή
προσωπικοή ).  Δεν  αποτελουή ν  αποή δειξη  ενημεροή τητας  της  προσφεήρουσας  εταιριήας,  αποδεικτικαή
ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας  των φυσικωή ν προσωή πων- μελετητωή ν που στελεχωή νουν το πτυχιήο της
εταιριήας ως εταιήροι. Οι αλλοδαποιή προσφεήροντες (φυσικαή  και νομικαή  προή σωπα), που δεν υποβαή λουν
τα αή νω αποδεικτικαή , υποβαή λλουν υπευή θυνη δηή λωση περιή του οή τι δεν απασχολουή ν προσωπικοή , για το
οποιήο  υπαή ρχει  υποχρεήωση ασφαή λισης σε ημεδαπουή ς  ασφαλιστικουή ς  οργανισμουή ς.  Αν απασχολουή ν
τεήτοιο προσωπικοή , πρεήπει να υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας.

β2)  Αποδεικτικοή  φορολογικηή ς  ενημεροή τητας   αποή  την  αρμοή δια  αρχηή  του  οικειήου  κραή τους
μεήλους ηή  χωή ρας. 

Οι Έλληνες μελετητεής και Εταιρειήες / Γραφειήα Μελετωή ν  υποβαή λλουν αποδεικτικοή  της αρμοή διας Δ.Ο.Υ.
55

Οι  αλλοδαποιή  προσφεήροντες  υποβαή λλουν  υπευή θυνη  δηή λωση  περιή  του  οή τι  δεν  εήχουν  υποχρεήωση
καταβοληή ς φοή ρων στην Ελλαή δα. Σε περιήπτωση που εήχουν τεήτοια υποχρεήωση,  υποβαή λλουν σχετικοή
αποδεικτικοή  της οικειήας Δ.Ο.Υ.

22.1.2Α Για τις περιπτωή σεις  του αή ρθρου 18.1.2Α της παρουή σας,  πιστοποιητικοή  αποή  τη Διευή θυνση
Προγραμματισμουή  και  Συντονισμουή  της  Επιθεωή ρησης  Εργασιακωή ν  Σχεήσεων,  αποή  το  οποιήο  να
προκυή πτουν οι πραή ξεις επιβοληή ς προστιήμου που εήχουν εκδοθειή  σε βαή ρος του οικονομικουή  φορεήα σε
χρονικοή  διαή στημα  δυή ο  (2)  ετωή ν  πριν  αποή  την  ημερομηνιήα  ληή ξης  της  προθεσμιήας  υποβοληή ς
προσφοραή ς.  
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22.1.3 Για τις περιπτωή σεις του αή ρθρου 18.1.5 του παροή ντος:

Για την περιήπτωση β’56, πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  την αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αρχηή
του  οικειήου  κραή τους  μεήλους  ηή  χωή ρας.   Ειδικοή τερα  για  τους  οικονομικουή ς  φορειής  που  ειήναι
εγκατεστημεήνοι  στην  Ελλαή δα,  τα  πιστοποιητικαή  οή τι  δεν  τελουή ν  υποή  πτωή χευση,  πτωχευτικοή
συμβιβασμοή  ηή  υποή  αναγκαστικηή  διαχειήριση  ηή  οή τι  δεν  εήχουν  υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  εξυγιήανσης,
εκδιήδονται αποή  το αρμοή διο πρωτοδικειήο της εήδρας του οικονομικουή  φορεήα. Το πιστοποιητικοή   οή τι το
νομικοή  προή σωπο  δεν  εήχει  τεθειή  υποή  εκκαθαή ριση  με  δικαστικηή  αποή φαση  εκδιήδεται  αποή  το  οικειήο
Πρωτοδικειήο  της  εήδρας  του  οικονομικουή  φορεήα,  το  δε  πιστοποιητικοή  οή τι  δεν  εήχει  τεθειή  υποή
εκκαθαή ριση με αποή φαση των εταιήρων εκδιήδεται αποή  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συή μφωνα με τις κειήμενες διαταή ξεις,
ως καή θε φοραή  ισχυή ουν. Οι μελετητεής - φυσικαή  προή σωπα δεν  προσκομιήζουν πιστοποιητικοή  περιή  μη
θεήσεως  σε  εκκαθαή ριση.  Ειδικαή  η  μη  αναστοληή  των  επιχειρηματικωή ν  δραστηριοτηή των  του
οικονομικουή  φορεήα,  για  τους  εγκατεστημεήνους  στην  Ελλαή δα  οικονομικουή ς  φορειής,  αποδεικνυή εται
μεήσω της ηλεκτρονικηή ς πλατφοή ρμας της Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Εσοή δων. 57

Για  τις  περιπτωή σεις  α’,  γ’,  δ’,  ε’,  στ’,  ζ’  και  η’58,  υπευή θυνη  δηή λωση  του  προσφεήροντος,59  οή τι  δεν
συντρεήχουν στο προή σωποή  του οι οριζοή μενοι λοήγοι αποκλεισμουή 60. 

Για  την  περιήπτωση  θ’61,  πιστοποιητικοή  αρμοή διας  αρχηή ς.,  πιστοποιητικοή  αρμοή διας  αρχηή ς.  Για  τους
εγκατεστημεήνους  στην  Ελλαή δα  μελετητεής  -  φυσικαή  προή σωπα,  προσκομιήζεται  πιστοποιητικοή  του
Τ.Ε.Ε., ηή  του αντιήστοιχου επιμελητηριήου (οή ταν αυτοή  εήχει πειθαρχικεής εξουσιήες επιή των μελωή ν του) περιή
μη διαή πραξης παραπτωή ματος,  για το οποιήο  επιβληή θηκε πειθαρχικηή  ποινηή .  Τα Γραφειήα / Εταιρειήες
Μελετωή ν,  καθωή ς  και  τα  φυσικαή  προή σωπα-μελετητεής,  ανεξαή ρτητα  αποή  την  χωή ρα  εγκαταή στασης
(Ελλαή δα  ηή  αλλοδαπηή ),  τα  οποιήα  δεν  υποή κεινται  στους  αή νω  πειθαρχικουή ς  φορειής,  υποβαή λουν
πιστοποιητικοή  του φορεήα στον οποιήο υποή κεινται, εφοή σον αυτοή ς εήχει πειθαρχικεής εξουσιήες στα μεήλη
του, διαφορετικαή  υποβαή λουν υπευή θυνη δηή λωση οή τι: α) δεν υπαή ρχει πειθαρχικοή ς φορεήας και β) δεν
εήχουν διαπραή ξει σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα. 

22.1.4 Αν το κραή τος μεήλος ηή  χωή ρα δεν εκδιήδει εήγγραφα ηή  πιστοποιητικαή  που να καλυή πτουν οή λες τις
περιπτωή σεις  που  αναφεήρονται  ως  αή νω,  υποή  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  το  εήγγραφο  ηή  το
πιστοποιητικοή  μπορειή να αντικαθιήσταται αποή  εήνορκη βεβαιήωση ηή , στα κραή τη μεήλη ηή  στις χωή ρες οή που
δεν προβλεήπεται εήνορκη βεβαιήωση, αποή  υπευή θυνη δηή λωση του ενδιαφερομεήνου ενωή πιον αρμοή διας
δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς,  συμβολαιογραή φου  ηή  αρμοή διου  επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή
οργανισμουή  του κραή τους μεήλους ηή  της χωή ρας οή που ειήναι εγκατεστημεήνος ο οικονομικοή ς φορεήας.

Οι  αρμοή διες  δημοή σιες  αρχεής  παρεήχουν,  οή που  κριήνεται  αναγκαιήο,  επιήσημη  δηή λωση  στην  οποιήα
αναφεήρεται οή τι δεν εκδιήδονται τα εν λοήγω εήγγραφα ηή  τα πιστοποιητικαή  ηή  οή τι τα εήγγραφα αυταή  δεν
καλυή πτουν οή λες τις περιπτωή σεις που αναφεήρονται ανωτεήρω.  

Αν διαπιστωθειή με οποιονδηή ποτε τροή πο οή τι, στην εν λοήγω χωή ρα εκδιήδονται τα υποή ψη πιστοποιητικαή ,
η προσφοραή  του διαγωνιζοή μενου απορριήπτεται.

22.1.5 Για την περιήπτωση του αή ρθρου 18.1.9 της παρουή σας, υπευή θυνη δηή λωση του προσφεήροντος οή τι
δεν εήχει εκδοθειή σε βαή ρος του αποή φαση αποκλεισμουή  συή μφωνα με το αή ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς αποή δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
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              (α) οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Ελλαή δα προσκομιήζουν Πτυχιήο Μελετητηή  ηή
Γραφειήων Μελετωή ν  για τις αντιήστοιχες κατηγοριήες μελετωή ν, ως εξηή ς: 

1. στην κατηγοριήα μελεήτης ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24)

(β) Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι  σε λοιπαή  κραή τη μεήλη της Ευρωπαιϊκηή ς Ένωσης
προσκομιήζουν  τις  δηλωή σεις  και  πιστοποιητικαή  που  περιγραή φονται  στο  Παραή ρτημα  XI  του
Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ)  Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  σε  κραή τος  μεήλος  του  Ευρωπαιϊκουή
Οικονομικουή  Χωή ρου (Ε.Ο.Χ) ηή  σε τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή
που η υποή  αναή θεση δημοή σια συή μβαση καλυή πτεται αποή  τα Παραρτηή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεής
σημειωή σεις του σχετικουή  με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ως αή νω Συμφωνιήας, ηή  σε τριήτες χωή ρες
που  δεν  εμπιήπτουν  στην  προηγουή μενη   περιήπτωση  και  εήχουν  συναή ψει  διμερειής  ηή  πολυμερειής
συμφωνιήες με την Ένωση σε θεήματα διαδικασιωή ν αναή θεσης δημοσιήων συμβαή σεων,  προσκομιήζουν
πιστοποιητικοή  αντιήστοιχου επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  μητρωή ου. Στην περιήπτωση που χωή ρα δεν
τηρειή  τεήτοιο  μητρωή ο,  το  εήγγραφο  ηή  το  πιστοποιητικοή  μπορειή  να  αντικαθιήσταται  αποή  εήνορκη
βεβαιήωση ηή , στα κραή τη - μεήλη ηή  στις χωή ρες οή που δεν προβλεήπεται εήνορκη βεβαιήωση, αποή  υπευή θυνη
δηή λωση του ενδιαφερομεήνου ενωή πιον αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς, συμβολαιογραή φου ηή
αρμοή διου επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  οργανισμουή  της χωή ρας καταγωγηή ς ηή  της χωή ρας οή που ειήναι
εγκατεστημεήνος  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  οή τι  δεν  τηρειήται  τεήτοιο  μητρωή ο  και  οή τι  ασκειή  τη
δραστηριοή τητα του αή ρθρου 17.1 της παρουή σας.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυή εται ως ακολουή θως:62

.....................................................................

Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια  του Παραρτηή ματος  VII του Προσαρτηή ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουή ν  να  προσκομιήζουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο  αποή  την
αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης, καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο  22.2.6 του παροή ντος αή ρθρου.

Εαή ν ο οικονομικοή ς φορεήας, για βαή σιμο λοήγο, δεν ειήναι σε θεήση να υποβαή λλει τα δικαιολογητικαή  που
ζητειή  η  αναθεήτουσα  αρχηή ,  μπορειή  να  αποδεικνυή ει  την  οικονομικηή  και  χρηματοοικονομικηή  του
επαή ρκεια με οποιοδηή ποτε αή λλο εήγγραφο, το οποιήο η αναθεήτουσα αρχηή  κριήνει καταή λληλο. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυή εται ως ακολουή θως :63

α)  Για  την  περιήπτωση  του  αή ρθρου  19.3  οι  μεν  υποψηή φιοι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι
εγκατεστημεήνοι  στην  Ελλαή δα,  με  το  Πτυχιήο  Μελετητηή  ηή  Γραφειήων  Μελετωή ν  για  την  αντιήστοιχη
κατηγοριήα μελετωή ν.

β) Οι δε αλλοδαποιή προσφεήροντες καταθεήτοντας: 
 Αποδεικτικοή  παρεήλευσης τετραετιήας τουλαή χιστον απο την ληή ψη του τιήτλου σπουδωή ν.
 Άδεια  ασκηή σεως  επαγγεήλματος  σε  οή ποιες  περιπτωή σεις  αυτηή  προβλεήπεται  στις  κειήμενες

διαταή ξεις.
- 23 -

18PROC003236667 2018-06-11



Οι   οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια  του Παραρτηή ματος  VII του Προσαρτηή ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουή ν  να  προσκομιήζουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο  αποή  την
αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης, καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο 22.2.5 του παροή ντος αή ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης :64

................................................................................................................................................

22.2.5 Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επιήσημους  καταλοήγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια  του  Παραρτηή ματος  VII  του  Προσαρτηή ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορουή ν,  για  την  εκαή στοτε  συή μβαση,  να  υποβαή λλουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή
εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο αποή  την αρμοή δια  αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται  αποή  τον αρμοή διο
οργανισμοή  πιστοποιήησης.

Στα πιστοποιητικαή  αυταή  αναφεήρονται τα δικαιολογητικαή  βαή σει των οποιήων εήγινε η εγγραφηή  των εν
λοήγω οικονομικωή ν φορεήων στον επιήσημο καταή λογο ηή  η πιστοποιήηση και η καταή ταξη στον εν λοήγω
καταή λογο. 

Η πιστοποιουή μενη εγγραφηή  στους επιήσημους καταλοή γους αποή  τους αρμοή διους οργανισμουή ς ηή  το
πιστοποιητικοή ,  που  εκδιήδεται  αποή  τον  οργανισμοή  πιστοποιήησης,  συνισταή  τεκμηή ριο
καταλληλοή τητας οή σον αφοραή  τις απαιτηή σεις ποιοτικηή ς επιλογηή ς, τις οποιήες καλυή πτει ο επιήσημος
καταή λογος ηή  το πιστοποιητικοή .

Οι  οικονομικοιή  φορειής  που ειήναι εγγεγραμμεήνοι  σε επιήσημους καταλοή γους απαλλαή σσονται αποή
την υποχρεήωση υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν που αναφεήρονται στο πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιήπτωση  νομικουή  προσωή που,  υποβαή λλονται  τα  νομιμοποιητικαή  εήγγραφα  αποή  τα  οποιήα
προκυή πτει η εξουσιήα υπογραφηή ς του νομιήμου εκπροσωή που.

Εαή ν ο προσφεήρων ειήναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συή στασης,
2.  Αντιήγραφο του ισχυή οντος καταστατικουή  με το ΦΕΚ στο οποιήο εήχουν δημοσιευτειή  οή λες οι  μεήχρι
σηή μερα τροποποιηή σεις αυτουή  ηή  επικυρωμεήνο αντιήγραφο κωδικοποιημεήνου καταστατικουή  (εφοή σον
υπαή ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιήο εήχει δημοσιευτειή το πρακτικοή  ΔΣ εκπροσωή πησης του νομικουή  προσωή που,
4.  Πρακτικοή  Δ.Σ  περιή  εήγκρισης  συμμετοχηή ς  στο  διαγωνισμοή ,  στο  οποιήο  μπορειή  να  περιεήχεται  και
εξουσιοδοή τηση  (εφοή σον  αυτοή  προβλεήπεται  αποή  το  καταστατικοή  του  υποψηφιήου  αναδοήχου)  για
υπογραφηή  και υποβοληή  προσφοραή ς σε περιήπτωση που δεν υπογραή φει ο ιήδιος ο νοή μιμος εκπροή σωπος
του  φορεήα  την  προσφοραή  και  τα  λοιπαή  απαιτουή μενα  εήγγραφα  του  διαγωνισμουή  και  οριήζεται
συγκεκριμεήνο αή τομο,
5. Πιστοποιητικοή  αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς περιή  τροποποιηή σεων του καταστατικουή /
μη  λυή σης  της  εταιρειήας,  το  οποιήο  πρεήπει  να  εήχει  εκδοθειή  το  πολυή  τρειής  (3)  μηή νες  πριν  αποή  την
ημερομηνιήα υποβοληή ς προσφορωή ν.
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Εαή ν ο προσφεήρων ειήναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιήγραφο  του  καταστατικουή  με  οή λα  τα  μεήχρι  σηή μερα  τροποποιητικαή ,  ηή  φωτοαντιήγραφο
επικυρωμεήνου, αποή  δικηγοή ρο, κωδικοποιημεήνου καταστατικουή , εφοή σον υπαή ρχει
2.  Πιστοποιητικαή  αρμοή διας  δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς  περιή  των  τροποποιηή σεων  του
καταστατικουή
Σε περιήπτωση εγκαταή στασης τους στην αλλοδαπηή , τα δικαιολογητικαή  συή στασηή ς τους εκδιήδονται με
βαή ση την ισχυή ουσα νομοθεσιήα της χωή ρας που ειήναι εγκατεστημεήνα, αποή  την οποιήα και εκδιήδεται το
σχετικοή  πιστοποιητικοή .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφεήρων αναφεήρει στην προσφοραή  του το τμηή μα της συή μβασης που προτιήθεται να ανα-
θεήσει υποή  μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους, καθωή ς και τους υπεργολαή βους που προτειήνει. 

23.2   Η  τηή ρηση  των  υποχρεωή σεων  της  παρ.  2  του  αή ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  αποή  υπεργο -
λαή βους δεν αιήρει την ευθυή νη του κυριήου αναδοήχου.

23.3  ....................................................................  65

23.4     Αν το(α) τμηή μα(τα) της συή μβασης, το(α) οποιήο(α) ο προσφεήρων προτιήθεται να αναθεήσει υποή
μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους, υπερβαιήνει το ποσοστοή  του τριαή ντα τοις εκατοή  (30%)  της συνολι-
κηή ς αξιήας της συή μβασης, η αναθεήτουσα αρχηή :

α) επαληθευή ει υποχρεωτικαή  τη συνδρομηή  των λοήγων αποκλεισμουή  του αή ρθρου 18 της παρουή -
σας για τους υπεργολαή βους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β) απαιτειή υποχρεωτικαή  αποή  τον προσφεήροντα να αντικαταστηή σει εήναν υπεργολαή βο, οή ταν αποή
την ως αή νω επαληή θευση προκυή πτει οή τι συντρεήχουν λοήγοι αποκλεισμουή  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διεξαγωγηή  του διαγωνισμουή  εήχουν εκδοθειή οι πιο καή τω γνωμοδοτηή σεις  και αποφαή σεις66:

1. Η υπ’ αριθμ. 490/2017 “Έγκριση του Προυϊ πολογισμουή  και της Στοιχοθεσιήας, ηή τοι του
Ολοκληρωμεήνου Πλαισιήου Δραή σης του Δηή μου Καρδιήτσας οικονομικουή  εήτους 2018”

2. Η  υπ’  αριθμ.  24/2018 “Έγκριση  και  διαή θεση  πιστωή σεων  κωδικωή ν  του
προυϊ πολογισμουή ” αποή φαση  της Οικονομικηή ς Επιτροπηή ς. 

3. Η αποή φαση αναή ληψης υποχρεήωσης με αρ. Πρωτ: 507/6.2.2018

4. Η υπ’  αριθμ.  1/2017 αποή φαση  του  Τ.Σ.  Πορτιήτσας  “Γνωμοδοή τηση  του  Τ.Σ.  για  την
συή νταξη  νεήας  διαχειριστικηή ς  εήκθεσης  του  διακατεχοή μενου  δαή σους  Πορτιήτσας.”  αρ.
Πρωτ: 1933/13.2.2017

5. Το  τιμολοήγιο  προεκτιμησης  αμοιβηή ς  συή νταξης  Διαχειριστικηή ς  Μελεήτης  του
Διακατεχοή μενου  Δαή σους  Τ.Κ.  Πορτιήτσας,  συή μφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ:
170/7917/22.1.2018 του Δασαρχειήο Καρδιήτσας

6. Το υπ’ αριθ.  πρακτικοή  2/9.3.2018 με αρ. Πρωτ: 31753/1062/12.3.2018 του Τεχνικουή
Συμβουλιήου  Δημοσιήων  Έργων  Περιφερειακηή ς  Ενοή τητας  Καρδιήτσας,  σχετικαή  με  την
γνωμοδοή τηση  για  την  αναή θεση  εκποή νησης  “Διαχειριστικηή  μελεήτη  διακατεχοή μενου
δαή σους Τ.Κ. Πορτιήτσας”
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7. Η υπ’ αριθ.  154/2018 αποή φαση του Δημοτικουή  Συμβουλιήου Καρδιήτσας, “Καθορισμοή ς
τροή που  αναή θεσης  για  την  εκποή νηση  διαχειριστικηή ς  μελεήτης  του  διακατεχοή μενου
δαή σους Τ.Κ Πορτιήτσας”

                        

Για την παρουή σα διαδικασιήα εήχει εκδοθειή  επιπλεήον η αποή φαση με αρ. πρωτ.  507/6.2.2018 για την
αναή ληψη  υποχρεήωσης/εήγκριση  δεήσμευσης  πιήστωσης  για  το  οικονομικοή  εήτος  2018  και  με  αρ.  1
καταχωή ρηση στο βιβλιήο εγκριήσεων και εντολωή ν πληρωμηή ς της Δ.Ο.Υ.  (συμπληρωή νεται και ο αριθμοή ς
της  αποή φασης  εήγκρισης  της  πολυετουή ς  αναή ληψης  σε  περιήπτωση  που  η  δαπαή νη  εκτειήνεται  σε
περισσοή τερα του ενοή ς οικονομικαή  εήτη, συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)67.

                          

               ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 11/6/2018

                 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  Συνταή ξασα                                     Ο Προιϊσταή μενος                                                     Ο Διευθυντηή ς

                                              Συντηή ρησης Χωή ρων Πρασιήνου              Καθαριοή τητας Ανακ/σης & Πρασιήνου

                                                                              

 Τζωή ρτζη Παρασκευηή                             Λαή ντζος Κων/νος                                                   Αγγεήλου Γεωή ργιος  

      Π.Ε. Γεωποή νος                                      Τ.Ε. Γεωποή νος                                         Τ.Ε. Μηχανολοήγος Μηχανικοή ς

    

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. 162/2018 αποή φαση της Οικονομικηή ς Επιτροπηή ς68

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

           ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

- 26 -

18PROC003236667 2018-06-11



1

 Η παρουή σα αποτελειή  σχεήδιο για υποβοηή θηση αδυή ναμων αναθετουσωή ν αρχωή ν, το οποιήο μπορειή  να
προσαρμοστειή  στις  αναή γκες  της  αναή θεσης.  Αφοραή  συνοπτικοή  διαγωνισμοή  με  κριτηή ριο  μοή νο  τιμηή
(μειοδοτικοή )

2 Συμπληρωή νονται  τα  στοιχειήα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς.  Επισημαιήνεται  οή τι  οι  αναθεήτοντες  φορειής
δυή νανται να χρησιμοποιουή ν το παροή ν τευή χος διακηή ρυξης για τις συμβαή σεις που αναθεήτουν συή μφωνα με
τις διαταή ξεις του Βιβλιήου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Αναγραή φεται ο κωδικοή ς ταυτοποιήησης της διατιθεήμενης πιήστωσης (π.χ. κωδικοή ς εναή ριθμου εήργου στο
ΠΔΕ  ηή  κωδικοή ς  πιήστωσης  του  τακτικουή  προυϊ πολογισμουή  του  φορεήα  υλοποιήησης).  Σε  περιήπτωση
συγχρηματοδοτουή μενων εήργων αποή  ποή ρους της Ευρωπαιϊκηή ς  Ένωσης,  αναγραή φεται  και  ο  τιήτλος  του
Επιχειρησιακουή  Προγραή μματος  του  ΕΣΠΑ  ηή  αή λλου  συγχρηματοδοτουή μενου  αποή  ποή ρους  ΕΕ
προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεήνη η υποή  αναή θεση μελεήτη.
4   Συμπληρωή νεται η επωνυμιήα της αναθεήτουσας αρχηή ς.
5 Πρβ.  αή ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκηή ρυξη  συή μβασης  περιλαμβαή νει  κατ'  ελαή χιστον  τις
πληροφοριήες  που  προβλεήπονται  στο  Μεήρος  Γ΄  του  Παραρτηή ματος  V  του  Προσαρτηή ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016.  Επισημαιήνεται  οή τι,  μεήχρι  την  εήκδοση  τυποποιημεήνου  εντυή που προκηή ρυξης  συή μβασης για
συμβαή σεις  καή τω  των  οριήων,  οι  αναθεήτουσες  αρχεής,  μπορουή ν  να  χρησιμοποιουή ν  το  αντιήστοιχο
τυποποιημεήνο  εήντυπο  “Προκηή ρυξη  Συή μβασης”,  αντλωή ντας  το  αποή  τη  διαδρομηή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωή νονταή ς το αναλοήγως.
6 Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να χορηγήσει έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή να συμπεριλάβει
στην διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα

7 Αν υπάρχει. Διαφορετικά διαγράφεται
8 Επισημαιήνεται  οή τι,  συή μφωνα με το αή ρθρο 67 παρ.  3 του ν.  4412/2016,  η ηλεκτρονικηή  διαή θεση των
εγγραή φων της συή μβασης δεν ειήναι υποχρεωτικηή  στις διαδικασιήες συή ναψης συμβαή σεων καή τω των οριήων. 
9 Συμπληρωή νεται  η  ημερομηνιήα  δημοσιήευσης  της  διακηή ρυξης  στην  ιστοσελιήδα,  η  οποιήα  πρεήπει  να
ταυτιήζεται με τη δημοσιήευση αυτηή ς στο ΚΗΜΔΗΣ (αή ρθρο 120 ν. 4412/2016). Στην περιήπτωση αυτηή , δεν
υπαή ρχει προή βλεψη για δαπαή νη αναπαραγωγηή ς των τευχωή ν του διαγωνισμουή  και διαγραή φονται τα λοιπαή
εδαή φια (πλην του πρωή του εδαφιήου) της παρ. 2.2 της διακηή ρυξης.
10 Συμπληρωή νεται  αποή  την αναθεήτουσα αρχηή  με  σαφηή νεια συγκεκριμεήνη ημερομηνιήα ,  προς αποφυγηή
οιασδηή ποτε συή γχυσης και αμφιβολιήας. 
11 Συμπληρωή νεται η ημεήρα που καθοριήζει η αναθεήτουσα αρχηή  καταή  τροή πο ωή στε οή λοι οι ενδιαφεροή μενοι
οικονομικοιή φορειής να μπορουή ν να λαή βουν γνωή ση οή λων των αναγκαιήων πληροφοριωή ν για την καταή ρτιση
των προσφορωή ν.
12 Στοιχειήα προσφεήροντος οικονομικουή  φορεήα (ιδιήως επωνυμιήα, οδοή ς, αριθμοή ς, Τ.Κ., ποή λη, τηλεήφωνο, fax
και e-mail) και σε περιήπτωση εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων, τα στοιχειήα οή λων των μελωή ν αυτηή ς.
13 Συμπληρωή νεται η ημ/νια του αή ρθρου 14 της παρουή σας.
14 Η  εν  λοήγω  πληροφοριήα  συμπληρωή νεται  στο  Τ.Ε.Υ.Δ.  στο  Μεήρος   IV  “Κριτήρια  Επιλογής”-->  “Α'
Καταλληλότητα” στην απαή ντηση για την Ερωή τηση 1). 
15 Η προθεσμιήα δεν μπορειή  να ειήναι μικροή τερη των δεήκα (10) ουή τε μεγαλυή τερη των ειήκοσι (20) ημερωή ν
αποή  την κοινοποιήηση της σχετικηή ς εήγγραφης ειδοποιήησης στον προσωρινοή  αναή δοχο (αή ρθρο 103 παρ. 1
του ν. 4412/2016).
16 Mε την επιφυή λαξη των παρ. 7, 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016.

17 Πρβλ. παρ. 7 του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επισημαιήνεται οή τι, αποή  την 2α Μαρτιήου 2018, ισχυή ουν τα προβλεποή μενα στο αή ρθρο
15 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οποή τε το εν λοήγω αή ρθρο διαμορφωή νεται  αναλοήγως. 
18 Πρβλ. αή ρθρο 127 παρ.1 δευή τερο εδαή φιο του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ.
32 του ν. 4497/2017. 
19 Πρβ. Άρθρο 127 παρ. 2 και αή ρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. Στην περιήπτωση που οι αναθεήτουσες
αρχεής  επιλεήξουν  να  χρησιμοποιηή σουν  το  υποσυή στημα  σε  διαδικασιήες  αναή θεσης  συμβαή σεων  με
εκτιμωή μενη αξιήα κατωή τερη των 60.000 Ευρωή  χωριής ΦΠΑ (πρβ. αή ρθρο 21 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-
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2017   Κ.Υ.Α.),  το  παραή βολο  υπεήρ  του  Δημοσιήου  ισουή ται  με  ποσοή  1% επιή  της  εκτιμωή μενης  αξιήας  της
συή μβασης.
20 Πρβλ.  αή ρθρο  127 παρ.2  του  ν.  4412/2016,  οή πως  τροποποιηή θηκε  με  το  αή ρθρο  107 περ.  33  του  ν.
4497/2017.
21  Ή/και η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή ,  καταή  περιήπτωση (πρβλ. αή ρθρο 13 παρ.  3 περ. γ’ & ‘δ της με.  αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
22 Πρβλ. ομοιήως προηγουή μενη υποσημειήωση
23 Επισημαιήνεται  οή τι,  για  τις  συμβαή σεις  καή τω  των  οριήων,  στις  οποιήες  αφοραή  το  παροή ν  τευή χος,  τα
δικαιολογητικαή  του αή ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαή λλονται επικαιροποιημεήνα αποή  τον προσωρινοή
αναή δοχο,  εήπειτα  αποή  σχετικηή  προή σκληση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  μοή νο  στην  περιήπτωση  του
προσυμβατικουή  ελεήγχου  (πρβ. αή ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε αποή  την
περ. 26 του αή ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετικηή  περιήπτωση, απαλειήφεται το πρωή το
εδαή φιο του αή ρθρου 8.1. 

24 αν υφίσταται. Αν όχι να διαγραφεί 
25 Πρβλ. αή ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017
(Α 171). 
26 Να αναφερθειή  εαή ν γιήνονται δεκτεής εναλλακτικεής προσφορεής και να συμπληρωθουή ν τα αναφεροή μενα
στο αή ρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθειή  «δεν γιήνονται δεκτεής».
27 Πρβ. αή ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστοή σο, στην παραή γραφο 13.3 της παρουή σας η
αναθεήτουσα αρχηή  εήχει συμπληρωή σει οή τι γιήνονται δεκτεής εναλλακτικεής προσφορεής, η παραή γραφος 13.4
διαγραή φεται . 
28 Οριήζεται ο χροή νος αποή  την αναθεήτουσα αρχηή , κατ΄εκτιήμηση των ιδιαιτεροτηή των της διαδικασιήας. Για
τον καθορισμοή  του χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς, πρβ. αή ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   
29 Η προθεσμιήα παραλαβηή ς των προσφορωή ν καθοριήζεται συή μφωνα με το αή ρθρο 27 του ν. 4412/2016 .
30 Το ποσοστοή  της εγγυή ησης συμμετοχηή ς  δεν μπορειή  να υπερβαιήνει  το 2% της εκτιμωή μενης αξιήας της
συή μβασης, χωριής το Φ.Π.Α., με αναή λογη στρογγυλοποιήηση (αή ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαή φιο πρωή το του ν.
4412/2016). 
31 Δεν απαιτειήται  εγγυή ηση καληή ς  εκτεήλεσης για συμβαή σεις  αξιήας  ιήσης ηή  κατωή τερης αποή  το ποσοή  των
20.000 ευρωή , εκτοή ς αν αή λλως οριήζεται στα εήγγραφα της συή μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τριήτο του ν.
4412/2016).
32 Πρβλ. υποσημειήωση για προκηή ρυξη συή μβασης στο αή ρθρο 2.1 της παρουή σας.
33Συή μφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του αή ρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθειή  η
υποχρεήωση δημοσιήευσης της περιήληψης της προκηή ρυξης σε μιήα ημερηή σια εφημεριήδα της πρωτευή ουσας
με πανελληή νια κυκλοφοριήα, που προβλεήπεται στο αή ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μεήχρι και την 31η
Δεκεμβριήου  2017  (πρβ.  παρ.  10   του  αή ρθρου  379  του  ν.  4412/2016),  καθωή ς  και  σε  μιήα  ημερηή σια
εφημεριήδα  της  πρωτευή ουσας  του  νομουή ,  στον  οποιήο  προή κειται  να  κατασκευαστειή  το  εήργο,το  οποιήο
αφοραή  η  μελεήτη ηή  η  υπηρεσιήα,  ηή  της εήδρας  της Περιφεήρειας,  αν στην εήδρα του νοή μου δεν εκδιήδεται
ημερηή σια εφημεριήδα ηή  αν το εήργο θα εκτελεστειή  σε περισσοή τερους νομουή ς,  που προβλεήπεται στο ιήδιο
αή ρθρο  12  του  ν.  3316/2005  μεήχρι  την  31η  Δεκεμβριήου  2020  (πρβ.  παρ.  12  του  αή ρθρου  379  του  ν.
4412/2016). 
34 Συή μφωνα με την παρ. 3 του αή ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθειή  να ισχυή ει εήως την 1.1.2021
(πρβ. αή ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
35 Πρβ. Άρθρο 25 του ν.  4412/2016. Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής  δεν μπορουή ν να καλουή ν
συγκεκριμεήνες ταή ξεις/ πτυχιήα του Μητρωή ου Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν. 
36 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του αή ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
37  Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017.  Επισημαιήνεται  οή τι  οι  αναθεήτουσες αρχεής  πρεήπει  να  προσαρμοή ζουν  το σχετικοή  πεδιήο  του
Μεήρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικοή τερα,  αντιή  της  αναφοραή ς  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση” ,
δεδομεήνης  της  ως  αή νω  νομοθετικηή ς  μεταβοληή ς,  να  θεήτουν  τη  φραή ση  “αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση”, η  δε  σχετικηή  δηή λωση  του  οικονομικουή  φορεήα  στο  ΤΕΥΔ  αφοραή  μοή νο  σε  αμεταή κλητες
καταδικαστικεής αποφαή σεις.
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38 Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιήα δυή ο εδαή φια του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκαν με το αή ρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
39  Πρβ. αή ρθρο 73 παρ. 2 περιήπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποιήα προστεήθηκε με το αή ρθρο 39 του ν.
4488/2017. 
40 Οι λοήγοι της παραγραή φου 18.1.5 αποτελουή ν δυνητικουή ς λοήγους αποκλεισμουή  συή μφωνα με το αή ρθρο 73
παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταή  συνεήπεια, η αναθεήτουσα αρχηή  δυή ναται να επιλεήξει εήναν, περισσοή τερους, οή λους
ηή  ενδεχομεήνως και κανεήναν αποή  τους λοήγους αποκλεισμουή  της παρ. 18.1.5, συνεκτιμωή ντας τα ιδιαιήτερα
χαρακτηριστικαή  της  υποή  αναή θεση  συή μβασης  (εκτιμωή μενη  αξιήα  αυτηή ς,  ειδικεής  περισταή σεις  κλπ),  με
σχετικηή  προή βλεψη  στο  παροή ν  σημειήο  της  διακηή ρυξης.  Επισημαιήνεται  οή τι,  σε  περιήπτωση  επιλογηή ς
οποιουδηή ποτε  δυνητικουή  λοήγου  αποκλεισμουή  της  παρ.  18.1.5  και  προή βλεψης  του  στην  παρουή σα
διακηή ρυξη, η αναθεήτουσα αρχηή  αποκλειήει τον οικονομικοή  φορεήα (με την επιφυή λαξη των παρ. 7 εήως 9 του
αρ.  73 του ν.  4412/2016),  στο προή σωπο του οποιήου  συντρεήχει  ο  συγκεκριμεήνος λοήγος αποκλεισμουή .
Επισημαιήνεται  οή τι  η επιλογηή  της αναθεήτουσας αρχηή ς  για τους λοήγους αποκλεισμουή  της παραγραή φου
18.1.5  διαμορφωή νει  αντιστοιήχως  το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο  Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα
αποδεικτικαή  μεήσα του αή ρθρου 22 του παροή ντος.  Σε περιήπτωση που η αναθεήτουσα αρχηή  δεν επιλεήξει
καή ποιον αποή  τους λοήγους αποκλεισμουή  της παρ. 18.1.5, διαγραή φεται το περιεχοή μενο των σχετικωή ν λοήγων
αποκλεισμουή  της παραγραή φου και δεν συμπληρωή νεται αντιήστοιχα το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικαή  μεήσα.
41 Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιήα προστεήθηκε με το αή ρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 

42 Η αναφοραή  στην παρ. 18.1.5 τιήθεται εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήξει καή ποιον αποή  τους λοήγους
αποκλεισμουή  της παραγραή φου αυτηή ς.
43 Επισημαιήνεται  οή τι  οή λα  τα κριτηή ρια  ποιοτικηή ς  επιλογηή ς,  πλην  της  καταλληλοή τητας για την  αή σκηση
επαγγελματικηή ς  δραστηριοή τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοή  με το αρ. 77 του ν.  4412/2016),  ειήναι
προαιρετικαή  για την αναθεήτουσα αρχηή  και πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογα με το αντικειήμενο
της συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καή θε περιήπτωση, πρεήπει να διαμορφωή νονται καταή
τροή πο, ωή στε να μην περιοριήζεται δυσαναή λογα η συμμετοχηή  των ενδιαφεροή μενων οικονομικωή ν φορεήων
στους  διαγωνισμουή ς.  Καταή  το  σταή διο  του  προσδιορισμουή  των  κριτηριήων  καταλληλοή τητας  των
υποψηφιήων, ειήναι αναγκαιήο να τηρουή νται αποή  τις αναθεήτουσες αρχεής, οι θεμελιωή δεις ενωσιακεής αρχεής,
ιδιήως η αρχηή  της ιήσης μεταχειήρισης των συμμετεχοή ντων, της αποφυγηή ς των διακριήσεων, της διαφαή νειας
και  της  αναή πτυξης  του  ελευή θερου  ανταγωνισμουή .  Τα  κριτηή ρια  επιλογηή ς  του  αή ρθρου  19.1  εήως  19.3
εξεταή ζονται  καταή  τη  διαδικασιήα  ελεήγχου  της  καταλληλοή τητας  του  προσφεήροντος  να  εκτελεήσει  τη
συή μβαση (κριτηή ρια “on/off”). 

44 Οι αναθεήτουσες αρχεής  μπορουή ν  να επιβαή λλουν απαιτηή σεις  που να διασφαλιήζουν οή τι  οι  οικονομικοιή
φορειής  διαθεήτουν  την  αναγκαιήα  οικονομικηή  και  χρηματοδοτικηή  ικανοή τητα  για  την  εκτεήλεση  της
συή μβασης.  Όλες  οι  απαιτηή σεις  πρεήπει  να  σχετιήζονται  και  να  ειήναι  αναή λογες  με  το  αντικειήμενο  της
συή μβασης (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιήο εδαή φιο και αρ.  75 παρ. 3 του ν.  4412/2016).  Οι εν λοήγω
απαιτηή σεις καθοριήζονται περιγραφικαή  στο παροή ν σημειήο.
45 Οι  αναθεήτουσες αρχεής  μπορουή ν  να επιβαή λλουν απαιτηή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι  οι  οικονομικοιή
φορειής διαθεήτουν την αναγκαιήα τεχνικηή  και επαγγελματικηή  ικανοή τητα για την εκτεήλεση της συή μβασης.
Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της συή μβασης (πρβ.
αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιήο εδαή φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο συγκεκριμεήνα, η αναθεήτουσα
αρχηή  περιγραή φει, στο παροή ν σημειήο, τις απαιτηή σεις τεχνικηή ς και επαγγελματικηή ς ικανοή τητας, αναή λογα με
την υποή  αναή θεση μελεήτη. Ειδικαή  ως προς την απαιήτηση στελεήχωσης της επιχειήρησης, η αναθεήτουσα αρχηή
αναφεήρει περιγραφικαή  τα επαγγελματικαή  προσοή ντα (εμπειριήα, πτυχιήα, κλπ) των απαιτουή μενων για τη
συγκεκριμεήνη συή μβαση μελετητωή ν.  Για τον τροή πο αποή δειξης της στελεήχωσης, πρβλ. αή ρθρο 22.2.3 της
παρουή σας.
46 Προαιρετικηή  επιλογηή .  Η  παρ.  19.4  τιήθεται  καταή  διακριτικηή  ευχεήρεια  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  και
συμπληρωή νεται εφοή σον προβλεήπεται συή μφωνα με το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβαή νεται οή τι
οή λες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της συή μβασης (αή ρθρο
75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
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47  Εφισταή ται  η προσοχηή  των αναθετουσωή ν αρχωή ν  στο οή τι,  συή μφωνα με το αή ρθρο 86 παρ.  6.  του ν.
4412/2016,  στις  διαδικασιήες  συή ναψης  δημοή σιας  συή μβασης  εκποή νησης  μελετωή ν  (πληή ρους  μελεήτης  ηή
επιμεήρους σταδιήων αυτηή ς), οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να χρησιμοποιουή ν την τιμηή  ηή  το κοή στος ως
μοναδικοή  κριτηή ριο αναή θεσης  μοή νο εφοή σον συντρεήχει μιήα αποή  τις παρακαή τω περιπτωή σεις, και κατοή πιν
γνωή μης του αρμοή διου τεχνικουή  συμβουλιήου της αναθεήτουσας αρχηή ς: α) οή ταν δεν απαιτουή νται τεχνικαή
στοιχειήα αή λλα, πεήραν των ηή δη περιεχομεήνων στο Φαή κελο Δημοή σιας Συή μβασης, οή πως καταή  κυή ριο λοήγο στις
περιπτωή σεις  τοπογραφικωή ν  μελετωή ν  ηή  γεωτεχνικωή ν  ερευνωή ν  ηή  β)  οή ταν  περιεήχονται  στο  Φαή κελο
Δημοή σιας Συή μβασης επαρκηή  τεχνικαή  στοιχειήα,  ιδιήως εγκεκριμεήνες μελεήτες προηγουή μενων σταδιήων και
ειήναι σε ισχυή  εκδοθειήσα Α.Ε.Π.Ο. ηή  γ) οή ταν προή κειται για μελεήτη μικρουή  ηή  απλουή  εήργου ηή  εήργου χωριής
αβεβαιοή τητες ως προς την τεχνικηή  λυή ση ηή   δ) οή ταν προή κειται περιή  μελετωή ν που,  καταή  τις ισχυή ουσες
προδιαγραφεής, εκπονουή νται σε εήνα σταή διο και των οποιήων η εήγκριση δεν προυϊ ποθεήτει κανενοή ς ειήδους
αδειοδοή τηση  ηή  θεσμοθετημεήνη  διαδικασιήα  δημοή σιας  διαβουή λευσης,  οή πως  ιδιήως  των  τοπογραφικωή ν,
κυκλοφοριακωή ν και οικονομικωή ν.
48 Ως  προς  τον  τροή πο  υποβοληή ς  των  αποδεικτικωή ν  μεήσων  του  παροή ντος  αή ρθρου,  τα  οποιήα  εήχουν
συνταχθειή/  παραχθειή  αποή  τους  ιήδιους  τους  οικονομικουή ς  φορειής  πρβλ.  αή ρθρο  8  παρ.  3  της  με  αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
49 Επισημαιήνεται  οή τι  η  ανωτεήρω  δυνατοή τητα  εναποή κειται  στη  διακριτικηή  ευχεήρεια  του  οικονομικουή
φορεήα. Εξακολουθειή να υφιήσταται η δυνατοή τητα να υπογραή φεται το ΤΕΥΔ αποή  το συή νολο των φυσικωή ν
προσωή πων που αναφεήρονται στα τελευταιήα δυή ο εδαή φια του αή ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, οή πως
τροποποιηή θηκαν με το αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
50 Πρβλ. αή ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιήο προστεήθηκε με το αή ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
51 Η εν λοήγω προθεσμιήα αποσκοπειή  στην υποβοληή  επιήκαιρων αποδεικτικωή ν μεήσων. Η αναθεήτουσα αρχηή
δυή ναται, εαή ν στις ειδικεής διαταή ξεις που διεήπουν την εήκδοσηή  τους, δεν προβλεήπεται χροή νος ισχυή ος τους, να
θεήσει  με  τη  διακηή ρυξη  συγκεκριμεήνο  χρονικοή  διαή στημα  σε  σχεήση  με  την  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  των
δικαιολογητικωή ν, εντοή ς του οποιήου πρεήπει να εκδιήδονται (πχ. εντοή ς ενοή ς μηνοή ς).
52 Ομοιήως με την προηγουή μενη υποσημειήωση.
53 Εφισταή ται  η  προσοχηή  των  αναθετουσωή ν  αρχωή ν  στο  οή τι  πρεήπει  να  ζητειήται  η  προσκοή μιση
δικαιολογητικωή ν προς αποή δειξη  μοή νο των λοήγων αποκλεισμουή  και των κριτηριήων επιλογηή ς που εήχουν
τεθειή στην παρουή σα διακηή ρυξη. Επισημαιήνεται, περαιτεήρω, οή τι, η αναθεήτουσα αρχηή  δυή ναται, καταή  το αρ.
79  παρ.  5  του  ν.  4412/2016,  να  ζητειή  αποή  προσφεήροντες,  σε  οποιοδηή ποτε  χρονικοή  σημειήο  καταή  τη
διαή ρκεια της διαδικασιήας, να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή , οή ταν αυτοή  απαιτειήται για την
ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.
54 Λαμβανομεήνου  υποή ψη  του  συή ντομου,  σε  πολλεής  περιπτωή σεις,  χροή νου  ισχυή ος  των  πιστοποιητικωή ν
ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας που εκδιήδονται αποή  τους ημεδαπουή ς ασφαλιστικουή ς φορειής, οι οικονομικοιή
φορειής μεριμνουή ν να αποκτουή ν εγκαιήρως πιστοποιητικαή  τα οποιήα να καλυή πτουν και τον χροή νο υποβοληή ς
της προσφοραή ς, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεήνου να
τα υποβαή λλουν,  εφοή σον αναδειχθουή ν  προσωρινοιή  αναή δοχοι.  Τα εν λοήγω πιστοποιητικαή  υποβαή λλονται
μαζιή  με  τα  υποή λοιπα  αποδεικτικαή  μεήσα  του  αή ρθρου  22  αποή  τον  προσωρινοή  αναή δοχο,  μεήσω  της
λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας» του υποσυστηή ματος.
55 Πρβλ. ομοιήως προηγουή μενη υποσημειήωση.
56 Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοήγο αποκλεισμουή .
57 Με εκτυή πωση της καρτεήλας “Στοιχειήα Μητρωή ου/ Επιχειήρησης”, οή πως αυταή  εμφανιήζονται στο taxisnet.
58 Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  τις επιλεήξει, οή λες ηή  καή ποια/ες εξ αυτωή ν, ως λοήγους αποκλεισμουή .
59  Οι υπευή θυνες δηλωή σεις του παροή ντος τευή χους φεήρουν εγκεκριμεήνη προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή
ηή  προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  που υποστηριήζεται αποή  εγκεκριμεήνο πιστοποιητικοή  (Πρβλ. αή ρθρο 9
παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)
60             Επισημαιήνεται οή τι η αναθεήτουσα αρχηή , εφοή σον μπορεήσει να αποδειήξει, με καταή λληλα μεήσα, οή τι
συντρεήχει  καή ποια  αποή  τις  περιπτωή σεις  αυτεής,  αποκλειήει  οποιονδηή ποτε  οικονομικοή  φορεήα  αποή  τη
συμμετοχηή  στη διαδικασιήα συή ναψης της δημοή σιας συή μβασης. 
61 Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοήγο αποκλεισμουή .
62 Συμπληρωή νονται  τα απαιτουή μενα δικαιολογητικαή  (αποδεικτικαή  μεήσα),  καταή  περιήπτωση,  με βαή ση το
Μεήρος Ι του Παραρτηή ματος ΧΙΙ  του Προσαρτηή ματος Α’ του ν. 4412/2016.
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63  Για την αποή δειξη της  τεχνικηή ς ικανοή τητας του προσφεήροντος, οή πως αυτηή  προσδιοριήζεται στο αή ρθρο
19.3, η αναθεήτουσα αρχηή  αναγραή φει οή σα εκ των αποδεικτικωή ν μεήσων που αναφεήρονται στα στοιχειήα αιι,
β, γ, ε, στ και η του Παραρτηή ματος ΧΙΙ του Προσαρτηή ματος Α’ του ν. 4412/2016 απαιτουή νται (αή ρθρο 80
παρ. 5 του ως αή νω νοή μου). Ειδικαή  η στελεήχωση των ημεδαπωή ν μελετητικωή ν επιχειρηή σεων αποδεικνυή εται
με την προσκοή μιση της βεβαιήωσης εγγραφηή ς (πτυχιήο) στο Μητρωή ο Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν.
64 Εφοή σον εήχει αναφερθειή  σχετικηή  απαιήτηση στο αή ρθρο 19.4, συμπληρωή νεται αναλοήγως συή μφωνα με το
αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
65  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να προβλεήπουν οή τι, κατοή πιν αιτηή ματος του υπεργολαή βου και εφοή σον η
φυή ση  της  συή μβασης  το  επιτρεήπει,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  καταβαή λλει  απευθειήας  στον  υπεργολαή βο  την
αμοιβηή  του δυναή μει συή μβασης υπεργολαβιήας με τον αναή δοχο. Στην περιήπτωση αυτηή ,  καθοριήζονται τα
ειδικοή τερα μεήτρα ηή  οι μηχανισμοιή  που επιτρεήπουν στον κυή ριο αναή δοχο να εγειήρει αντιρρηή σεις ως προς
αδικαιολοήγητες  πληρωμεής,  καθωή ς  και  οι  ρυθμιήσεις  που  αφορουή ν  αυτοή ν  τον  τροή πο  πληρωμηή ς.  Στην
περιήπτωση αυτηή  δεν αιήρεται η ευθυή νη του κυή ριου αναδοήχου. Συμπληρωή νεται αναλοήγως.
66  Τιήθενται οι τυχοή ν ληφθειήσες γνωμοδοτηή σεις  και αποφαή σεις, π.χ. αποφαή σεις αναή ληψης υποχρεήωσης,
δεήσμευσης πιήστωσης, η προηγουή μενη συή μφωνη γνωή μη της αρμοή διας διαχειριστικηή ς αρχηή ς σε περιήπτωση
συγχρηματοδοτουή μενης συή μβασης, τυχοή ν αή λλες εγκριήσεις, ειδικοιή οή ροι, κλπ.
67   Αποή  01.01.2017  εήχει  τεθειή  σε  ισχυή  το  π.δ  80/2016  (Α  145)  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες”, το αή ρθρο 13 του οποιήου καταργειή  το π.δ 113/2010.  Συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016: “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των
φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  αναφέρουν  απαραίτητα  τον  αριθμό  και  τη  χρονολογία  της  απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον
αριθμό  της  απόφασης  έγκρισης  της  πολυετούς  ανάληψης  σε  περίπτωση  που  η  δαπάνη  εκτείνεται  σε
περισσότερα  του  ενός  οικονομικά  έτη.".Επιήσης,  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  12  παρ.  2  γ)  του  ιήδιου  π.δ  :
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται
από  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  άκυρες,  εφόσον  δεν  έχει  προηγηθεί  αυτών  η  έκδοση  της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2,  παρ.  2 του παρόντος".  Πρβ. και αή ρθρο 5 του ως αή νω
διαταή γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
68   Του  αρμοδιήου  οργαή νου  του  εργοδοή τη  –  αναθεήτουσας  αρχηή ς  (αή ρθρο  2  παρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 11/6/2018
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9871
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                     

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
Συνοπτικουύ  διαγωνισμουύ  για την επιλογηύ  αναδούχου για την εκπού νηση της μελεύτης:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ », 

1.  Αναθεύτουσα  αρχηύ :  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  -  Διευθυύ νουσα  Υπηρεσιύα:  Δ/ΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Οδού ς:  Αμαξοσταύ σιο,  Περιφερειακού ς
Καρδιύτσας – Τρικαύ λων, Ταχ. Κωδ: 43100,  Πληρ. Λαύ ντζος Κων/νος, Τζωύ ρτζη Παρασκευηύ ,
Τηλ:  2441350854-739,  E-mail: k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr  ,  
virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr  .   

2. Υπαύ ρχει ελευύ θερη, πληύ ρης, αύ μεση και δωρεαύ ν πρού σβαση στα εύγγραφα της συύ μβασης
στην  ιστοσελιύδα:   http://www.dimoskarditsas.gov.gr   στην  διαδρομηύ :  Επικαιρού τητα  ►  
Διαγωνισμοιύ ► Διαγωνισμοιύ Μελετωύ ν

3. Τυύ πος αναθεύτουσας αρχηύ ς: Δηύ μος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμουύ )

4. Κωδικού ς CPV: 77231300-1 (Υπηρεσιύες διαχειύρισης δασωύ ν).

5. Κωδικού ς NUTS: EL 611 (Καρδιύτσα, Τριύκαλα).

6.  Τιύτλος εύργου: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ”.
Κατηγοριύα μελεύτης 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

7.  Εκτιμωύ μενη  αμοιβηύ  μελεύτης:  5.660,58€  συμπεριλαμβανομεύνου  15%  απροβλεύπτων
(πλεύον Φ.Π.Α.24%). 

8. Δεν επιτρεύπονται εναλλακτικεύς προσφορεύς. 

9. Το χρονοδιαύ γραμμα για την  εκπού νηση της  οριύζεται σε 6 μηύ νες απού  την υπογραφηύ  της
συύ μβασης (2 μηύ νες για την ολοκληύ ρωση της μελεύτης και 4 για ελεύγχους  και εγκριύσεις).  

10.  Δικαιύωμα  συμμετοχηύ ς  εύχουν  φυσικαύ  ηύ  νομικαύ  πρού σωπα,  ηύ  ενωύ σεις  αυτωύ ν  που
δραστηριοποιουύ νται  στην  εκπού νηση  μελετωύ ν  κατηγοριύας  ΔΑΣΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  (24) και
διαθεύτουν 1 τουλαύ χιστον στεύλεχος, με τετραετηύ  εμπειριύα και που ειύναι εγκατεστημεύνα σε:
α) σε κραύ τος-μεύλος της Ένωσης,β) σε κραύ τος-μεύλος του Ευρωπαιϊκουύ  Οικονομικουύ  Χωύ ρου
(Ε.Ο.Χ.),γ) σε τριύτες χωύ ρες που εύχουν υπογραύ ψει και κυρωύ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμού  που η
υπού  αναύ θεση δημού σια συύ μβαση καλυύ πτεται απού  τα Παραρτηύ ματα 1,  2,  4 και 5 και τις
γενικεύς σημειωύ σεις του σχετικουύ  με την Ένωση Προσαρτηύ ματος I της ως αύ νω Συμφωνιύας,
καθωύ ς  &  δ)σε  τριύτες  χωύ ρες  που  δεν  εμπιύπτουν  στην  περιύπτωση  γ΄  της  παρουύ σας
παραγραύ φου  και  εύχουν  συναύ ψει  διμερειύς  ηύ  πολυμερειύς  συμφωνιύες  με  την  Ένωση  σε
θεύματα διαδικασιωύ ν αναύ θεσης δημοσιύων συμβαύ σεων.Οικονομικού ς φορεύας συμμετεύχει ειύτε
μεμονωμεύνα ειύτε ως μεύλος εύνωσης.Οι ενωύ σεις οικονομικωύ ν φορεύων συμμετεύχουν υπού  τους
ού ρους  των παρ.  2,  3  και  4  του  αύ ρθρου  19  και  των σημειύων γ)  και  δ)  της παρ.  1  του
αύ ρθρου77  του  ν.4412/2016.  Δεν  απαιτειύται  απού  τις  εν  λούγω  ενωύ σεις  να  περιβληθουύ ν
συγκεκριμεύνη νομικηύ  μορφηύ  για την υποβοληύ  προσφοραύ ς. 

11. Ειύδος διαδικασιύας αναύ θεσης: Συνοπτικού ς διαγωνισμού ς.

12. Η συύ μβαση δεν υποδιαιρειύται σε τμηύ ματα. 

13.Οι ού ροι της συύ μβασης αναφεύρονται λεπτομερωύ ς στη Συγγραφηύ  Υποχρεωύ σεων. 

14. Κριτηύ ριο για την αναύ θεση της συύ μβασης ειύναι η πλεύον συμφεύρουσα απού  οικονομικηύ
αύ ποψη προσφοραύ  μού νο βαύ σει τιμηύ ς (χαμηλού τερη τιμηύ ).
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15.  Ως ημερομηνιύα και ωύ ρα ληύ ξης της προθεσμιύας υποβοληύ ς των προσφορωύ ν οριύζεται η
27-6-2018, ημεύρα Τεταύ ρτη και ωύ ρα 11:00πμ

16.  Οι προσφορεύς υποβαύ λλονται απού  τους ενδιαφερομεύνους, συύ μφωνα με τα οριζού μενα
στο  αύ ρθρο  3  της  διακηύ ρυξης,  στο  πρωτού κολλο  της  αναθεύτουσας  αρχηύ ς:  ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανουύ  1, 2ος ού ροφος Τ.Κ. 43131 μεύχρι την καταληκτικηύ  ημερομηνιύα και
ωύ ρα που οριύζεται παραπαύ νω.

17.α. Καύ θε υποβαλλού μενη προσφοραύ  δεσμευύ ει το συμμετεύχοντα στο διαγωνισμού  καταύ  τη
διαύ ταξη  του  αύ ρθρου  97  του  Ν.  4412/2016,  για  διαύ στημα  εύξι  (6)  μηνωύ ν, απού  την
ημερομηνιύα ληύ ξης της προθεσμιύας υποβοληύ ς των προσφορωύ ν. 

β. Η διαδικασιύα αποσφραύ γισης  των προσφορωύ ν, οριύζεται η 27-6-2018, ημεύρα Τεταύ ρτη και
ωύ ρα  12:00μμ,  στην  αιύθουσα  συνεδριαύ σεων  του  Δ.Σ.  της  αναθεύτουσας  αρχηύ ς:  ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανουύ  1, 3ος ού ροφος, Τ.Κ. 43131 (δημού σια συνεδριύαση).

18. Οι προσφορεύς και τα περιλαμβανού μενα σε αυτεύς στοιχειύα, καθωύ ς και τα αποδεικτικαύ
εύγγραφα συνταύ σσονται στην ελληνικηύ  γλωύ σσα ηύ  συνοδευύ ονται απού  επιύσημη μεταύ φρασηύ
τους στην ελληνικηύ  γλωύ σσα.

19. Η αναύ θεση εκπού νησης της μελεύτης χρηματοδοτειύται απού  ιδιύους πού ρους. 

20.  Ένσταση  καταύ  πραύ ξης  της  αναθεύτουσας  αρχηύ ς,  υποβαύ λλεται  εντού ς  προθεσμιύας
πεύντε  (5)  ημερωύ ν  απού  την  κοινοποιύηση  της  προσβαλλομεύνης  πραύ ξης  στον
ενδιαφερού μενο  οικονομικού  φορεύα.  Ένσταση  καταύ  της  διακηύ ρυξης  υποβαύ λλεται
συύ μφωνα  με  τα  οριζού μενα  στο  αύ ρθρο  6  της  διακηύ ρυξης.  Για  το  παραδεκτού  της
αύ σκησης  εύνστασης,  απαιτειύται,  με  την  καταύ θεση  της  εύνστασης,  η  καταβοληύ
παραβού λου,  υπεύρ  του  Δημοσιύου,  ποσουύ  ιύσου  με  το  εύνα  τοις  εκατού  (1%)  επιύ  της
εκτιμωύ μενης αξιύας της συύ μβασης.  

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας 

Αλεξάκος Φώτιος 
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 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                    ΜΕΛΕΤΗ:       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                          
i ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 

 
                                          ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii:       ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                                                                                               
                                                                                                   ΚΑΕ:30-7413.0044 

 
                                        ΠΡΟΕΚ/ΝΗ 

                                                    ΑΜΟΙΒΗ: 5.660,58€ συμπ/μένου 15% απροβλέπτων 

                                                                                           (πλέον Φ.Π.Α.24%) 

 

 

 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

(ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 170/7917/22.1.2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 2018 
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i

 

 
  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 

δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

ii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου 
έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται 
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                ΜΕΛΕΤΗ:      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
i ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                      ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                      Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 

 
                                          ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii

:     ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                                                                                               
                                                                                                 ΚΑΕ:30-7413.0044 

 
                                                        ΠΡΟΕΚ/ΝΗ    ΑΜΟΙΒΗ:  
                          5.660,58€ συμπ/μένου 15% απροβλέπτων(πλέον Φ.Π.Α.24%) 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

CPV:77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών) 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 2018 
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 4: Αμοιβή -Κρατήσεις  

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 7: Γενικά καθήκοντα- Ευθύνη -Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Άρθρο 9: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 

Άρθρο 10: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης 

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 12: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”.  

 

1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Εργοδότης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον 
εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Καρδίτσας (μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης) & το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δήμου Καρδίτσας (μετά την υπογραφή της σύμβασης) 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Δήμου 
Καρδίτσας 

Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
Δημόσια σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: Η 
σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016. 
Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων 
φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 
ανάθεσης, όπως : 

Α. Η Διακήρυξη 
Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

 
1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Το Συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη 
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα της απαιτούμενης μελέτης και την 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 

7. Το τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής  

 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 
απαιτείται.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμόδιων οργάνων του εργοδότη 
(Προιστ/νης Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή μελέτης 
και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 
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Με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 
ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες 
διατάξεις όργανο και από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την υποβολή της προσφοράς 
εκπρόσωπός του. 

 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη 
της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Στη διακήρυξη ορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της 
μελέτης.  

 

Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της  μελέτης, 
από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο 
επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

 

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα 
αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαρού χρόνοι 
σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε 
μελετητικής δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι 
ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, 
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της 
σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.  
 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά 
το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου.  (παρ. 6 και 7 του άρθρου 96 του 
Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

 

Επιπλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 
εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του 
αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η 
σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση 
αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται 
στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των 
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον 
παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την 
γνωστοποίηση των μεταβολών. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την 
έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου 
θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.  

 

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης 
ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του 
αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, 
αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να 
αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία 
αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν 
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παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 
Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με 
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν 
την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται 
κατά το άρθρο 183 του ν. 4412/2016.  

 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 
τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή 
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει 
γραπτά. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 
κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους 
της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με  
αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε 
σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, 
επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (παρ. 3 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις 
συλλογικές συμβάσεις, τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή 
μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που  
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση  
β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  
γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον 
συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132,και 186 του 
Νόμου. 
 
4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την 
οικονομική του προσφορά. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο άρθρο 
187 του Ν. 4412/2016 
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Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του 
Ν.4412/2016.   
Ειδικότερα αναγράφονται: 

1. Το είδος των εργασιών. 
2. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
3. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά Σε περίπτωση σύμπραξης 

συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε 
περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την 
επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

4. Το πληρωτέο ποσό 

5. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται 
ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν οι 
ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το μη 
αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς 
έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.  
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξη του:  

1. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 
τους.  

4. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,06% υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν 
παρακρατούνται από τον εργοδότη.  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 
 
Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, 
μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού 
είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το 
τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. 
Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της 
αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του 
αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία 
αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή 
παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.  
 
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου 
της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 
 
Διευκρινίζεται ότι :  
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 
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Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 
επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.  

     
Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά 
και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των 
εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν 
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 
 
Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης κατά την 
εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 
4412/16.  
 
Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα 
γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.  
 
Η αύξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται 
την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β 
του Ν. 4412/16).  
 
Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα 
στα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016. 
 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 
τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος 
του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”, που συνοδεύει την Διακήρυξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση. 
 
Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του 
αντικειμένου της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της 
παροχής του παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.  
 
Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 
τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 
τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 
ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την 
αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το 
διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.  
 
Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή 
στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο 
ανήκει σ΄ αυτόν. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει 
τέτοια σύγκρουση. 
 
7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης 
Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων 
του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δίκες του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν 
ελαττώματα ή ελλείψεις σε οποιαδήποτε στάδιο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της 
μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν 
συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι 
κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι 
ελλείψεις της μελέτης γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η 
πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην 
πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή 
ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.  
 
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, 
το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με 
απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.   
 
7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 
εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 
εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 
 
7.4  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 195  του Ν.4412/2016.  
 
7.5   Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 
προσληφθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους. 
 
7.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 
προσληφθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 
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σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς 
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
 
Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
 
7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προσβληθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 
εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 
ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 
7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για 
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη 
διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  
 
Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα 
να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που 
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
 
7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις 
κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 
των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 
 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 
Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 
κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 
εργοδότη. 
 
7.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 
ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 
παραδώσει. 
 
8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 
άρθρου 187 του Ν.4412/2016  και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της 
παρούσας Σ.Υ. 

 

Άρθρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ  ΒΙΑ   

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

 
9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 
φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.  
 
Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 
υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 
 
9.3  Ανωτέρα βία 
Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επι συμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω 
δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση. 
 
Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών.  
 
9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση.  
Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο 
Εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
 

Άρθρο 10    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

10.1  Έκπτωση Αναδόχου 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του 
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Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο συγκεκριμένα αν ο ανάδοχος: 

 Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 
του άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

 Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχτεί ο 
ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή 
η ασκηθείσα να έχει απορριφτεί. 

 
Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από 
την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την κατάθεση της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων 
αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των 
εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  
 
Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ 
κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 
7 του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που 
εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο 
(2) μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η 
διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία 
εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και 
μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή.  
 
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης των 
εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις 
απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.  
 
Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε 
εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν 
κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου είναι χρήσιμα, να ζητήσει να παραδοθούν στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου 
παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου για τις ημιτελείς εργασίες  κανονίζεται με Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.  
 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση. Ποινικές ρήτρες που τυχόν 
επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται τέτοια 
περίπτωση. 
 
Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την 
εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του 
Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με 
σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι 
κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους 
υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.  

 

10.2    Διάλυση της σύμβασης 
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Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 
3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 
 
10.3 Ματαίωση της διάλυσης  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.  
 
10.4  Αποζημίωση Αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.  
 
10.5  Υποκατάσταση του Αναδόχου  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 
 
10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
133  του Ν.4412/2016. 
 
10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Η μελέτη απαιτεί την έγκριση απο τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν της ιεραρχικής της υποβολής 
προς αυτή (Δασαρχείο- Δ/νση Δασών -Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών), η οποία 
πιστοποιεί την τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν 
κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η 
συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 
 
Η οριστική παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την 
έγκριση της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των 
εργασιών της σύμβασης. 

 

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 
στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 

Άρθρο 12  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1 Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 
Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

 

12.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, 
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
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Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα. 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2018        

                  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Συντάξασα                                     Ο Προϊστάμενος                                                     Ο Διευθυντής 

                                              Συντήρησης Χώρων Πρασίνου              Καθαριότητας Ανακ/σης & Πρασίνου 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  

 Τζώρτζη Παρασκευή                            Λάντζος Κων/νος                                                   Αγγέλου Γεώργιος   

      Π.Ε. Γεωπόνος                                      Τ.Ε. Γεωπόνος                                         Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός      

     

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. 162/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςiii 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 
           ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
 
 
 

                                                 

i
 
 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 

δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται 
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 

iii  Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016). 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη  
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασίία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ]
- Κωδίκοί ς  Αναθέίτουσας Αρχήί ς / Αναθέίτοντα Φορέία ΚΗΜΔΗΣ : [  6135  ]
- Ταχυδρομίκήί  δίέυί θυνσή / Ποί λή / Ταχ. Κωδίκοί ς: [ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1/ΚΑΡΔΙΤΣΑ/43131]
- Αρμοί δίοί  γία πλήροφορίίές: [ΛΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ]
- Τήλέίφωνο: [24413  50854 & 24413  50739]
- Ηλ.ταχυδρομέίίο:
[k.lantzos@dimoskarditsas.gov.com, virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr]
-Δίέυί θυνσή στο Δίαδίίκτυο (δίέυί θυνσή δίκτυακουί  τοί που): http://www.dimoskarditsas.gov.gr 
   στήν δίαδρομήί : Δίαφαί νέία ► Δίαγωνίσμοίί ► Δίαγωνίσμοίί Μέλέτωί ν  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίίτλος ήί  συί ντομή πέρίγραφήί  τής δήμοί σίας συί μβασής :

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ.ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ
Προυϋ πολογίσμουί  Ευρωί : 5.660,58€ συμπ/μέίνου 15% απροβλέίπτων (πλέίον Φ.Π.Α.24%)
                                      (συμπέρίλαμβανομέίνου του σχέτίκουί  CPV:77231300-1)

- Κωδίκοί ς στο ΚΗΜΔΗΣ: [.............] Όπως θα δήμοσίέυθέίί στο portal
- Η συί μβασή αναφέίρέταί σέ έίργα, προμήί θέίές, ήί  υπήρέσίίές : [ΜΕΛΕΤΗ]
- Εφοί σον υφίίστανταί, έίνδέίξή υί παρξής σχέτίκωί ν τμήμαί των : [1]
- Αρίθμοί ς αναφοραί ς που αποδίίδέταί στον φαί κέλο αποί  τήν αναθέίτουσα αρχήί :
   [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9871/11-6-2018.]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

18PROC003236667 2018-06-11



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [                                                                              
                                                                                    ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[                                            ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: […………………………………………….…………….…]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[………………………………………….…………….……]
[……………………………………….…………….…..…]
[……………………………………………………....……]
[………………………………………………………….…]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»4 ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[    ] Ναι [     ] Όχι [     ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

2
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [     ] Ναι [     ] Όχι

ε) [    ] Ναι [    ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;

[    ] Ναι [    ] Όχι

Εάν ναι,  μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:

3
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Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[     ]

4
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……………………………………………………………….…]
[……………………………………………………………….…]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [………………………………………………………………….]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [………………………………………………………………….]

Τηλέφωνο: [……………………………………………………………….…]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……………………………………………………………….…]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……………………………………………………………….…]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[     ] Ναι [    ] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν21:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[  ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου25;

[     ] Ναι [    ] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[    ] Ναι [     ] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[    ] Ναι [    ] Όχι

[.......................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων29,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης30;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια31 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
12
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[……]
Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες Α  έως Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[   ] Ναι [   ] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[     ] Ναι [    ] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ ……..….  ] 
[     ] Ναι [     ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή  ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίες36 που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία)
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες41,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων42 όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) […………………………………………..]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας43 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να

[] Ναι [] Όχι
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που  πρόκειται  να εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του  αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά44,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου.................................
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει  στ........................................................................  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  τους
σκοπούς  της  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  για  την  σύνταξη  μελέτης  με
τίτλο: ......................................................................................................................................................

[προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [….............................…]
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1

Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής,  της  6ης Μαΐου 2003,  σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,  των μικρών και  των
μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για  στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις  ικανότητες  άλλων  φορέων μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

8Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,  σ.  1)  και  στην
παράγραφο 1  του άρθρου 2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της  22ας Ιουλίου 2003 για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε   προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).

12Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης
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σχετικά µε  την  προστασία των  οικονοµικών  συµφερόντων των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων και  των  συναφών µε  αυτήν
Πρωτοκόλλων.

13Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14Όπως ορίζεται  στο άρθρο 1  της  οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  της  26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)   που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15Όπως ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου,  της  5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της ,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

22Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή
ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει  μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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25Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26.  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27Άρθρο 73 παρ. 5.

28Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30Πρβλ άρθρο 48.

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

32Για συμβάσεις  έργου, η  εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει  το ένα εκατομμύριο (1.000.000)  ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

33Όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του  Προσαρτήματος  Α,  οι  οικονομικοί  φορείς  από ορισμένα  κράτη  μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

34 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη. 

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

38Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει
τα πέντε έτη.

39Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει
τα τρία έτη.

40Πρέπει  να  απαριθμούνται  όλοι οι  παραλήπτες  και  ο  κατάλογος  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τόσο  δημόσιους  όσο  και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ,
πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

42Ο έλεγχος πρόκειται  να διενεργείται  από την αναθέτουσα αρχή ή,  εφόσον αυτή συναινέσει,  εξ  ονόματός της  από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει
να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
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44Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                    ΜΕΛΕΤΗ:       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                     
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣi                                                          ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                           Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 

 
                                          ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii:      ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                                                                                               
                                                                                                   ΚΑΕ:30-7413.0044 

 
ΠΡΟΕΚ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:  

                                                5.660,58€ συμπ/μένου 15% απροβλέπτων 

                                                           (πλέον Φ.Π.Α.24%)    

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ  

ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 
 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2018 
 

 
      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Συντάξασα                                     Ο Προϊστάμενος                                                     Ο Διευθυντής 

                                              Συντήρησης Χώρων Πρασίνου            Καθαριότητας Ανακ/σης & Πρασίνου 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  

 Τζώρτζη Παρασκευή                            Λάντζος Κων/νος                                                   Αγγέλου Γεώργιος   

      Π.Ε. Γεωπόνος                                      Τ.Ε. Γεωπόνος                                         Τ.Ε. Μηχανολόγος 
Μηχανικός      

     

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. 162/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής iii 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 
                                                                          ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Α/Α...........................
                                                 

i
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  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 

δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

ii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου 
έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται 
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 

iii    Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016). 
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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΜΕΛΕΤΗ:             
                     ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                       “ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ.ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ” 

                     ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                           
                                                                                                                                               
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΡΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % 

(Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % 

(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

(24) 
4.922,24 € 

    ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 738,34 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 5.660,58 € 

 
 
 

(ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Α/Α: 
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