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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.3/2020   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη Σεφχουσ Σεχνικών Δεδομζνων και όρων Δημοπράτηςησ τησ 
υπηρεςίασ: «ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ ΩΡΙΜΑΝΘ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΟΜΒΩΝ ΔΘΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ»». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 70/2020 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 11-02-2020, ημζρα Σρίτη και ώρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα από 
τθν αρικ. πρωτ.: οικ. 8247/766/07-02-2020 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (7) μζλθ, ιτοι: 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ     1. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
2. Ακονίδου Ελζνθ     2. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
3. ιορόκασ Νικόλαοσ   
4. Μάντηιοσ τζφανοσ  
5. Κωτςαντι Χριςτίνα 
6. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
7. Γιωτίτςασ Θωμάσ      
            
 τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ 
καμνζλοσ  για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
 Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω κζμα εκτόσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ του οποίου θ ςυηιτθςθ 
αποφαςίςτθκε με κοινι ςυναίνεςθ όλων των παρευριςκομζνων μελϊν, ζκεςε 
υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ κ. 
Ορζςτθ Μπρίκο, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
 Κφριοι φμβουλοι,  
Ζχοντασ υπ’ όψθ: 

1. Σο Σεχνικό Πρόγραμμα και τον Προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν (Κ.Α. 

30.6142.002)για το ζτοσ 2020 που προβλζπει πίςτωςθ 25.000,00 ευρϊ, από 
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ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ για τθν υπθρεςία του κζματοσ, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ. 

2. Σο Σεκμθριωμζνο Αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν για τθν ζκδοςθ 

Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του ζργου του κζματοσ 

3. Σθν Προεκτιμϊμενθ αμοιβι που ςυντάχκθκε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του 
Διμου Ιωαννιτϊν και ανζρχεται ςτο ποςό των  60.000,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ιδιαιτζρωσ με τισ διατάξεισ του Ν.4488/2017(ΦΕΚ 137/Α’/13-09-2017) και 
του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Αϋ /13-11-2017) 

 
Εισηγούμαστε  

- τθν ζγκριςθ του Σεφχουσ Σεχνικϊν Δεδομζνων που ςυντάχκθκε από τθν 
Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, και 

- τθν ζγκριςθ τθσ δθμοπράτθςθσ τθσ υπθρεςίασ του κζματοσ, ςφμφωνα με 
τουσ ςυνθμμζνουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ. 

 
 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ 
ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ 
ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
6.Σθν γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ κ. Ορζςτθ Μπρίκο. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

- Σθν ζγκριςθ του Σεφχουσ Σεχνικϊν Δεδομζνων που ςυντάχκθκε από τθν 
Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «ΤΜΒΟΤΛΟ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ». 

- Σθν ζγκριςθ τθσ δθμοπράτθςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «ΤΜΒΟΤΛΟ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ», ςφμφωνα με τουσ 
ςυνθμμζνουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ. 
 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 70/2020. 
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Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 
 

Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
 
           Γεώργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ  ΥΡΗΕΣΙΑ : Σφμβουλοσ υποςτήριξησ τησ ωρίμανςησ και  
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   υλοποίηςησ των έργων διαμόρφωςησ  
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ   κόμβων Δήμου Ιωαννιτών 
    
      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΩΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  
ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ : 60.000,00 € 

φνολο Δαπάνθσ : 60.000,00 € 

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ 

Κ.Α.: 

Κ.Α. : 30.6142.002 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΩΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  
ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

CPV: 
79415200-0. Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα 
ςχεδιαςμοφ 

ΑΔΑ: ΨΘΒ9ΩΕΩ-ΚΤΦ



ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ......................................................................................................................................... 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................................................ 2 

ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑ ............................................................................................................................................................... 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ................................................................................................................................................................. 2 

Τεχνικι Ρεριγραφι .................................................................................................................................................... 2 

Τόποσ και Χρόνοσ Εργαςίασ ....................................................................................................................................... 3 

Τόποσ εργαςίασ ..................................................................................................................................................... 3 

Χρόνοσ εργαςίασ .................................................................................................................................................... 4 

Ραραδοτζα ................................................................................................................................................................. 4 

ΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ............................................................................................................................................... 4 

ΡΑΑΤΗΜΑ: ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  (Σ.Υ.) ............................................................................................................ 2 

Άρκρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................................... 3 

Άρκρο2. ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................. 3 

Τόποσκαιχρόνοσ ..................................................................................................................................................... 3 

Εκπρόςωποιτουαναδόχου ..................................................................................................................................... 3 

Επίβλεψθ τθσ Σφμβαςθσ ........................................................................................................................................ 4 

Υποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο ................................................................................................................... 4 

Άρκρο 3. ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..................................................................................................................... 4 

Άρκρο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................................................. 4 

Αμοιβι του αναδόχου ........................................................................................................................................... 4 

Καταβολι τθσ αμοιβισ του αναδόχου .................................................................................................................. 4 

Νόμιςμα αμοιβισ αναδόχου ................................................................................................................................. 5 

Άρκρο 5. Υποχρεϊςεισ του αναδόχου ....................................................................................................................... 5 

Ελαττϊματα ι ελλείψεισ ....................................................................................................................................... 6 

Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Υποχρεϊςεων ............................................................................................................. 6 

Εμπιςτευτικότθτα .................................................................................................................................................. 6 

Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων ........................................................................................................................ 6 

Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι .......................................................................................... 6 

Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου.................................................................................................. 7 

Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ........................................................................................................... 7 

Άρκρο 6. Ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ – Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ..................................................... 7 

Άρκρο 7. Αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω υπερθμερίασ του Κυρίου του Ζργου χωρίσ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ........ 8 

Άρκρο 8. Ζκπτωςθ του αναδόχου .............................................................................................................................. 8 

Άρκρο 9. Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ .............................................................................................................................. 9 

Άρκρο 10. Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ .......................................................................................................................... 9 

Άρκρο 11. Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ ............................................................. 9 

Άρκρο 12. Υποκατάςταςθ του αναδόχου .................................................................................................................. 9 

ΑΔΑ: ΨΘΒ9ΩΕΩ-ΚΤΦ



Άρκρο 13. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ..................................................................................................... 9 

Ραροχιυφιςταμζνωνςτοιχείων .......................................................................................................................... 10 

Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου ........................................................................................................................ 10 

Άρκρο 14. Διοικθτικι και δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν ........................................................................................ 10 

Άρκρο 15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .............................................................................. 10 

Νομοκεςία ........................................................................................................................................................... 10 

Γλϊςςα επικοινωνίασ .......................................................................................................................................... 11 

ΑΔΑ: ΨΘΒ9ΩΕΩ-ΚΤΦ



ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν προτίκεται να προβεί ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων με ςτόχευςθ τθν βελτίωςθ 
τθσ λειτουργίασ του αςτικοφ οδικοφ δικτφου του κεντρικοφ τομζα τθσ πόλθσ Ιωαννίνων. Το ςφνολο των 
παρεμβάςεων περιλαμβάνεται ςτθν τελικι πρόταςθ του υπό ζγκριςθ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ (Σ.Β.Α.Κ.)  του Διμου Ιωαννίνων.  

Στθν εγκεκριμζνθ τελικι πρόταςθ (παραδοτζο Ρ7) του ανωτζρω ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν 
κινθτικότθτα προτείνεται θ αναβάκμιςθ ςθμαντικϊν διαςταυρϊςεων (ςθματοδοτοφμενων ι μθ) ςε 
ιςόπεδουσ κυκλικοφσ κόμβουσ.   

Η ωρίμανςθ των τεχνικϊν ζργων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των εν λόγω παρεμβάςεων 
ςυντίκενται αφενόσ από τισ τεχνικζσ μελζτεσ (οδοποιίασ, αποςτράγγιςθσ, θλεκτροφωτιςμοφ κλπ) αφετζρου 
από παραδοτζα και ενζργειεσ, των οποίων θ πολυπλοκότθτα και ο βακμόσ δυςκολίασ 
προχποκζτουνεξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία που δεν διακζτει το υφιςτάμενο προςωπικό του Διμου.  

Κατά ςυνζπεια, προκειμζνου ο Διμοσ να ανταποκρικεί εμπρόκεςμα και άρτια ςτισ απαιτιςεισ, 
κακίςταται επιβεβλθμζνθ θ ανάκεςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του Διμου ςε κζματα ςχετικά 
με τα παραδοτζα και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τουπροτεινόμενου ζργου από 
εξειδικευμζνο ςφμβουλο με εμπειρία ςτο αντικείμενο.  

 

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Η υποβοικθςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Ιωαννιτϊν από τον Τεχνικό Σφμβουλο κρίνεται 

απαραίτθτθ λαμβάνοντασ υπόψθ τα κάτωκι: 

- Τθν - ςε προςωπικό - διάρκρωςθ τθσ Υπθρεςίασ και κυρίωσ το γεγονόσ ότι κάκε μθχανικόσ είναι 

επιφορτιςμζνοσ με πολλά αντικείμενα απαςχόλθςθσ με ςυνζπεια να κακίςταται αδφνατθ θ 

ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ ωριμότθτασ των ζργωνςε κακθμερινι βάςθ. 

- Τα υψθλϊν απαιτιςεων τεχνικά αντικείμενα, όπωσ αναλφονται ςε επόμενα κεφάλαια τθσ 

παροφςθσ  

- Το γεγονόσ πωσ τα οδικά τεχνικά ζργα – και ειδικότερα ο ςχεδιαςμόσ ιςόπεδων κυκλικϊν κόμβων - 

είναι ςφνκετα, με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, που απαιτοφν ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων και ικανό 

αρικμό προςωπικοφ για τθν ωρίμανςι τουσ. 

- Πτι για τθν ωρίμανςθ εκπονείται ςειρά μελετϊν που λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν και ιδιαιτεροτιτων 

απαιτείται αφενόσ ςχετικι εμπειρία και αφετζρου εξειδικευμζνοσ εξοπλιςμόσ και λογιςμικό. 

Γενικά πρόκειται για εξειδικευμζνο αντικείμενο, το οποίο αδυνατεί να το καλφψει πλιρωσ θ Τεχνικι 

Υπθρεςία του Διμου Ιωαννιτϊν για τουσ λόγουσ που αναλφκθκαν παραπάνω.  

Επιπροςκζτωσ θ τιρθςθ του χρονικοφ προγραμματιςμοφ αποτελεί φψιςτθ προτεραιότθτα για τθν 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι δεδομζνου τθσ αναγκαιότθτασ τθσ άμεςθσ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων, που αποτελοφν 

πρϊτθ προτεραιότθτα ςτθν τελικι πρόταςθ του Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σεχνικι Περιγραφι 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 

Συγκεκριμζναο ςφμβουλοσ:  

- κα διακζςει το κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό, το οποίο ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν, κα ςυνδράμει ουςιαςτικά ςτθν ωρίμανςθ των προτεινόμενων ζργων, που αφοροφν τθν 

αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων διαςταυρϊςεων ςε αςφαλισ και ςφγχρονουσ ιςόπεδουσ κυκλικοφσ 

κόμβουσ, 

- κα προβεί ςε ζλεγχο καταςκευαςιμότθτασ των υφιςτάμενων εγκεκριμζνων μελετϊν του Διμου και 

ςτθν κατάρτιςθ προγράμματοσ και χρονοδιαγράμματοσ ωρίμανςθσ των προτεινόμενων ζργων, όπου 
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κα περιγράφονται αναλυτικά οι ενζργειεσ επικαιροποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ των υφιςτάμενων 

εγκεκριμζνων μελετϊν. Τζλοσ ςκόπιμθ κρίνεται θ ςυνδρομι ςτον προγραμματιςμό, ςτον 

ςυντονιςμό καιπαρακολοφκθςθ  τθσ εκπόνθςθσ των επιπρόςκετων (αναγκαίων για τθν ωρίμανςθ 

των ζργων) μελετϊν με βάςθ τον ευρφτερο προγραμματιςμό διαςφαλίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν 

ποιότθτα των ςυνταςςόμενων μελετϊν (qualityassurance), 

- ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, κα ςυνδράμει ςτθν ςυγκρότθςθ των 

φακζλων ςυμβάςεων των ζργων, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςθσ (ςφμφωνα με το άρκρο 

45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρουμε ότι ο φάκελοσ ςφμβαςθσ του 

κάκε ζργου ςυμπεριλαμβάνει: 

α) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) τον προχπολογιςμό και τα τιμολόγια τθσ ςφμβαςθσ και τθν τεκμθρίωςι του, 

γ) ςτοιχεία τθσ ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ  

δ) τθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,  

ε) τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτ) όλα τα ζγγραφα που είναι αναγκαία ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να είναι ςε κζςθ να 

αιτιολογεί τισ αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

Δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ, ενδεικτικά:  

αα) για τθν επικοινωνία με οικονομικοφσ φορείσ και τισ υπθρεςιακζσ κρίςεισ, 

ββ) για τθν προετοιμαςία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

γγ) για τον διάλογο ι τθ διαπραγμάτευςθ  

- ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, κα καταρτίςει το τεφχοσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όπωσ ορίηεται ςτο αρ. 54 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).  

Ενδεικτικά – και όχι δεςμευτικά – οι διαςταυρϊςεισ που προτείνεται να αναβακμιςτοφν ςε 

ιςόπεδουσ κυκλικοφσ κόμβουσ είναι: 

- Διαςταφρωςθ οδοφ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου με τθν οδό Γεννθματά, ςτθν περιοχι του ΚΕΡΑΒΙ 

- Διαςταφρωςθ Λεωφόρου Δωδϊνθσ με τον οδό Δομπόλθ 

- Διαςταφρωςθ οδοφ Ρανεπιςτθμίου με τθν Βλαχόςτρατα, ςτθν περιοχι του Νεοχωρόπουλου 

- Διαςταφρωςθ 5θσ Επαρχιακισ Οδοφ (Σταυράκι – Μάρμαρα) με τθν Βλαχόςτρατα 

Ο ςφμβουλοσ – επιπροςκζτωσ -  κα προβεί και ςε κάκε άλλθ αναγκαία υποςτθρικτικι ενζργεια, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, για τον ςχεδιαςμό και τθν ωρίμανςθ των ζργων διαμόρφωςθσ 

κυκλικϊν κόμβων  

Σόποσ και Χρόνοσ Εργαςίασ 

Τόποσ εργαςίασ 

Τόποσ εργαςίασ του Τεχνικοφ Συμβοφλου είναι το γραφείο του και θ ζδρα τθσ Ρροϊςτάμενθσ Αρχισ. Επιπλζον, 

ωσ τόποσ εργαςίασ ορίηεται και θ περιοχι εκτζλεςθσ του κάκε ζργου. 

Ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ ςτα γραφεία τουσ, να παρζχει γραπτζσ ι/και προφορικζσ πλθροφορίεσ ι 

ςυμβουλζσ προσ τισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανά τουσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που κα 

εκτελεςτοφν τα εν λόγω ζργα και να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ θ Ανακζτουςα 

Αρχι. 

Οι υπθρεςίεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου κα παρζχονται με βάςθ το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα και κυρίωσ 

με βάςθ τισ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία, αν παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να ορίςει απαςχόλθςθ ςε 
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χρονικζσ περιόδουσ πζραν του χρονοδιαγράμματοσ. 

Χρόνοσ εργαςίασ 

Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου προτείνεται να είναι τρείσ (3) μινεσ αρχίηοντασ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

Παραδοτζα 

Ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ κα υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία: 

- Εβδομαδιαίεσ εκκζςεισ προόδου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, όπου κα ορίηεται θ πορεία 

υλοποίθςθσ του ζργου, τα ενδεχόμενα προβλιματα, οι προτεινόμενεσ λφςεισ, και οτιδιποτε άλλο 

ςχετικό με τθν υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςισ του. Το ακριβζσ περιεχόμενο των εκκζςεων αυτϊν κα 

προςδιοριςκεί ςε ςυνεργαςία του Τεχνικοφ Συμβοφλου με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου 

Ιωαννιτϊν. 

- Ζκτακτεσ εκκζςεισ ι ςθμειϊματα (memo), τα οποία κα ςυντάςςει ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ και κα 

υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία για κάκε κζμα που απαιτεί άμεςθ ενζργεια. 

- Τελικι ζκκεςθ των πεπραγμζνων του Τεχνικοφ Συμβοφλου, ςυνοδευόμενθ από φάκελο με 

αντίγραφα όλων των κατά καιροφσ εκκζςεων, εντόσ ενόσ μινα από τθν ολοκλιρωςθ των 

υπθρεςιϊν του, ςτθν οποία κα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παραςχεκείςεσ Υπθρεςίεσ και 

οι παρατθριςεισ-ςυμπεράςματα. 

Πλα τα παραπάνω κα ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η προεκτίµθςθ τθσ αμοιβισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν πραγματοποιικθκε µε βάςθ τθν απόφαςθ του 

Υπ. Υποδομϊν & Μεταφορϊν ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017  τεφχοσ Β') «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)», όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02.08.2017 (ΦΕΚ 2724/03.08.2017 

τεφχοσ Β') και ειδικότερα με το Άρκρο ΓΕΝ.4Β: Αμοιβι μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με τον 

χρόνο απαςχόλθςθσ 

Ειδικότθτα Εμπειρία 

1 ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ  10 -20 ζτθ 450,00 €          38,38 1,218                   21.036,08 €

2 ΑΓΡΟΝΟΜΟ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  10 -20 ζτθ 450,00 €          38,38 1,218                   21.036,08 €

ΑΘΡΟΙΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 42.072,16 €              

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΗ ΔΑΠΑΝΗ (15%) 6.310,82 €                

ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ 48.382,98 €              

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ 4,12 €                        

ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ 48.387,10 €              

ΦΠΑ (24%) 11.612,90 €              

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ 60.000,00 €              

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ
α/α

Μθχανικόσ Αποηθμίωςθ / 

θμζρα 

Ημζρεσ 

Απαςχόλθςθσ
τκ

 
 

Ιωάννινα         /02/2020 
 

Ο Μελετητήσ Μηχανικόσ 
 
 

Βαςίλειοσ Δ. Τςούρησ 
Τοπογράφοσ Μηχανικόσ 

Ιωάννινα         /02/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν Προΰςτάμενοσ Δ/νςησ 
Τεχνικών Υπηρεςιών 

 
Ορέςτησ Μπρίκοσ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 
 

Ιωάννινα         /02/2020 
Η Αν. Προΰςταμένη Τμήματοσ 
Μελετών & Εκτέλεςησ Έργων 

 
 

Μαρία Χατζηαντωνίου 
Αρχιτέκτων Μηχανικόσ 
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Άρκρο 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η παροφςαΣ.Υ. προςδιορίηειτο  γενικόπλαίςιοκαι  τουσειδικοφσόρουσγια τθν εκτζλεςθτων ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων τουαναδόχου.Ταειδικάκζματαπουςχετίηονταιμετθνδιαδικαςία ανάκεςθσπεριλαμβάνονται 

ςτοτεφχοσ"Ρροκιρυξθ",ενϊτοαντικείμενοκαιτατεχνικά 

χαρακτθριςτικάτθσςφμβαςθσςτοτεφχοσ“ΤεχνικϊνΔεδομζνων”. 

Άρκρο2. ΕΚΣΕΛΕΗΣΗΤΜΒΑΗ 

Τόποσκαιχρόνοσ 

Τόποσεργαςίαστουαναδόχουείναιείτετογραφείοτουείτε και τα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

του Διμου Ιωαννιτϊνεφόςοντοφτο απαιτείται. 

Οανάδοχοσυποχρεοφται,φςτερααπόζγκαιρθπρόςκλθςθτωνυπθρεςιϊν τουΚυρίου του Ζργου 

(Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ,Δ.Υ.καιεπιβλεπόντων) ναςυμμετζχειςεςυςκζψεισ,ναπαρζχειγραπτζσι 

προφορικζσπλθροφορίεσ ιςυμβουλζσ ςτισυπθρεςίεσ αυτζσ,ναςυμμετζχειςεεπιςκζψεισςτθν 

περιοχιπουπροβλζπεταινακαταςκευαςτοφνταζργακαιγενικάναπαρζχεικάκεςχετικιυποςτιριξθ 

πουκρίνειχριςιμθο Κφριοσ του Ζργου. 

ΜαηίμετθνκοινοποίθςθτθσαπόφαςθστθσΡροϊςταμζνθσΑρχισγιατθνζγκριςθτθσανάκεςθσπροσ 

τονανάδοχο,καλείταιαυτόσναυπογράψειτοςυμφωνθτικόμζςαςεείκοςι(20)θμζρεσ. Το 

ςυμφωνθτικόκαυπογράψειγια  λογαριαςμότου  Κυρίου του Ζργου το νόμιμοκατάτισ οικείεσ διατάξεισόργανο. 

Συμβατικόσχρόνοσεκτζλεςθσ τθσςφμβαςθσ είναιθςυνολικιπροκεςμίαγιατθνπεραίωςθτου 

αντικειμζνουτθσςφμβαςθσόπωσαυτόσ προςδιορίηεταιςτθνπροκιρυξθτουδιαγωνιςμοφ.Ηζναρξθ 

τθσςυνολικισκαιτωντμθματικϊνπροκεςμιϊνςυμπίπτει,ανδενορίηεταιδιαφορετικάςτοςυμφωνθτικό,μετθνεπομ

ζνθτθσυπογραφιστου. 

Στθνπροκιρυξθορίηονταιοιχρόνοι(ςυνολικόσκαικακαρόσ)εκπόνθςθστθσυπθρεςίασ. 

Σεπροκεςμία δεκαπζντε (15)θμερϊναπότθνυπογραφιτουςυμφωνθτικοφ οανάδοχοσ 

υποχρεοφταιναυποβάλεινζοχρονοδιάγραμμα, τοοποίομετάτθνζγκριςιτουκααποτελεί 

ςυμβατικόςτοιχείο.Στονζοχρονοδιάγραμμα κααναγράφονταιοικακαροίχρόνοιγια τθν εκπόνθςθ τθσ 

υπθρεςίασ,ταακριβιςθμείαζναρξθσκάκεδράςθσ καιοιχρόνοιτωναπαιτοφμενων 

εγκρίςεωνκαιενεργειϊντθσΥπθρεςίασ,ζτςιϊςτενατθρθκείθ ςυνολικιπροκεςμία. 

Ανμετατίκεται τοχρονικόςθμείοζναρξθστθσδράςθσ,χωρίσευκφνθτουαναδόχου, 

δικαιοφταιαντίςτοιχθπαράταςθπροκεςμίασ. Ωσπροστισπροκεςμίεσεκτζλεςθστωνεργαςιϊντθσ 

ςφμβαςθσιςχφουνκατάτα λοιπάοιρυκμίςειστουάρκρου184τουΝ.4412/2016. 

Εκπρόςωποιτουαναδόχου 

Τοςυμφωνθτικόκαυπογραφεί,απόπλευράσαναδόχου,απότονιδθεξουςιοδοτθμζνοκατά 
τοςτάδιοτθσανάκεςθσεκπρόςωποτουδιαγωνιηομζνου,οοποίοσμονογράφειεπίςθσκαικάκεφφλλο 
τωνΣυμβατικϊνΤευχϊν. 
Επίπλζον,κατάτθνυπογραφιτουςυμφωνθτικοφ, οανάδοχοσπρζπειναορίςεικαιαναπλθρωτι 
εκπρόςωπομετισίδιεσαρμοδιότθτεσ.Γιατθναντικατάςταςθτωνωσάνωεκπροςϊπωντουαναδόχου 
γνωςτοποιείταιςχετικόζγγραφοτουαναδόχουςτονΚφριο του Ζργου,ςτοοποίοεπιςυνάπτεται θςχετικι 
απόφαςθτωνκαταςτατικϊν οργάνωντουαναδόχουιτωνμελϊντουςεπερίπτωςθαναδόχου 
ςφμπραξθσικοινοπραξίασ.Ηαντικατάςταςθτουεκπροςϊπουτουαναδόχουυπόκειταιςτθνζγκριςθ 
τουΡροϊςταμζνου τθσΔ.Υ.Οποιαδιποτε αλλαγιςτθδιεφκυνςθ κατοικίασ τωνεκπροςϊπων γνωςτοποιείται 
ομοίωσςτονΚφριο του Ζργου.Κοινοποιιςεισεγγράφωντθσςφμβαςθσςτονπαλιό εκπρόςωπο 
ιςτθνπαλιάδιεφκυνςθκεωροφνται ιςχυρζσ,εφόςονγίνονταιπριντθνγνωςτοποίθςθ τωνμεταβολϊν. 
Οανάδοχοσυποχρεοφταιναεφοδιάςειτονεκπρόςωπότουκαιτοναναπλθρωτιεκπρόςωπότουμε 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο,ςφμφωναμετοοποίοταπρόςωπααυτάεξουςιοδοτοφνταινα 
ενεργοφνκατ’εντολιτουκαινατονεκπροςωποφνςεόλαταηθτιματαπουςχετίηονταιμετθΣφμβαςθ 
καιναδιευκετοφνγιαλογαριαςμότουοποιαδιποτεδιαφοράπροκφπτειιςχετίηεταιμετθΣφμβαςθ και  να  
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ςυμμετζχουν,κατόπινπροςκλιςεωσοργάνωντου  Κυρίου του Ζργου,ςε  ςυναντιςεισμε όργανα 
ελζγχου/παρακολοφκθςθστθσςφμβαςθσ. 
Κατάτθνυπογραφιτουςυμφωνθτικοφοανάδοχοσδθλϊνειτθνζδρατουκαιτοναντίκλθτότου.Σε 
περίπτωςθαναδόχουςφμπραξθσ,ωσζδρατουαναδόχουκεωρείταιθ ζδρατουεκπροςϊπουτου. 
Αντίκλθτοστουαναδόχου ορίηεταιφυςικόπρόςωπο πουκατοικείςτθνζδρατθσΔιευκφνουςασ 
Υπθρεςίασκαιαποδζχεταιτοδιοριςμότουμεδιλωςθπουπεριλαμβάνεταιςτοκείμενοτθσςφμβαςθσ ιυποβάλλεται 
μειδιαίτεροζγγραφο.Αντίκλθτοσδεναποκλείεταιναείναικαιοεκπρόςωποσ του 
αναδόχου,εφόςονκατοικείςτθνζδρατθσΔιευκφνουςασΥπθρεςίασ.Στοναντίκλθτογίνονταινόμιμα, 
αντίτουαναδόχου,οικοινοποιιςεισ τωνεγγράφωντθσυπθρεςίασ.Οανάδοχοσμπορείνα αντικαταςτιςει 
τοναντίκλθτότου,μζχριόμωστθνυποβολιτθσςχετικισδιλωςθσμετθνοποία αντικακίςταται, οικοινοποιιςεισ 
νομίμωσγίνονταιςτοναντίκλθτο.ΗΔιευκφνουςαΥπθρεςία 
δικαιοφταινααπαιτιςειαπότονανάδοχοτθναντικατάςταςθ τουαντικλιτου,ανοτελευταίοσδεν παραλαμβάνειτα 
ζγγραφα  που απευκφνονταιπροσ  τον ανάδοχο.Ο ανάδοχοσυποχρεοφταινα 
ςυμμορφωκείαμζςωσςτθναπαίτθςθτθσΔιευκφνουςασΥπθρεςίασ. 
Επίβλεψη τησ Σφμβαςησ 

ΟΚφριοσ του Εργουκαορίςεικαικαγνωςτοποιιςει ςτονανάδοχοταπρόςωπαπουκαεπιβλζψουντθν 
εκτζλεςθτωνεργαςιϊντθσςφμβαςθσ.Οιαρμοδιότθτεσκαιευκφνεστωνεπιβλεπόντωνορίηονται ςτο 
άρκρο183τουΝ.4412/2016. 

Υποβολή Εκθζςεων από τον ανάδοχο 

Οιυποχρεϊςειστουαναδόχουγιατθνυποβολιεργαςιϊνκαιεκκζςεωναναγράφονταιαναλυτικάςτο 

τεφχοσ“ΤεχνικϊνΔεδομζνων”. 

Άρκρο 3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Οανάδοχοσυποχρεοφται ναδιακζτειεπαρκζσκαικατάλλθλοπροςωπικόγιατθνεκτζλεςθτων 

υπθρεςιϊνπουτουανατίκενται, ςφμφωνακαιμετισδεςμεφςεισ πουανζλαβεμετθνυποβολιτθσ 

προςφοράστου.Ηεμπειρίακαιενγζνειταπροςόντατουπροςωπικοφαυτοφ τελοφνυπότθνρθτιι 

καιςιωπθριζγκριςθτουΚυρίου του Ζργου.ΤεκμαίρεταιότιθΔ.Υ.αποδζχεταιταπρόςωπααυτά,εφόςονδεν 

αντιλζγειγραπτά. 

Οανάδοχοσυποχρεοφταιναχρθςιμοποιιςειγιατθνεκτζλεςθτθσςφμβαςθστθνομάδα που διλωςε 

κατάτθνδιαδικαςίατουδιαγωνιςμοφκαιναδθλϊςειάμεςατθναποχϊρθςθοποιουδιποτεμζλουσ 

τθσομάδασ.ΗΔ.Υ.ερευνάτουσλόγουσαποχϊρθςθσκαιμπορεί να εγκρίνειτθναναπλιρωςιτουμε 

αντίςτοιχοςτζλεχοσίςθστουλάχιςτονεμπειρίασ.Ανθ αποχϊρθςθζγινεμεευκφνθτουαναδόχουκαι 

δενκρικείδικαιολογθμζνθ,επιςφρειτθνποινιτθσεκπτϊςεωσ(άρκρο188παρ.3τουΝ.4412/2016). 

Ο ανάδοχοσείναι υποχρεωμζνοσνα τθρεί τισ υποχρεϊςεισςτουσ τομείσ  του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-

αςφαλιςτικοφκαιεργατικοφδικαίουπουζχουνκεςπιςτείαπότοδίκαιοτθσΖνωςθσ,το 

εκνικόδίκαιο,ςυλλογικζσςυμβάςεισιδιεκνείσδιατάξεισπεριβαλλοντικοφ,κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 

καιεργατικοφδικαίου,οιοποίεσαπαρικμοφνταιςτοΡαράρτθμαXIVτουΡροςαρτιματοσ Β'του ν.4412/2016. 

Άρκρο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Αμοιβή του αναδόχου 

ΣυμβατικιαμοιβιτουαναδόχουείναιτοποςότθσΟικονομικισ τουΡροςφοράσ. Ηαμοιβιαυτι 

μπορείνααυξθκείςτισπεριπτϊςεισπου 

α)αυξάνεταιτοφυςικόαντικείμενο,μεςυμπλθρωματικιςφμβαςθ  

β)εγκρικοφναρμοδίωσαποηθμιϊςεισ, 

γ) δοκείπαράταςθτθσπροκεςμίασεκτζλεςθστθσςφμβαςθσμεανακεϊρθςθτθσαμοιβιστου 

εφόςονςυντρζχουνοιλόγοικαιπροχποκζςειστουΝόμου(άρκρο186τουν.4412/2016). 

Καταβολή τησ αμοιβήσ του αναδόχου 
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Οανάδοχοσαμείβεταιμετθντελικιπαραλαβιτθσυπθρεςίασ και επιςτρζφεταιθ 

εγγυθτικιεπιςτολιτθσπροθγοφμενθσπερίπτωςθσ. 

ΓιατθνπλθρωμιτθσαμοιβιστουοανάδοχοσςυντάςςεικαιυποβάλλειςτθΔιευκφνουςαΥπθρεςία λογαριαςμό, 

ςτουσοποίουσεμφανίηονταιδιακριτάοιαμοιβζσγιατοεπιμζρουσ τμιματθσ 

ςφμβαςθσ,όπωσεγκρίκθκαναπότθΔιευκφνουςαΥπθρεςία. 

Στουσλογαριαςμοφσπεριλαμβάνονταιθ ανάλυςθτωνδιαφόρωνποςϊν,ςτθνοποίααναφζρονταιτα 

ςτοιχείαςταοποίααυτιςτθρίηεται,οιεγγυθτικζσεπιςτολζστθσπροκαταβολισ,πουιςχφουνκατάτθνυποβολιτουλο

γαριαςμοφκαιτοπλθρωτζοποςό.Μετά απόζλεγχοκαιπροςυπογραφι 

τουεπιβλζποντα,οοποίοσβεβαιϊνειτθςφνταξιτουσκατάτισ 

ιςχφουςεσδιατάξεισκαιτθςφμβαςθ,οιλογαριαςμοίεγκρίνονταιαπότθΔιευκφνουςαΥπθρεςίαμζςα 

ςεζνανμινααπότθνυποβολιτουσκαιαποτελοφντθνπιςτοποίθςθγιατθνπλθρωμιτουαναδόχου. 

Ανοιλογαριαςμοί περιζχουναςάφειεσιςφάλματα,ςεβακμόπουθδιόρκωςιτουσνακακίςταται 

ανζφικτθ,επιςτρζφονταιςτονανάδοχογιαεπαναςφνταξθμζςαςτθνπροκεςμίαζγκριςιστουσ.Ανοι 

αςάφειεσκαιταςφάλματααφοροφνδιακριτάκονδφλιατωνλογαριαςμϊν,εγκρίνονταικατάτομθ αμφιςβθτοφμενο 

μζροσκαικατάτουπόλοιποεπιςτρζφονταιγιαεπαναςφνταξθ.Ημθνιαίαπροσ 

ζγκριςθπροκεςμίααρχίηειαπότθνυποβολιτουεπαναςυνταγμζνουλογαριαςμοφ. 

Διευκρινίηεταιότι: 

(α)Οανάδοχοσείναιπλιρωσκαιαποκλειςτικά υπεφκυνοσγιαόλεστισειςφορζσ,οφειλζσ,τζλθκαι 

άλλεσπλθρωμζσςταΤαμείαΚοινωνικισΑςφάλιςθσ,Υγειονομικισ ΡερίκαλψθσκαιΣυντάξεων, 

Επαγγελματικϊν,Δθμόςιωνι άλλωνφορζων,όπωσταΙΚΑ,ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΕκ.λπ. 

 (β)ΗςυμβατικιαμοιβιδενπεριλαμβάνειΦόροΡροςτικζμενθσ Αξίασ.Οφόροσαυτόσκα 

καταβάλλεταιεπιπλζονςτονανάδοχο,μετθνπλθρωμικάκεΛογαριαςμοφ. 

Ηςυμβατικιαμοιβιτουαναδόχουπεριλαμβάνειόλεστισδαπάνεσ(όπωσζξοδαμετακινιςεων,ειδικά 

καιγενικάζξοδακλπ.)καιτοεπιχειρθματικό τουκζρδοσμζχριτθνολοκλιρωςθκαιπαράδοςθτων εργαςιϊν.Οι λόγοι  

προςαφξθςθστθσ αμοιβισ  προβλζπονταιςτο νόμο και ςτθν  παροφςα.Δεν 

αναγνωρίηονταιάλλοιλόγοιπροςαφξθςθστθσαμοιβισ. 

ΟΚυρίου του Ζργου μπορείναμειϊςειτοςυμβατικό αντικείμενο, μεδιάλυςθτθσςφμβαςθσγιατα 

απομζνονταςτάδιαμελζτθσικαικατάτθνεκπόνθςθςταδίουμελζτθσ,κατάτοάρκρο192παρ.2του 

Ν.4412/2016.Γιατθνάςκθςθτουδικαιϊματοσ αυτοφαπευκφνειγραπτιεντολιπροστονανάδοχο. 

Στθνπερίπτωςθαυτι,οιεπιπτϊςειστθσδιάλυςθσαντιμετωπίηονταιαπότισδιατάξειστωνάρκρων193 

ΚΑΙ194τουΝ.4412/16. 

ΟΚυρίου του Ζργουμπορείεπίςθσνααυξιςειτοςυμβατικόαντικείμενο,εφόςονα)τοκρίνειαναγκαίο και 

β)ςυντρζχουνοιπροχποκζςεισ τουάρκρου132τουΝ.4412/16.Ηάςκθςθτουδικαιϊματοσαυτοφ 

καγίνειμετθνεφαρμογιτωνδιατάξεωντου άρκρου186τουΝ.4412/16. 

Η αφξθςθτου ςυμβατικοφαντικειμζνουκατά τα ανωτζρωμε ΣυμπλθρωματικιΣφμβαςθ(Σ.Σ.), 

ςυνεπάγεταιτθνκαταβολιπρόςκετθσεγγφθςθσκαλισεκτζλεςθσποςοφίςουμετο5%τθσΣ.Σ.(άρκρο72παρ.1.βτουΝ.

4412/16). 

Νόμιςμα αμοιβήσ αναδόχου 

Τατιμολόγιατουαναδόχουγιατθναμοιβιτουκακϊσκαιοιπλθρωμζσπουκαδιεκπεραιϊνονταιαπό τονΚφριο του 

ΖργουκαείναιεκπεφραςμζναςεΕΥΩκαιςφμφωναμετθνεκάςτοτειςχφουςανομοκεςία. 

Άρκρο 5. Τποχρεώςεισ του αναδόχου 

Οανάδοχοσεκτελεί τθςφμβαςθ,ςφμφωναμετουσόρουστθσ,τισιςχφουςεσπροδιαγραφζσκαιτουσ 

κανόνεστθσεπιςτιμθσκαιτθστζχνθσκαιφζρειτθνπλιρθευκφνθγιατθναρτιότθτατουαντικειμζνου 

τθσπαροχιστου.Οιαξιϊςειστου Κυρίου του Ζργου κατάτουαναδόχουλόγωπλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ 

παροχιστουπαραγράφονται ιζξι(6)ζτθμετάτθνπαραλαβιτουαντικειμζνουτθσςφμβαςθσιτθ 
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λφςθτθσμεοποιονδιποτετρόπο. 

Οανάδοχοσυποχρεοφται ναχρθςιμοποιιςει ταςτοιχείαπουτουπαρζχειοΚφριοσ του Ζργου,αντοφτο 

ορίηεταιςτθςφμβαςθ.Ανταςτοιχείαείναιανακριβι,αςαφιιγενικϊσανεπαρκικαιεπθρεάηουντθν 

αρτιότθταιτθνεμπρόκεςμθ εκτζλεςθτθσςφμβαςθσκαιεφόςονοανάδοχοσ μπορείνατο 

διαπιςτϊςει,ειδοποιείεγγράφωσκαιχωρίσυπαίτιακακυςτζρθςθτονΚυρίου του Ζργου. 

Ελαττϊματα ή ελλείψεισ 

Ελαττϊματαιελλείψειστουαντικειμζνου τθσςφμβαςθσπουεμφανίηονταικατάτθδιάρκεια 

εκτζλεςιστθσ,αλλάκαιμετάτθνοριςτικιπαραλαβιτθσκαιμζχριτθνπαραγραφιτωναξιϊςεωντου Κυρίου του 

Ζργου, αποκακιςτϊνταιαπότονανάδοχο μεδικζστουδαπάνεσ. Ανδιαπιςτωκοφνελαττϊμαται 

ελλείψεισμζχριτθνζναρξθτθσκαταςκευισ τουζργου,θΔιευκφνουςα Υπθρεςίακαλείτονανάδοχο τθσυπθρεςίασ 

ναδιορκϊςειταελαττϊματα ιναςυμπλθρϊςει τισελλείψεισκαιεφόςοναυτόσδεν ςυμμορφωκεί 

εκδίδεικαικοινοποιείςτονανάδοχοπρόςκλθςθςτθνοποία:α)γίνεταιμνείαότι 

κινείταιθδιαδικαςίαεφαρμογιστουπαρόντοσάρκρου,β)περιγράφονται ταελαττϊματακαιοι 

ελλείψειστθσμελζτθσιτθσυπθρεςίασ,γ)χορθγείταιεφλογθπροκεςμίαγιατθναποκατάςταςθ, δ) 

επιςθμαίνεταιότιθπρόςκλθςθμπορεί ναπροςβλθκείμεζνςταςθενϊπιοντθσΡροϊςταμζνθσΑρχισ 

καιμζςαςτθνόμιμθπροκεςμία. Ηζνςταςθτουαναδόχουδεναναςτζλλειτθνυποχρζωςθ ςυμμόρφωςισ 

τουςτθνπρόςκλθςθ.Αναποδειχκείότιοανάδοχοσδενευκφνεται,θδαπάνθ αποκατάςταςθστωνελλείψεωνι 

ελαττωμάτωνβαρφνειτονκφριοτουζργου. 

Ανοανάδοχοσαρνθκείνααποκαταςτιςειτοελάττωμαιτθνζλλειψθμζςαςτθνταχκείςαπροκεςμία, 

τοελάττωμαιθζλλειψθαποκακίςταται απότονΚυρίου του Ζργουςεβάροσκαιγιαλογαριαςμότου,με 

απευκείασανάκεςθτωνςχετικϊνεργαςιϊνςεοικονομικό φορζαπουζχειτανόμιμαπροςόντα. 

Εκχϊρηςη Δικαιωμάτων ή Υποχρεϊςεων 

Απαγορεφεται ςτονανάδοχοναεκχωριςειςετρίτουσμζροσιτοςφνολοτωνδικαιωμάτων καιτων 

υποχρεϊςεϊντουπουαπορρζουναπότθςφμβαςθ, εκτόστωνπεριπτϊςεωνπουπροβλζπονταιςτο 

άρκρο195τουΝ.4412/2016. 

Εμπιςτευτικότητα 

Κακ’όλθτθδιάρκεια ιςχφοστθσςφμβαςθσ,αλλάκαιμετάτθλιξθιλφςθαυτισ,οανάδοχοσ(καιοι ςυνεργάτεσ 

του)αναλαμβάνει τθνυποχρζωςθναμθγνωςτοποιιςειςετρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

τωνεκπροςϊπωντουελλθνικοφκαιδιεκνοφστφπου),χωρίστθν προθγοφμενθ ζγγραφθςυγκατάκεςθτουΚυρίου 

του Ζργου,οποιαδιποτε ζγγραφαιπλθροφορίεσ πουκα περιζλκουν 

ςεγνϊςθτουκατάτθνεκτζλεςθτωνυπθρεςιϊν καιτθνεκπλιρωςθτωνυποχρεϊςεϊν τουσ. 

Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ ςυνεργάτεσ 

του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του Κυρίου του Ζργου, κα είναι 

πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα 

παραδοκοφν ςτον Κυρίου του Ζργου ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτο Νόμο και ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά 

τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, υποχρεοφται να 

τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

Τεκμηρίωςη ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτή 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε Ηλεκτρονικό 

Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ ςυνεργάτεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του Κυρίου του Ζργου με τθν 

βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα 

περιλαμβάνει: 

τον τφπο του Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε, 
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τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του ιδιοκτιτθ του, 

και 

ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, του τρόπου 

ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ 

κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα προγράμματα. 

Κυριότητα και Χρήςη λογιςμικοφ του Αναδόχου 

Τα προγράμματαΗλεκτρονικοφΥπολογιςτι(λογιςμικό),τα οποίακα χρθςιμοποιιςειοανάδοχοσγια 

τθνεκτζλεςθτωνυπθρεςιϊνκαιτθνεκπλιρωςθτωνυποχρεϊςεϊν του,υποχρεοφταινακζςειςτθ 

διάκεςθτουΚυρίου του Ζργουόποτετουηθτθκεί. 

ΗκυριότθτατωνπρογραμμάτωναυτϊνπαραμζνειςτονΑνάδοχο,ζχειόμωσοΚυρίου του Ζργουτοδικαίωμα 

ναταχρθςιμοποιεί,χωρίσοικονομικιεπιβάρυνςθκαιχωρίσπεριοριςμοφσγιακζματαπουςχετίηονται μετο 

ΤεχνικόΑντικείμενοτθσπαροφςασΣφμβαςθσ. 

Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Οανάδοχοσ(καιςεπερίπτωςθςφμπραξθσόλαταμζλθτθσ)υποχρεοφταιναεκπλθρϊνειτισκατάτισ 

κείμενεσδιατάξεισφορολογικζστουυποχρεϊςεισκαιενδεικτικά: 

τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και 

υποβολιστωναναγκαίωνδθλϊςεωνφορολογίασειςοδιματοσ,Φ.Ρ.Α.,κλπ., 

τθντιρθςθβιβλίωνςφμφωναμετθνελλθνικιφορολογικινομοκεςία, 

τθνπλθρωμιφόρουειςοδιματοσιάλλωνφόρωνιτελϊνκαιτθνεκπλιρωςθτων 

υποχρεϊςεϊντουγιατθνκαταβολιτωνεργοδοτικϊνειςφορϊντωνεργαηομζνωντου. 

Ρροκειμζνου νααποφευχκείθδιπλιφορολογίατουειςοδιματοσ τυχόναλλοδαπϊν επιχειριςεων 

τουΑναδόχου,αυτόσαναλαμβάνει ναπροςκομίςει ςτονΚυρίου του Ζργουόλαταςχετικάδικαιολογθτικά 

ζγγραφα,πουαπαιτοφνταιαπότισαρμόδιεσελλθνικζσΔθμόςιεσΥπθρεςίεσ. 

Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το  Ρροςωπικό  του  

Οανάδοχοσ(καιταμζλθτουςεπερίπτωςθςφμπραξθσ)υποχρεοφταιναεκπλθρϊνειτισυποχρεϊςεισ 

τουπουαπορρζουναπότθνκείμενθγιατθνκοινωνικι αςφάλιςθνομοκεςία (ςεΙΚΑ,ΤΣΜΕΔΕκλπ), 

γιατοπροςωπικότου,πουκααπαςχολιςειγιατθνεκτζλεςθτθσςφμβαςθσ. 

Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

ΟΑνάδοχοσδενδικαιοφταιναπροβαίνει,χωρίστθνπροθγοφμενθ ζγγραφθςυγκατάκεςθ του Κυρίου του 

Ζργου,άμεςαι ζμμεςα,ςε δθμόςιεσι διατουΤφπουανακοινϊςεισςχετικάμετθςφμβαςθι τον Κυρίου του Ζργου. 

Αλλθλογραφία με τον Κυρίου του Ζργου 

Ταζγγραφαπουκαανταλλάςςονται μεταξφτουΑναδόχουκαιτουΚυρίου του Ζργουκαπρζπεινα 

αποςτζλλονταικατ’ αρχιν με faxι με θλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  τα δε πρωτότυπα  αυτϊν να αποςτζλλονται 

μεςυςτθμζνοταχυδρομείοιμεcourierκαιναείναιςυντεταγμζναςτθνελλθνικι γλϊςςα. 

Άρκρο 6. Ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Μετθνεγκριτικιαπόφαςθτθσυπθρεςίασ,πουεκδίδεταιαπότο αρμόδιοκατάνόμοόργανο,πιςτοποιείταιθ  

τιρθςθόλωντωνπροδιαγραφϊν,κανονιςμϊνκαι τεχνικϊνοδθγιϊνπου ιςχφουνκατά το χρόνο ςφνταξθσαυτισ  

και βεβαιϊνεταιθ ποιοτικικαι ποςοτικι 

τθσεπάρκειακαιθςυμμόρφωςθτουαναδόχουπροστισςυμβατικζσενγζνειυποχρεϊςεισ του. 

Ηαπόφαςθζγκριςθσ εκδίδεταιυποχρεωτικά μζςαςεδφο(2)μινεσαπότθνεμπρόκεςμθ 

υποβολιπλιρωντωνςτοιχείωντθσπροθγοφμενθσ 

παραγράφου,εφόςοναπαιτοφνται.Ηπροκεςμίααναςτζλλεταιαντοαρμόδιογιατθνζγκριςθόργανο 

αιτιολογθμζναηθτιςειςυμπλιρωςθιδιευκρίνιςθεπίτωνυποβλθκζντωνδικαιολογθτικϊν. 
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Ηοριςτικιπαραλαβι πραγματοποιείται μεαπόφαςθτθσΡροϊςταμζνθσ Αρχισ,μετάτθνζγκριςθτου τελευταίου, 

κατάτθςφμβαςθ,ςταδίουτθσμελζτθσκαιτθνζκδοςθβεβαίωςθσ τθσΔιευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ,γιατθνπεραίωςθτωνεργαςιϊντθσςφμβαςθσ. 

Ηπροκεςμίαςυντζλεςθσ τθσπαραλαβισ είναιτρεισ(3)μινεσαπότθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ από το 

αρμόδιο όργανο. 

Ανθυπθρεςίαδενπαραλθφκείεμπρόκεςμα, επζρχεταιαυτοδίκαιθπαραλαβι,ανπαρζλκειάπρακτο 

διάςτθμαδφο(2)μθνϊναπότθνυποβολι ςχετικισόχλθςθστουαναδόχου. Ηόχλθςθυποβάλλεται 

επίποινιαπαραδζκτουμετάτθνπάροδοτθσπροκεςμίαστθσπαραγράφου4. 

Άρκρο 7. Αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω υπερθμερίασ του Κυρίου του Ζργου χωρίσ 
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ανο Κυρίου του Ζργουπεριζλκειςε  υπερθμερίαωσ  προστθνεκπλιρωςθτωνςυμβατικϊνι  νόμιμων 

υποχρεϊςεϊν του,οανάδοχοσδικαιοφταιναηθτιςειαποηθμίωςθγιατισκετικζσηθμίεσπου υφίςταται 

καιγιατοχρονικόδιάςτθμα μετάτθνυποβολιζγγραφθσ όχλθςθσ,ζωστθνάρςθτθσ υπερθμερίασ. 

ΗόχλθςθυποβάλλεταιςτθΔιευκφνουςαΥπθρεςίακαιπροςδιορίηειτισπράξεισι παραλείψειστουΚυρίου του 

Ζργουιτωνοργάνωντουπουςυνιςτοφντθναιτίατθσυπερθμερίασκαιτθναιτία τθσ ηθμίασκαι ςτο μζτρο  του 

δυνατοφ,τθν κατά προςζγγιςθεκτίμθςθτθσ ηθμίασ,  ανά θμζρα υπερθμερίασ. 

Μζςαςεπροκεςμίαδζκα(10)θμερϊναπότθνυποβολιτθσόχλθςθσ,θΔιευκφνουςα Υπθρεςία 

ςυγκροτείτριμελιεπιτροπιτεχνικϊν υπαλλιλων, ςτθνοποίαςυμμετζχειαπαραίτθταοεπιβλζπων, 

εκτόσανδενείναιδυνατιθςυμμετοχι του,γιαςοβαριαιτία,θοποίααναφζρεταιςτθναπόφαςθ 

ςυγκρότθςθσ.Ηεπιτροπιδιαπιςτϊνειανυφίςταταιυπερθμερία,τααίτιάτθσκαιτοφψοστωνηθμιϊν 

τουαναδόχουγιακάκεθμζρακατάπροςζγγιςθ,ςυντάςςοντασπρωτόκολλο,τοοποίουποβάλλεται 

μζςαςεζνανμινααπότθςυγκρότθςιτθσςτονΡροϊςτάμενο τθσΔιευκφνουςασ Υπθρεςίασγια 

ζγκριςθ.Τοεγκεκριμζνοπρωτόκολλοκοινοποιείται ςτονανάδοχομεαπόδειξθκαιμπορείνα 

προςβλθκείμεζνςταςθ. 

Μετάτθλιξθτθσυπερθμερίαστου Κυρίου του Ζργου,οανάδοχοσυποβάλλειαίτθςθγιατθναναγνϊριςθτθσ 

ηθμίαστουπροςδιορίηοντασ τοποςόναυτισ.Επίτθσαιτιςεωσαποφαςίηει,μετάαπόειςιγθςθτθσ 

ΔιευκφνουςασΥπθρεςίασ, θ Ρροϊςταμζνθ  Αρχι, θ οποία δεν είναι υποχρεωμζνθνα δεχκεί τα 

πορίςματατουπρωτοκόλλου. 

Άρκρο 8. Ζκπτωςθ του αναδόχου 

Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ 

τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Η διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά εφόςον ο ανάδοχοσ: 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 

184 του Ν.4412/16, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

β)  Κακυςτερεί υπαίτια τθν  υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για  χρόνο περιςςότερο από  το  μιςό τθσ 

αντίςτοιχθσ τμθματικισ προκεςμίασ. 

γ)  Οι  εργαςίεσ του  παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι  ελλείψεισ. Για  να  κθρυχκεί ο ανάδοχοσ 

ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ εφαρμογι των διατάξεων 

τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν. 4412/16, για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ι ελλείψεων 

τθσ μελζτθσ και να μθν ζχει αςκθκεί ζνςταςθ ι θ αςκθκείςα να ζχει απορριφκεί. 

Αν  υφίςταται λόγοσ  ζκπτωςθσ, κοινοποιείται ςτον  ανάδοχο  με  απόδειξθ  ειδικι  πρόςκλθςθ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ςτθν  οποία  απαραιτιτωσ γίνεται  μνεία  των  διατάξεων του  παρόντοσ άρκρου και 

θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ι εργαςιϊν που πρζπει να εκτελζςει ο 

ανάδοχοσ μζςα ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία. Η ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ, δθλαδι 

ανάλογθ του χρόνου που απαιτείται κατά τθν κοινι αντίλθψθ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι των ενεργειϊν 
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και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. 

Ανεξάρτθτα από τθν κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ και τισ προκεςμίεσ που αυτι τάςςει για τθν 

εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ι ενεργειϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ εκ τθσ 

ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ υφίςταται 

τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ από τθν υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 

Αν θ προκεςμία που τζκθκε με τθν ειδικι πρόςκλθςθ παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με το 

περιεχόμενό τθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν πάροδο τθσ 

προκεςμίασ, με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι 

εργαςίεσ και ενζργειεσ που εκτζλεςε ο ανάδοχοσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν ειδικι πρόςκλθςθ και 

αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτισ εργαςίεσ που δεν εκτζλεςε και ςτισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ δεν 

ςυμμορφϊκθκε. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφκεί θ ζνςταςθ από τθν 

αρμόδια προσ τοφτο Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ 

αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Η απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ εκδίδεται, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 

Τεχνικοφ Συμβουλίου, από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν κατάκεςι τθσ. Η αποδοχι ι 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, μεταξφ δε των λόγων αποδοχισ μπορεί να περιλαμβάνεται και θ 

καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ ι τθσ ποιότθτασ των εκτελοφμενων εργαςιϊν, ϊςτε να πικανολογείται 

βάςιμα θ ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 

Η Ρροϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, ενϊ κινείται θ 

πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

7 του άρκρου 183. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Διευκφνουςα Υπθρεςία διαπιςτϊνει τισ εργαςίεσ που εκπόνθςε ο 

ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτι μετά τθν πάροδο των δφο (2) μθνϊν, δικαιοφται 

παράταςθ με ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ με το διάςτθμα τθσ διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των εργαςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ δεν αποτελεί λόγο για τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ μετά τθν θμζρα 

τθσ κατά τα άνω υποχρεωτικισ διακοπισ των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον ανάδοχο αποφάςεωσ 

πιςτοποιείται για πλθρωμι. Η Ρροϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν για τθν οριςτικοποιθκείςα ζκπτωςθ. 

Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο και μζχρι να κακοριςκεί ο τρόποσ εκπόνθςθσ των 

εργαςιϊν που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ ςφμβαςθσ 

υπθρεςιϊν, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία επεμβαίνει προσ αποτροπι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν εκτελϊντασ τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ζκπτωτου αναδόχου. 

Άρκρο 9. Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Οιπεριπτϊςεισκατάτισοποίεσεπζρχεταιδιάλυςθτθσςφμβαςθσκαιοιζννομεσςυνζπειεστθσπράξθσ αυτισκακϊσκαι 

λεπτομζρειεσεπαυτισ,περιγράφονταιαναλυτικάςτοΆρκρο192τουν.4412/2016. 

Άρκρο 10. Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ 

Σφμφωναμεταιςχφονταςτο άρκρο193τουν.4412/2016 

Άρκρο 11. Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Σφμφωναμεταιςχφονταςτο άρκρο194τουν.4412/2016 

Άρκρο 12. Τποκατάςταςθ του αναδόχου 

Σφμφωναμεταιςχφονταςτο άρκρο195τουν.4412/20162. 

Άρκρο 13. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
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Παροχήυφιςταμζνωνςτοιχείων 

ΟΚφριοσ του Ζργου υποχρεοφταιναπαρζχειςτονΑνάδοχο,χωρίσεπιβάρυνςθ,όλεστισπλθροφορίεσπου 

αφοροφντθΣφμβαςθ,εφόςονείναιδιακζςιμεσκαιδενζχεικϊλυμανατισπαραδϊςει. 

Ζγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

ΟΚφριοσ του Ζργου υποχρεοφταινακαταβάλλειζγκαιρατοεργολαβικόαντάλλαγμαςτονΑνάδοχο,κατά 

τουσόρουστουΝόμουκαιτθσπαροφςασ,όπωσειδικότεραορίηεταιςτοάρκρο4. 

Άρκρο 14. Διοικθτικι και δικαςτικι επίλυςθ διαφορών 

ΟιδιαφορζσμεταξφτουΚυρίου του Ζργουκαιτουαναδόχουεπιλφονταικατάταλεπτομερϊσ αναφερόμενα 

ςτοάρκρο198τουν.4412/2016.Ηδιοικθτικικαιθδικαςτικιδιαδικαςίαδεναναςτζλλουν τθν 

εκτζλεςθτθσΣφμβαςθσ,εκτόσκαιανορίηεταιδιαφορετικάςτοΝόμο. 

Άρκρο 15. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Νομοθεςία 

Ηυπθρεςίαδιζπεταιαπότισκάτωκιδιατάξεισ–κανονιςμοφσκαιπροδιαγραφζσ: 

- ΤοΝ.4412/16(ΦΕΚ147/08.08.2016τεφχοσΑ’)ΔθμόςιεσΣυμβάςεισΖργων,Ρρομθκειϊνκαι 

Υπθρεςιϊν(προςαρμογιςτισΟδθγίεσ2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ),ωσιςχφει. 

- ΤοΒ’ΚεφάλαιοτουΡ.Δ.696/74"Ρερίαμοιβϊνμθχανικϊνγιαςφνταξθμελετϊν,επίβλεψθ, 

παραλαβι,κ.λπ.Συγκοινωνιακϊν,Υδραυλικϊνκαι ΚτιριακϊνΖργων,ωσ  και Τοπογραφικϊν, 

ΚτθματογραφικϊνκαιΧαρτογραφικϊνΕργαςιϊνκαιςχετικϊντεχνικϊνπροδιαγραφϊνμελετϊν" 

(ΦΕΚΑ'301),όπωσιςχφειςιμερα. 

- Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21.09.2011) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων  και 

δραςτθριοτιτων,ρφκμιςθαυκαιρζτωνςεςυνάρτθςθμεδθμιουργίαπεριβαλλοντικοφιςοηυγίου 

καιάλλεσδιατάξεισαρμοδιότθτασΥπουργείουΡεριβάλλοντοσ». 

- Ταεγκεκριμζνατιμολόγιαεργαςιϊνπουζχειεκδϊςειτοτ.ΥΡΕΧΩΔΕκαιιςχφουνγιατθνςφνταξθ 

τουπροχπολογιςμοφτων δθμοςίωνζργων. 

- Τισ  αναλφςεισ Α.Τ.Ε.Ο,  ΑΤΟΕ,  ΑΤΥΕ,  ΑΤΛΕ,  ΑΤΕΡ  που  ιςχφουν  για  όςεσ  εργαςίεσ  δεν 

περιλαμβάνονταιςτα νζαενιαίατιμολόγια. 

- Τισ Οδθγίεσ Εκπόνθςθσ Οδικϊν Ζργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), που ζχουν εκδοκεί από τοτ.ΥΡΕΧΩΔΕ, και ειδικότερα το 

ςχζδιο του τεφχουσ 10. Μζροσ 2: Κόμβοι Κυκλικισ Κίνθςθσ (ΟΜΟΕ-Κ3) 

- Κάκε ςυναφι Οδθγία ι /και Ρροδιαγραφι, και ειδικότερα τον οδθγό «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ» τθσ ΜΟΔ Α.Ε. 

- ΤθνΥπουργικιΑπόφαςθΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005«ΖγκριςθΚανονιςμοφΡροεκτιμωμζνων 

Αμοιβϊνμελετϊνκαιυπθρεςιϊνκατάτθδιαδικαςίατθσπαρ.7τουάρκρου4τουΝ.3316/2005», 

ωσαυτιτροποποιικθκεμετισΥ.Α.ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (ΦΕΚ/Β/58/24-1-06)«Α’ 

ΒελτίωςθΚανονιςμοφΡροεκτιμϊμενων ΑμοιβϊνκαιΥπθρεςιϊνκατάτθνδιαδικαςίατθσ 

παραγράφου7τουάρκρου4τουΝ.3316/2005»καιΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006«Ζγκριςθτθσ 

Β’ΒελτίωςθσΚανονιςμοφΡροεκτιμωμζνωνΑμοιβϊνΜελετϊνκαιΥπθρεςιϊνκατάτθδιαδικαςία τθσπαρ.7 

τουάρκρου4του Ν.3316/2005»καιιςχφει. 

- ΤθνΥπουργικιΑπόφαςθΔΝΣγ /32129/ΦΝ466 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν 

και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ 

του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)», ωσαυτιτροποποιικθκεκαιιςχφει. 

- ΤθνΥπουργικιΑπόφαςθΔΟΥ/ΟΙΚ1920 «Ζγκριςθ Τεχνικϊν Οδθγιϊν για ποδθλατοδρόμουσ (Υποδομζσ 

ποδθλάτων)», ωσαυτιτροποποιικθκεκαιιςχφει. 
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- ΤθνΥπουργικιΑπόφαςθΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 «Εξειδίκευςθ του είδουσ των παραδοτζων ςτοιχείων ανά 

ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά (οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα 

λιμενικά και τα κτιριακά ζργα», ωσαυτιτροποποιικθκεκαιιςχφει. 

- ΤθνΕγκφκλιο38/15-11-2005/ΥΡΕΧΩΔΕ«ΟδθγόσεκπόνθςθσμελετϊνΔθμοςίωνΖργων». 

 
Γλϊςςα επικοινωνίασ 

ΗΣφμβαςθκαςυνταχκείςτθνελλθνικιγλϊςςα. 

Πλεσοιεπικοινωνίεσ (προφορικζσ καιγραπτζσ)μεταξφτουΑναδόχουκαιτουΚυρίου του Ζργουιάλλων 

ελλθνικϊναρχϊνιφορζωνκαγίνονταιςτθνελλθνικιγλϊςςα.Οπουδιποτεκαιοποτεδιποτεκατά 

τθδιάρκειαιςχφοστθσΣφμβαςθσαπαιτθκείερμθνείαιμετάφραςθ απόι/καιπροσταελλθνικά, 

αυτζσκαεξαςφαλίηονταιαπότονΑνάδοχοκαιμεκόςτοσπουκαβαρφνειτονίδιο.Σεκάκεπερίπτωςθ 

αμφιςβθτιςεωνι διαφορϊν,τοελλθνικόκείμενοκατιςχφειτωνεγγράφωνςεαλλοδαπιγλϊςςα. 

 
 

Ιωάννινα         /02/2020 
 

Ο Μελετητήσ Μηχανικόσ 
 
 

Βαςίλειοσ Δ. Τςούρησ 
Τοπογράφοσ Μηχανικόσ 

Ιωάννινα         /02/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν Προΰςτάμενοσ Δ/νςησ 
Τεχνικών Υπηρεςιών 

 
Ορέςτησ Μπρίκοσ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 
 

Ιωάννινα         /02/2020 
Η Αν. Προΰςταμένη Τμήματοσ 
Μελετών & Εκτέλεςησ Έργων 

 
 

Μαρία Χατζηαντωνίου 
Αρχιτέκτων Μηχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ : Σφμβουλοσ υποςτιριξθσ τθσ 
ωρίμανςθσ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   και υλοποίθςθσ των ζργων  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   διαμόρφωςθσ κόμβων Διμου  

Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν   Ιωαννιτϊν 
    
    
 ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 30.6142.002 (ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ) 
    
 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 60.000,00 € (με Φ.Ρ.Α.) 
    

 
 
 
 
 
 
 

Ο  Ο Ι  Δ Η Μ Ο Ρ  Α Τ Η Σ Η Σ  Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Ρ Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Ρ Ο Ν  Η Σ Η Σ  Υ Ρ Η  Ε Σ Ι Α Σ  

 
 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΩΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ 
ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

 
 

Εκτιμϊμενθσ αξίασ  48.387,10 € (πλζον Φ.Ρ.Α. 24 %) 
 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) και β) τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και 

 
καλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ. 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κεφάλαιο Αϋ 
 
Άρκρο 1 : Στοιχεία Διαγωνιςμοφ- Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα αρχι – Στοιχεία επικοινωνίασ 
Άρκρο 2 : Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 
Άρκρο 3 :Υποβολι φακζλου προςφοράσ  
Άρκρο 4 :Διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν 
Άρκρο5:Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 
Άρκρο 6 : Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Αςφαλιςτικά Μζτρα / Ενςτάςεισ 
Άρκρο 7: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 
Άρκρο 8: Σφναψθ ςφμβαςθσ 
Άρκρο 9: Σειρά ιςχφοσ εγγράφων 
Άρκρο 10: Γλϊςςα Διαδικαςίασ  
Άρκρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρκρο 12:  Εκτιμϊμενθ αξία – Χρθματοδότθςθ – Ρροκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ 
Άρκρο 13: Ρροςφορζσ – Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
Άρκρο 14 : Ημερομθνία λιξθσ προκεςμίασ  υποβολισ προςφορϊν 
Άρκρο 15 : Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ  
Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 
Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Άρκρο 19: Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 
Άρκρο 20: Ρεριεχόμενο  φακζλων προςφοράσ 
Άρκρο 21 :Κριτιριο ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφοράσ   
Άρκρο 22: Αποδεικτικά μζςα (ζλεγχοσ νομιμοποίθςθσ, μθ φπαρξθ λόγων αποκλειςμοφ, πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ) 
Άρκρο 23: Υπεργολαβία 
Άρκρο 24: Διάφορα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 
 
Άρκρο 1: Στοιχεία Διαγωνιςμοφ- Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ  
 

1.1. Στοιχεία Διαγωνιςμοφ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ – ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΓΟΥ 

Διμοσ Ιωαννιτϊν 

ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΩΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

CPV 79415200-0. Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα 
ςχεδιαςμοφ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπθρεςία Τεχνικοφ Συμβοφλου 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% 

ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ 

Τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ Ημζρα …, … / … / 2020 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ  
ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

Γραφεία Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Ιωαννιτϊν 
Οδόσ : Κωλζττθ 14 
Ταχ.Κωδ. :45 444 Ιωάννινα 
ΚΑΙ 
www.ioannina.gr 

 
1.2. Ζδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ – Διευκφνουςα Υπθρεςία: 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ – ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Διμοσ Ιωαννιτϊν 

Διεφκυνςθ Ρλατεία Αν. Ραπανδρζου 5, 45 221 Ιωάννινα 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΡΗΕΣΙΑ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Ιωαννιτϊν 

Διεφκυνςθ Οδόσ: Κωλζττθ 14 
Ταχ.Κωδ.:45 444 Ιωάννινα 

Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ κ. Βαςίλειοσ Δ. Τςοφρθσ 

Στοιχεία επικοινωνίασ: Τθλ.: 2651083880-81 
Telefax : 2651083882 
E-mail: vtsouris@ioannina.gr 

 
1.3. Οριςμοί: 
Στθν παροφςα Ρροκιρυξθ, κακϊσ και ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ οι 
κάτωκι όροι, κα χρθςιμοποιοφνται με το κάτωκι περιεχόμενο: 
Ενδιαφερόμενοσ: Οποιοςδιποτε φορζασ ο οποίοσ προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθν παροφςα διαγωνιςτικι 
διαδικαςία, 
Διαγωνιηόμενοσ: Ο φορζασ ο οποίοσ ζχει υποβάλει φάκελο ςυμμετοχισ, 
Τεφχθ: Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ,  
Επιτροπι: θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ορίηεται βάςει των οικείων διατάξεων. 
Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ: ο διαγωνιηόμενοσ θ προςφορά του οποίου ζχει κρικεί ωσ θ πλζον κατάλλθλθ και 
εκκρεμεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του Άρκρου 22 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά το αποτζλεςμα του 
Διαγωνιςμοφ. 
Σφμβαςθ: το Συμβατικό Κείμενο που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του οριςτικοφ 
Αναδόχου, μετά τθν οριςτικι κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. 

mailto:vtsouris@ioannina.gr
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Συμβατικι αμοιβι: θ οικονομικι προςφορά του οριςτικοφ Αναδόχου, χωρίσ ΦΡΑ. 
 
1.4Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και 
εγγράφωσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 

 
1.5 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

α) θ παροφςα διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ, 
β)το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016, κατά 

περίπτωςθ,  
γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 
η) το υπόδειγμα Σφμβαςθσ  
θ)τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από 

τθνανακζτουςα αρχι  επί όλων των ανωτζρω. 

1.7Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ από τισ …/…/….  ςτθν ιςτοςελίδα www.ioannina.gr. Πταν δεν μπορεί να 
προςφερκεί ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτά διατίκενται από τισ …/…/…. (θμερομθνία) ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν.  
H παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται με δαπάνθ και επιμζλειά του 
ενδιαφερομζνου.  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

 
1.8 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί  εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ …/…/…. . Επίςθσ μζχρι 

τθν θμζρα αυτι, οι  οικονομικοί φορείσ μποροφν να ενθμερϊνονται για το «φάκελο δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ υπθρεςίασ» που βρίςκεται ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να λαμβάνουν 

φωτοαντίγραφα των περιεχομζνων του.   

 
Άρκρο 2: Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 

Συγκεκριμζνα ο ςφμβουλοσ:   

- κα διακζςει το κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό, το οποίο ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, κα ςυνδράμει ουςιαςτικά ςτθν ωρίμανςθ των προτεινόμενων ζργων, 

που αφοροφν τθν αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων διαςταυρϊςεων ςε αςφαλισ και ςφγχρονουσ 

ιςόπεδουσ κυκλικοφσ κόμβουσ, 

- κα προβεί ςε ζλεγχο καταςκευαςιμότθτασ των υφιςτάμενων εγκεκριμζνων μελετϊν του 

Διμου και ςτθν κατάρτιςθ προγράμματοσ και χρονοδιαγράμματοσ ωρίμανςθσ των 

προτεινόμενων ζργων, όπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι ενζργειεσ επικαιροποίθςθσ και 

ςυμπλιρωςθσ των υφιςτάμενων εγκεκριμζνων μελετϊν. Τζλοσ ςκόπιμθ κρίνεται θ ςυνδρομι 

ςτον προγραμματιςμό, ςτον ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ  τθσ εκπόνθςθσ των 
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επιπρόςκετων (αναγκαίων για τθν ωρίμανςθ των ζργων) μελετϊν με βάςθ τον ευρφτερο 

προγραμματιςμό διαςφαλίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ποιότθτα των ςυνταςςόμενων 

μελετϊν (qualityassurance), 

- ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, κα ςυνδράμει ςτθν ςυγκρότθςθ 

των φακζλων ςυμβάςεων των ζργων, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςθσ (ςφμφωνα με 

το άρκρο 45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρουμε ότι ο φάκελοσ 

ςφμβαςθσ του κάκε ζργου ςυμπεριλαμβάνει: 

α) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) τον προχπολογιςμό και τα τιμολόγια τθσ ςφμβαςθσ και τθν τεκμθρίωςι του, 

γ) ςτοιχεία τθσ ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ  

δ) τθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,  

ε) τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτ) όλα τα ζγγραφα που είναι αναγκαία ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να είναι ςε κζςθ να αιτιολογεί τισ 

αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ, 

ενδεικτικά:  

αα) για τθν επικοινωνία με οικονομικοφσ φορείσ και τισ υπθρεςιακζσ κρίςεισ, 

ββ) για τθν προετοιμαςία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

γγ) για τον διάλογο ι τθ διαπραγμάτευςθ  

- ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, κα καταρτίςει το τεφχοσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όπωσ ορίηεται ςτο αρ. 54 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).  

Ενδεικτικά – και όχι δεςμευτικά – οι διαςταυρϊςεισ που προτείνεται να αναβακμιςτοφν ςε ιςόπεδουσ 

κυκλικοφσ κόμβουσ είναι: 

- Διαςταφρωςθ οδοφ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου με τθν οδό Γεννθματά, ςτθν περιοχι του 

ΚΕΡΑΒΙ 

- Διαςταφρωςθ Λεωφόρου Δωδϊνθσ με τον οδό Δομπόλθ 

- Διαςταφρωςθ οδοφ Ρανεπιςτθμίου με τθν Βλαχόςτρατα, ςτθν περιοχι του Νεοχωρόπουλου 

- Διαςταφρωςθ 5θσ Επαρχιακισ Οδοφ (Σταυράκι – Μάρμαρα) με τθν Βλαχόςτρατα 

- Διαςταφρωςθ οδοφ Ραπαναςταςίου με τθν οδό Νικοπόλεωσ 

Ο ςφμβουλοσ – επιπροςκζτωσ -  κα προβεί και ςε κάκε άλλθ αναγκαία υποςτθρικτικι ενζργεια, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, για τον ςχεδιαςμό και τθν ωρίμανςθ των ζργων 

διαμόρφωςθσ κυκλικϊν κόμβων  

 

Άρκρο 3: Υποβολι φακζλου προςφοράσ 
 
3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14,  
 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ  
 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι  
 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
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 Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του 
διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα 
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι 
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 
3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 
 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
Ρροςφορά 

του ….. 
για τθ υπθρεςία: «ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ»  
με ανακζτουςα αρχι τον Διμο Ιωαννιτϊν 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν…………….... 
 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του  προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 
 
3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 20.1 του παρόντοσ, 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 20.2 του παρόντοσ και 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό,επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο 
οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του 
παρόντοσ. 

 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 3.2 του παρόντοσ. 
 
3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 

θμερομθνία  υποβολισ  του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ. 

 
3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

 
3.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο: 

α) από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),  
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 
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ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 

Άρκρο 4 : Διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν 
 
4.1 Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία  ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ,κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα 

πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 του παρόντοσ. Η παραλαβι μπορεί να 

ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται 

χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η 

λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται  επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με 

προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ 

προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το Κεντρικό 
Ρρωτόκολλοτου Διμου Ιωαννιτϊν για να διαπιςτϊςει αν ζχουν αφιχκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 
3.1 του παρόντοσ (θ ϊρα και θμζρα άφιξθσ αναγράφεται ςτο πρωτόκολλο και πάνω ςτον φάκελο 
και μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ 
τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 

 

4.2 Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που πλθροφν 
τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που θ αποςφράγιςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πραγματοποιθκεί τθν ίδια μζρα με τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, γνωςτοποιείται με ζγγραφο του Ρροζδρου τθσ επιτροπισ, προ εφλογθσ 
προκεςμίασ και με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, τον τόπο, τθν 
θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για τθν αποςφράγιςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν. 

 
4.3 Τα επιμζρουσ ςτάδια ςτθν ανοικτι διαδικαςία, ζχουν ωσ εξισ: 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
ςτθν ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, εφόςον προβλζπεται θ 
υποβολι τθσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο 
όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, 
ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται 
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ.Σε περίπτωςθ διακοπισ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ, 
θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ αμζςωσ επόμενεσ θμζρεσ. Σχετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ 
του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ, με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν θμερομθνία και ϊρα 
τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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γ) Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, με τθν εφαρμογι των κριτθρίων 
ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν και τθ ςχετικι λεκτικι 
αιτιολογία και υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται 
αποδεκτζσ εφόςον οι επί μζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από τα 
αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ, αλλιϊσ απορρίπτονται 
και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

 
δ) Οι υπόλοιποι φάκελοι προςφορϊν παραμζνουν ςφραγιςμζνοι και φυλάςςονται με μζριμνα τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία 
των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν 
ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

 
4.4 Το ςχετικό πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των 

τεχνικϊν προςφορϊν, εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 
πρακτικοφ, θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρεί ζνςταςθ κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ. 

Εφόςον αςκθκεί και γίνει δεκτι ζνςταςθ κατά τθσ απόφαςθσ  ζγκριςθσ του Ρρακτικοφ ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ 
Ανακζτουςα Αρχι αναπζμπει το Ρρακτικό ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα πρζπει να 
εφαρμόςει τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 4.3 τθσ παροφςασ για τθν αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςυντάςςει νζο Ρρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νζου 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ. 

4.5 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καλεί 
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςφμφωνα με το 
ανωτζρω Ρρακτικό, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιείται 
εγγράφωσ ςε αυτοφσ προ πζντε (5) θμερϊν, για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν τουσ 
προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ 
προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό Ρρακτικό. Η 
υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αφοράςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. 

4.6Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςτάκμιςθ τθσ βακμολογίασ 
τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε προςφζροντα, θ Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ 
ςφμφωνα με το άρκρο 21.1 του παρόντοσ και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ 
για τθν ανάκεςθ, ςε ςχετικό Ρρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 
το εγκρίνει. 

4.7Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά 
τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωρεί ζνςταςθ ι προδικαςτικι προςφυγι κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ. 
 

Άρκρο 5:  Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 

5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά 
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προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

 
5.2  Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει  εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται 
αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

5.3 i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ Αρχισ του *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν, ι  
iii)αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφτου άρκρου 18 του παρόντοσ ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τα άρκρα 17 και 
19 του παρόντοσ, 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, θ δε κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.  

 
5.4 Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, οι 

οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα 
τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 22 τθσ παροφςασ 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα 
αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 

 
5.5 Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ Αρχισ του *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147), ότι πλθροί, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5.4. τθσ παροφςασ, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ 
παροφςασ. 

 
5.6 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του 
άρκρου 19 τθσ παροφςασ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 
5.7  Η διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από  τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Ιωαννιτϊν για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου, 
είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.6 του παρόντοσ άρκρου, είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται 
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.   

 
5.8   Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν.  
 
5.9 Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, 
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εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται 
υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ.  

 
Άρκρο 6: Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Αςφαλιςτικά Μζτρα / Ενςτάςεισ 
 Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 
ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ωσ εξισ: 
 α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Ιωαννιτϊν, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 
πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Για τον κακοριςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ 
διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αν προκφπτει  κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. 
Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ. Η απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι 
λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα.  
 β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ 
υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, 
μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, 
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν οικονομικι Επιτροπι. 
 Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ 
πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ , από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά του 
οποίου ςτρζφονται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο 
όργανο του Διμου Ιωαννιτϊν. 
 Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ υποβλθκείςεσ.  
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, 
με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα 
τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από 
το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
Άρκρο 7: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 

 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι για τον Ρροςφζροντα και δεν κεωρείται 
αντιπροςφορά. Τζτοιου είδουσ διευκρινιςεισ κα παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που αυτι κα ορίηει, κατά περίπτωςθ, το οποίο δεν κα είναι μικρότερο 
των επτά (7) εργαςίμων θμερϊν. 
Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται από Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ 
μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν 
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Άρκρο 8: Κατακφρωςθ διαγωνιςμοφ - Σφναψθ ςφμβαςθσ 

8.1 Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 

τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  

 
8.2 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του Άρκρου 16 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 

και το πζρασ ΑΡΑΚΤΗΣ τθσ πενκιμερθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενςτάςεωσ, ο Ρροςωρινόσ 
Ανάδοχοσ καλείται ζπειτα από ςχετικι ζγγραφθ κοινοποίθςθ, να προςκομίςει εντόσ προκεςμίασ 
είκοςι (20) θμερϊν τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά και ζγγραφα τθσ επομζνθσ παραγράφου του 
παρόντοσ Άρκρου: τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ. Τα εν λόγω Δικαιολογθτικά προςκομίηονται 
ςε Σφραγιςμζνο Φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι, προκειμζνου να ελεγχκοφν, Τα 
ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του άρκρου 17 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του 
άρκρου 19, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν 
απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 

8.3 Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 

Άρκρο 9:  Σειρά ιςχφοσ εγγράφων 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 

1.  Το Συμφωνθτικό, 

2.  Η παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ρροςαρτιματά τθσ, 

3.  Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου,  

 
Άρκρο 10 : Γλϊςςα Διαδικαςίασ  

10.1Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

10.2  Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσοικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και 
θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του 
ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
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Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 
αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

10. 3  Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από 
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-
10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.  

10.4    Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

10.5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει 
τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν 
παρουςία διερμθνζων. 

Άρκρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω διατάξεισ, όπωσ 
ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 
1 Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

2 Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3 Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4 Του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και 

άλλεσ διατάξεισ». 

5 Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

6 Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

7 Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ 

προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα  

ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, 

κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 

9 θ υπ’ αρικ. ….. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ,  

10 θ υπ αρικ. …….απόφαςθ ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  

11 θ υπ’ αρικ. …….. απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ι πολυετοφσ ανάλθψθσ, όπου ιςχφει, 

12 θ υπϋαρικ. …….. απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για τθν ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 
 
Άρκρο 12:  Εκτιμϊμενθ αξία – Τρόποσ Ρλθρωμισ – Ρροκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
12.1Ρροχπολογιςμόσ ζργου 
 
Η  εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 48.387,10€ (χωρίσ ΦΡΑ). 
 
Η υπθρεςία ζχει ενταχκεί ςτο Τεχνικό Ρρόγραμμα του Διμου Ιωαννιτϊν και θ ςφμβαςθ κα 
χρθματοδοτθκεί από το ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ (Κ.Α.:30-6142.002)και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  
 
Η δαπάνθ αφορά πολυετι κατανομι ωσ ακολοφκωσ: 

Οικονομικό ζτοσ Συνολικό ποςό δζςμευςθσ 

2020 25.000,00€ 

2021 35.000,00€ 

Σφνολο δαπάνθσ 60.000,00€ 

 
Οι  οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ, να μελετιςουν 
τα τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά αποτελεί τθ  ςυνολικι αμοιβι τουσ για το 
ςφνολο του ζργου, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο Φάκελο  δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

12.2 Συμβατικι διάρκεια 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ 
του ςυμφωνθτικοφ. 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςετρείσ (3) μινεσ από 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  Στο ςυμφωνθτικό δεν ορίηονται  τμθματικζσ προκεςμίεσ,  

12.2Αμοιβι αναδόχου 

12.2.1. Η οικονομικι προςφορά του Οριςτικοφ Αναδόχου αποτελεί τθ Συμβατικι του Αμοιβι και ΔΕΝ 
περιλαμβάνει τον αναλογοφντα ΦΡΑ, ο οποίοσ υπολογίηεται πάντα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

12.2.2. Η Αμοιβι του Οριςτικοφ Αναδόχου ΔΕΝ ανακεωρείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ. 

12.2.3. Ο Οριςτικόσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται για το αμετάβλθτο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του για 
οποιοδιποτε λόγο, εκτόσ από αυτοφσ που ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ και αναφζρονται ςτο 
Άρκρο 22 τθσ παροφςασ. Επίςθσ, δεςμεφεται και για τθν ακρίβεια των υπολογιςμϊν, με βάςθ τουσ 
οποίουσ κα διαμορφϊςει τθν Οικονομικι Ρροςφορά του. 

12.2.4. Πλα τα χρθματικά ποςά και οι πλθρωμζσ που κα διενεργοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα 
εκφράηονται ςε Ευρϊ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

12.2.5. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν πουπροβλζπονται από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνοπροςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Τραπεηικά τζλθ ι άλλεσ 
επιβαρφνςεισ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Για τισ πλθρωμζσ ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει 
τα αντίςτοιχα τιμολόγια ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ. 

12.2.6. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα προχωριςει ςτισ πλθρωμζσ του Αναδόχου εάν τα Ραραδοτζα του δεν 
ζχουν παραλθφκεί επιτυχϊσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

12.2.7. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ καταβολισ του τιμιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ δεν 
δικαιοφται να ηθτιςει επιπρόςκετθ αποηθμίωςθ ι οποιαδιποτε υπαναχϊρθςθ από τισ ςυμβατικζσ 
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του υποχρεϊςεισ. Ρροχπόκεςθ για τθν εκτζλεςθ των ακόλουκων πλθρωμϊν αποτελεί θ 
χρθματοδότθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, πριν από τθν οποία θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κεωρείται 
υπεριμερθ ωσ προσ τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν/δικαιολογθτικϊν . 

12.2.8. Κατά τθν πλθρωμι του Αναδόχου, κα παρακρατθκεί ο προβλεπόμενοσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ 
φόροσ, ο οποίοσ κα αποδοκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ποςό αυτό, θ 
Ανακζτουςα Αρχι κα του χορθγιςει ςχετικι βεβαίωςθ. 

12.2.9. Ο Οριςτικόσ Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ 
νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. Τραπεηικά 
Τζλθ ι άλλεσ επιβαρφνςεισ, επιβαρφνουν τον Οριςτικό Ανάδοχο. 

12.2.10. Πποτε, βάςει τθσ ςφμβαςθσ, ζνα ποςό είναι επιςτρεπτζο ι πλθρωτζο από τον Ανάδοχο, θ 
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να το αφαιρζςει από οποιοδιποτε ποςό που οφείλεται ι κακίςταται 
μεταγενζςτερα απαιτθτό από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςφμβαςθ τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ. 

 

12.3 Τρόποσ πλθρωμισ 

 Σε ζνα ςτάδιο με τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου  

Γενικά :  

 Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ υπό ανάκεςθ Υπθρεςίασ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ, τα παραςτατικά εκδίδονται από 

κάκε ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά, τθρουμζνων των αναλογοφντων ποςοςτϊν ςυμμετοχισ τουσ 

και ανάλογα με το μζροσ του ζργου που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν 

ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ των εταιρειϊν και ςτθν τεχνικι προςφορά τθσ ςχετικισ ζνωςθσ 

και με αναφορά ςτθν περιγραφι αυτι. 

 Η ςυλλογι των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

 Κανζνα άλλο κόςτοσ πζραν από το αντίτιμο τθσ Σφμβαςθσ δε κα βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι 

κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου για τα μζρθ αυτοφ τα οποία ανατίκενται ςτον Ανάδοχο. Οι δαςμοί, 

φόροι και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλα 

τααναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, 

ςτο Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ζξοδα, 

όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται κατωτζρω:  

o Τα ζξοδα παραγωγισ εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ,  

o τα ζξοδα για τισ πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν, υπεργολάβων 

κλπ, κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που τυχόν τουσ αφοροφν, κ.λ.π.  

 Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα προχωρεί ςε καμία πλθρωμι παραδοτζου ι/και υπθρεςίασ εάν το 

παραδοτζο/υπθρεςία δεν ζχει παραδοκεί/παραςχεκεί από τον Ανάδοχο και δεν ζχει παραλθφκεί 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τα όςα ςχετικά προβλζπονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ. 

 
Άρκρο 13: Ρροςφορζσ– Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
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13.1Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

13.2 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.3 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου.  

13.4 Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για δζκα (10)μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν του επομζνου άρκρου. 

 

Άρκρο 14 : Ημερομθνία λιξθσ προκεςμίασ  υποβολισ προςφορϊν 
 
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των  προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ορίηεται θ 
…./…../……….  και ϊρα ……:…. 

Ρροςφορζσ που  υποβάλλονται εκπρόκεςμα  απορρίπτονται ωσ  μθ κανονικζσ (κατά το άρκρο 3.5 του 
παρόντοσ). 

 

Άρκρο 15 : Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ 
 
15.1Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται 
 

15.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο Ανάδοχοσ, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: α) εκδίδεται  είτε από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι παρζχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ και β) πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 

15.1 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ  οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,  υπζρ του 

κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, 

ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου.  

 
15.3     Εγγφθςθ προκαταβολισ 
 Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
 
15.4    Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ  

16.1Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κάτω των ορίων τθσ παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και δεν 
αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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16.2 Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο:  

Η παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί:  
Α) Στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr), ςτο πρόγραμμα Διαφγεια (https://diavgeia.gov.gr) 
Β) Στθν ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν και αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων  του Διμου 
Ιωαννιτϊν. 
 

16.3 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον 
ανάδοχο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ τθσ ςφμβαςθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν 
αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του 
άρκρου 19 τθσ παροφςασ. 
 

Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

17.1.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 
εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Συμφωνία περί 
Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο άρκρο 
25 του Ν. 4412/2016 και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων.  

 
17.2Ο Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

 
17.3Οι Συμπράξεισ – Ενϊςεισ του παρόντοσ άρκρου δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν με ιδιαίτερθ 

νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά (Άρκ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα μζλθ 
αυτϊν των Συμπράξεων – Ενϊςεων ευκφνονται, το κακζνα, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, 
εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ των Συμπράξεων – Ενϊςεων 
δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια 
τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια 
τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ των Συμπράξεων – Ενϊςεων και ςτισ δφο 
παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν Αντικαταςτάτθ, ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ 
όρουσ των τευχϊν. Η αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από 
τθν Επιτροπι Διενζργειασ και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

17.4. Τα προαναφερκζντα θμεδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα 
του οικείου Επιμελθτθρίου, ενϊ, τα προαναφερκζντα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου του κράτουσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ. 

17.5. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να ςυμμετάςχει ςε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιηόμενο ςχιμα, είτε 
αυτοτελϊσ, είτε ωσ μζλοσ Σφμπραξθσ ι Ζνωςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, αποκλείονται από το 
διαγωνιςμό, τόςο το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, όςο και όλα τα διαγωνιηόμενα ςχιματα ςτα 
οποία ςυμμετζχει το ίδιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 

17.6. Ειδικότερα για τα νομικά πρόςωπα ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τθν προςφορά ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του προςφζροντοσ:   

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνοσ 

ομόρρυκμοσ εταίροσ, 
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 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Ρ.Ε. ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ τθσ,   

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ 

του Δ.Σ.,  

 ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ ι ζνωςθσ εταιρειϊν, ο εξουςιοδοτθμζνοσ κοινόσ εκπρόςωποσ 

 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων άλλθσ νομικισ μορφισ (π.χ. αφανοφσ εταιρίασ, 

Δθμοτικισ επιχείρθςθσ κ.λ.π.) ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ι εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν ςτζλεχοσ του 

νομικοφ προςϊπου.  

Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ  

 
18.1  Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ 
των παρακάτω περιπτϊςεων: 

 
18.1.1 Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ 

L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 

του οικονομικοφ φορζα, 

 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίουτθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
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Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 

για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (Αϋ215 ). 

 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ 

υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

 
18.1.2 α) Ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι 
τθν εκνικι νομοκεςία   
ι/και  
β) θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 
 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  
 

18.1.3 Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 18.1.1 και 18.1.2.  

 

18.1.4  Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 

φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 

73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ 

παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 18.1.2.  

  

18.1.5 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
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κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, 
 
(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  
 
(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
 
δ) Μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
 
(ε) Μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των 
προςφερόντων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
 
(ςτ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

 
(η) Ο προςφζρων ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι  του άρκρου 79 του ν. 4412/2016  

 
(θ) Ο προςφζρων επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
 
(κ) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω 
τθν ακεραιότθτά του. 

 
18.1.6 Ρροςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εάν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005. 
 
18.1.7 Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 
18.1.1, 18.1.2, 18.1.5 και 18.1.6.   

 
18.1.8 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 18.1.1 

και 18.1.5 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
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παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό 
τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ 
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει 
χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.  

 
18.1.9 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 

 
18.1.10 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 

4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

 
Άρκρο 19 .  Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
 
19.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ που πλθροί τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 18 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, οφείλει να 
διακζτει, επιπλζον και ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν 
άρκρο.  
 
Ο ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει πρζπει να ςυγκεντρϊνει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ εμπειρίασ, 
τεχνογνωςίασ, και επάρκειασ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, όπωσ ειδικότερα αναφζρεταικατωτζρω, και να 
αποδείξει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων αυτϊν υποβάλλοντασ με τθνπροςφορά του τα ςτοιχεία 
τεκμθρίωςθσ που προβλζπονται επίςθσ πιο κάτω. Σε περίπτωςθπου δεν υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα 
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ι από τα υποβαλλόμενα δεντεκμθριϊνεται επαρκϊσ θ ςυνδρομι των ελάχιςτων 
προχποκζςεων ςυμμετοχισ, θ προςφοράαπορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ 
προςφοράσ, οι κάτωκιελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να προκφπτουν ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.  
 
19.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

 
19.3. Τεχνικι  και Επαγγελματικι Ικανότθτα 
 
Κάκε προςφζρων πρζπει : 
(α) Να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα και να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ζργα που 
αφοροφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ και Διαχείριςθσ Ζργων ςε Δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ φορείσ και ςε μεγάλα ζργα ςτθν Ελλάδα ι και ςτο Εξωτερικό 

(β) Κάκε διαγωνιηόμενοσ που πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων 17 και 18, οφείλει να διακζτει, 
επιπλζον και ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν άρκρο.  
Η ειδικι τεχνικι ικανότθτα αποδεικνφεται 

- από τθν εκπόνθςθ παρόμοιων, τουλάχιςτον δφο (2), με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ 
εκτελζςκθκαν με ςυμβάςεισ του υποψιφιου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, κατά τθν τελευταία 
10ετία.Ωσ ςυναφισ κεωρείται θ εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε κζματα οργάνωςθσ, 
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διοίκθςθσ και διαχείριςθσ μεγάλων ζργων. Η εμπειρία αυτι κα αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι 
του Διαγωνιηόμενου ςε υλοποίθςθ ςυμβάςεων Συμβοφλου Επίβλεψθσ (ConstructionManager) και 
Συμβοφλου Διαχείριςθσ (Project Manager) ςε μεγάλα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, κακϊσ και ςε 
ζργα Συμβοφλου Υποςτιριξθσ ΟΤΑ (ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτθν παραπάνω 
εμπειρία – τεχνογνωςία κα πρζπει να περιλαμβάνεται και θ εναςχόλθςθ με κζματα Χρονικοφ 
Ρρογραμματιςμοφ, Ελζγχου Μελετϊν (και από πλευράσ καταςκευαςιμότθτασ-constructability), 
Ελζγχου Κόςτουσ, Ελζγχου Ρρομετριςεων – Ρροχπολογιςμϊν υπό Δθμοπράτθςθ Ζργων και 
Διαχείριςθσ Καταςκευϊν ςε PIS (Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ζργου). Επιπλζον ςυναφισ εμπειρία 
κεωρείται και θ υλοποίθςθ ςφμβαςθσ Συμβοφλου υποςτιριξθσ Υπθρεςιϊν και παρακολοφκθςθσ 
τθσ υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

 
(γ) Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ για τθν ανάλθψθ 
του Ζργου και ειδικότερα μεταξφ άλλων να διακζτει τουλάχιςτον το παρακάτω εξειδικευμζνο προςωπικό, 
που κα περιλθφκεί αντίςτοιχα και ςτθν «ομάδα εργαςίασ - ζργου» του Φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ: 

- Αγρονόμοσ & Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., εμπειρίασ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν 

- Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., εμπειρίασ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν 

19.4Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία) 

Δεν προβλζπεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 
 

Άρκρο 20: Ρεριεχόμενο  φακζλων προςφοράσ 
 
Κάκε  προςφζρων οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ Αρχισ του *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147), ςφμφωνα με το πρότυπο του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςθσ, ωσ προκαταρκτικι 
απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο προςφζρων πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
αα) δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιοσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 18 του παρόντοσ,  
αβ) ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ 
παρόντοσ.  
αγ) Πτι όςα δθλϊνει ςτθν προςφορά του είναι αλθκι 
β) τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου,  
γ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο 
τουσ. 
δ)  

   
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά των 
παρ. 20.1, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
 
Επίςθσ, ο κάκε προςφζρων οφείλει να προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με το πρότυπο του 
παραρτιματοσ ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι :  
 
Α) Δεν ζχει αποκλειςκεί από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμόςιου τομζα με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ κατά το άρκρο 74 παρ. 5  του Ν. 4412/2016 ι με παρόμοια απόφαςθ αρχισ κράτουσ μζλουσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  
Β) Δεν ζχει καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016 ιτοι για : 

Ι) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
ΙΙ) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ  22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
ΙΙΙ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία 
κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
IV) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ, 
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V) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  
VI) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Α' 215 ) 

 
Γ) Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
 
Δ) Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.  
 
Ε) Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 
κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ.   
 
Στθν  περίπτωςθ Νομικοφ προςϊπου επιπλζον κα αναφζρεται ςτθν Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: Δεν βρίςκεται 
ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, προκειμζνου περί  αλλοδαπϊν, ςε οποιαδιποτε 
άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από μια παρόμοια διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται από τθν 
εκνικι νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ τουσ. ίςθσ ότι δεν  ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα οι 
διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), ετερόρρυκμων (Ε.Ε.) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.),  ο διευκφνων ςφμβουλοσ  και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. ςε περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ 
(Α.Ε.), τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν τθ διοίκθςι του ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά 
το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα για τα ωσ άνω αναφερόμενα αδικιματα του άρκρου 73 
παρ.1 του Ν. 4412/2016. 
 
Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  
Η υπεφκυνθ διλωςθ κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και κα αφορά το νομικό 
πρόςωπο. Ειδικά όμωσ για τθν περίπτωςθ (ποινικζσ καταδίκεσ) υπεφκυνθ διλωςθ κα υποβάλλεται επί 
ανωνφμων εταιρειϊν από όλα τα μζλθ του Δ.Σ. και τον διευκφνοντα ςφμβουλο και επί εταιριϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και επί προςωπικϊν εταιριϊν από τον ι τουσ διαχειριςτζσ τουσ και κα αφορά τον 
ίδιο τον δθλοφντα. 
 
Τζλοσ, ο προςφζρων οφείλει να προςκομίςει: 

1. Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τον αντίκλθτο (ςε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του 

ςυμμετζχοντα ςτθν αλλοδαπι). 

2. Επί ενϊςεων ζγγραφο πλθρεξουςιότθτασ ι υπεφκυνθ διλωςθ οριςμοφ του  νόμιμου εκπροςϊπου 

από το κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ γι’ αυτόν που υπογράφει τθν προςφορά (Σε  περίπτωςθ που δεν 

υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ)  

Επί ενϊςεων φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα υποβάλλονται για κάκε ζνα 
μζλοσ τουσ.  
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Επίςθσ όλα τα νομικά πρόςωπα ςτον ανωτζρω φάκελο οφείλουν να προςκομίςουν όλα τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςισ τουσ (Καταςτατικά, τροποποιιςεισ, ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ κλπ) 
 
 
20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Οφάκελοσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ»περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 21.2 τθσ παροφςασ και ιδίωσ:  
 

α) Τεχνικι Ζκκεςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, ςτθριηόμενθ ςτα υπάρχοντα ςτοιχεία του 
Φακζλου Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, με επιςιμανςθ των προβλθμάτων και ειςιγθςθ του τρόπου επίλυςισ τουσ. 

 
β) Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ, που περιλαμβάνει περιγραφι του γενικοφ προγράμματοσ υλοποίθςθσ 

τθσ υπθρεςίασ, δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, τθν αλλθλουχία των ςταδίων ι 
φάςεων τθσ κφριασ και των υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν (όταν πρόκειται για ςφνκετθ υπθρεςία) τθν 
αλλθλοτροφοδότθςθ των μελετϊν με δεδομζνα, τον κακοριςμό ςθμείων ελζγχου και απαιτοφμενων 
ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  

 
γ) χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων τθσ 

περιπτ. (β), λαμβανομζνου υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου, όπωσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
 

δ) οργανόγραμμα και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν του ςυντονιςτι 

και τθσ ομάδασ εργαςίασ, όπου παρουςιάηεται θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία 

για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ εργαςίασ ςε αντίςτοιχεσ ευκφνεσ με 

αυτζσ που αναλαμβάνει ςτθν ομάδα ζργου και το βακμό επιτυχίασ τθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ανωτζρω περιπτϊςεων (β) και (γ). 

δ.1) Ρίνακα των υπαλλιλων-ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα 

Εργαςίασ - Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

 

Α/Α Εταιρεία (ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ) 

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 

Θζςθ ςτθν Ομάδα 

Ζργου 

    

    

    

    

 

δ.2) Βιογραφικά Σθμειϊματα τθσ Ομάδασ Εργαςίασ - Ζργου (για τον Υπεφκυνο ζργου και το 

Συντονιςτι,όπωσ αναφζρονται παραπάνω), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 

νομίμωσυπογεγραμμζνθ για τθν ακρίβεια των δθλωκζντων ςτοιχείων/εμπειρίασ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και κάκε άλλο 

ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ τθσ επάρκειάσ του. 

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ: 

- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται ανάλογα με 

τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ- επιτρζπεται θ μερικι 

κάλυψθ των προχποκζςεων από τα Μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά να καλφπτονται όλεσ. 
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ε) ςτοιχεία για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ ζργου, από τα οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα καλισ 
ςυνεργαςίασ για τθν απρόςκοπτθ και ποιοτικά αποδεκτι υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 
Η Τεχνικι Ζκκεςθ, θ Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων αυτϊν), 
κακϊσ και τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα ανωτζρω δ) και ε) ςθμεία (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 
παραρτθμάτων και εξαιρουμζνων των υπεφκυνων δθλϊςεων ςυνεργαςίασ και των τυχόν πιςτοποιθτικϊν 
με τα οποία αποδεικνφεται προθγοφμενθ ςυνεργαςία μεταξφ μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου) 
δεν πρζπει να υπερβαίνουν ζνα εφλογο μζγεκοσ 20 ςελίδων  κειμζνου μεγζκουσ Α4 μζςθσ 
γραμματοςειράσ, εκτόσ του προαναφερκζντοσ οργανογράμματοσ. 
 
Πταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και ςτοιχείων υπερβαίνει το εφλογο μζγεκοσ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (θ οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ), το 
υπερβάλλον υλικό δε κα λαμβάνεται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ.  
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεία των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει 
περαιτζρω πλθροφορίεσ. 
 
20.2.1      ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
Ο Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, κα περιζχει, τθν Τεχνικι Ρροςφορά των υποψθφίων Αναδόχων 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 20. 
 
Στο Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και αυτό κα είναι 
επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. Πλεσ οι ςελίδεσ του ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα 
πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα και, να φζρουν ςυνεχι 
αρίκμθςθ. 
 
Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ 
αναφορά ςτα Οικονομικά Στοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ 
προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 
 
 
20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ο φάκελοσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» περιλαμβάνειτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα τθσ Ραροφςθσ, το οποίοαναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν 
αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ, τθν προςφερόμενθ τιμι ςτο ςφνολο τθσυπθρεςίασ. 

 
Στον επιμζρουσ ΦΑΚΕΛΟ τθσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ του Διαγωνιηομζνου. Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, κα περιζχει ςε ζνα (1) πρωτότυπο 
και ςε ζνα (1) αντίγραφο, τθν Οικονομικι Ρροςφορά των υποψθφίων. 
 
Στο Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και αυτό κα είναι 
επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. Επίςθσ, όλεσ οι ςελίδεσ του 
ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα και, να 
φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ. 
 
Στθν Οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται το ςυνολικό τίμθμα ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει 
ο Ρροςφζρων τθν Υπθρεςία, μη ςυμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προτεινόμενθ οικονομικι προςφορά 
δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμϊμενο τίμθμα για το ςφνολο των υπθρεςιϊν του αναδόχου που 
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ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα χιλιάδων ευρϊ (€ 60.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου του εκάςτοτε 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 24% 
 
Στο ανωτζρω ποςόν κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που 
ςχετίηεται με το ζργο (αμοιβζσ προςωπικοφ, ζξοδα μετακινιςεων κλπ.).   
 
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να δεςμεφεται από τθν προςφορά του για χρονικό διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν και αυτό πρζπει να δθλϊνεται  ςτθν οικονομικι του προςφορά 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ 
όρουσ του  άρκρου 7 του παρόντοσ.  

 
Άρκρο 21 : Κριτιριο ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφοράσ   
 
21.1   Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι εκείνο τθσ «πλζον ςυμφζρουςασ από τεχνοοικονομικι 
άποψθ προςφοράσ», βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. Για να προςδιοριςτεί θ πλζον 
ςυμφζρουςα από τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα 
αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια 
και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ. 
 
Η Τπηρεςία ια ανατειεί µε βάςη την πλέον ςυμφέρουςα από τεχνοοικονομικθ άποψη Προςφορά,η 
οποία ια προκφψει από τη ςυςχέτιςη τησ βαιμολόγηςησ τεχνικϊν κριτηρίων αξιολόγηςηστων 
προςφερόντων και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν. Σα τεχνικά κριτθρια πουια ληφιοφν 
υπόψη για την αξιολόγηςη των προςφορϊν παρουςιάζονται ςυνοπτικά ςτονπαρακάτω πίνακα, ο 
οποίοσ περιλαμβάνει, επίςησ, και τουσ ςυντελεςτέσ βαρφτητασ κάιεκριτηρίου, ςε ςυνολικό άιροιςμα 
100. 
 

ΚΙΤΗΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Α. Σαφινεια τθσ πρόταςθσ και κατανόθςθ των απαιτιςεων του 
ζργου 

20% 

Β. Μεκοδολογία και μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου   20% 

Γ. Ικανότθτα και αποτελεςματικότθτα του οργανωτικοφ ςχιματοσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου 

60% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΟΙΣΜΑ 100% 

 
 
Κριτιριο 1ο Τεχνικισ Ρροςφοράσ :  

Αξιολογείταιθ ςαφινεια τθσ πρόταςθσ και θ κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου με τθν κατάκεςθ 
Τεχνικισ Ζκκεςθσ του άρκρου 20.2 τθσ παροφςασ, με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί 
ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν εκπόνθςθ του ζργου-υπθρεςίασ.  

Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων. 

Το 1ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1 , που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 
Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η βαρφτθτα του κριτθρίου 1 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του  διαγωνιηομζνου ορίηεται ςε ς1=20%. 

 
Κριτιριο 2ο Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Αξιολογείταιθ Μεκοδολογία και τα μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Η πλθρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ 
προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, βάςει των ςτοιχείων των περιπτϊςεων β και 
γ του άρκρου 20.2 τθσ παροφςασ, δθλαδι ςυγκεκριμζνα: 
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 Ο βακμόσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ υπθρεςίασ από δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηει ο 
οικονομικόσ φορζασ, 

 Ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι τθσ υπθρεςίασ, 
περιλαμβανομζνων και των ενεργειϊν του επιπλζον εξειδικευμζνου προςωπικοφ που αναφζρεται 
ςτο άρκρο 19.3.γ 

 θ τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου με το επιπλζον ειδικό 
εξειδικευμζνο προςωπικό που πρζπει να διακζτουν οι οικονομικοί φορείσ και τα παρεχόμενα 
ςτοιχεία  από τα οποία διαςφαλίηεται ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ 
ανκρϊπινουσ πόρουσ, για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό επίπεδο. 

Το 2ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 
Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η βαρφτθτα του κριτθρίου 2 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του  διαγωνιηομζνου ορίηεται ςε ς2=20%. 

 

Κριτιριο 3ο Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Αξιολογείται θ Ικανότθτα και αποτελεςματικότθτα του οργανωτικοφ ςχιματοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ –
Ζργουκαι θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα, βάςει των ςτοιχείων των περιπτϊςεων δ και ε του άρκρου 
20.2 τθσ παροφςασ, δθλαδι ςυγκεκριμζνα: 

 θ ςαφινεια ςτον κακοριςμό των κακθκόντων τθσ ομάδασ,  

 θ επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου, θ οποία κα περιλαμβάνει και το επιπλζον  
εξειδικευμζνο προςωπικοφ του άρκρου 19.3.γ και 20, ςε ςχζςθ με τθ δομι του οργανογράμματοσ 
και 

 ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ ςυνολικισ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου. 

 Το 3ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 
Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η βαρφτθτα του κριτθρίου 3 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηομζνου ορίηεται ςε ς3=60%. 

 

21.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ 
ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με 
τον τφπο: 

U ΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 90%. 

Η τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων του 
άρκρου 21.1 απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

 

21.3. Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι 
τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ωσ εξισ: 
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ΒΟΡι = 100 x  (1-ΟΡι/ΡΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσορίηεται ςε UΟΡ=10%  
 
Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Τεχνικζσ 

Ρροςφορζσ κρίκθκαν  κανονικζσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 21.2 τθσ παροφςασ.  

 

21.4 Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ  

H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ Uπροκφπτει από το άκροιςμα:  

U= U ΤΡ * 90% + U ΟΡ * 10% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο 
αρικμό ςτο U. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 
τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ.  

 
Άρκρο 22:  Αποδεικτικά μζςα (ζλεγχοσ νομιμοποίθςθσ, μθ φπαρξθ λόγων αποκλειςμοφ, πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ) 

 Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ, κρίνονταικατά τθν θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν 
του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου και κατά τθν 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν 
ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον 
φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι (6) μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 14 
τθσ παροφςασ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι (6) μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του 
άρκρου 14 τθσ παροφςασ. 
 

Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 18 και τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ πρζπει να ικανοποιοφνται από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ  αρκεί να ικανοποιοφνται από ζνα 
εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 
 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι 
υποβάλλει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.1. του παρόντοσ: 
 

22.1.Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 

 Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να 
προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου (Φ.Ε.Κ. με το καταςτατικό τθσ εταιρίασ, ςε 
περίπτωςθ ελλθνικισ Α.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. ι αντίγραφο του νόμιμα δθμοςιευμζνου καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ, 
ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, ι των  ενϊςεων νομικϊν προςϊπων ςε περίπτωςθ  ζνωςθσ, 
ι τα οικεία κατά περίπτωςθ ζγγραφα κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ). 
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Αν κατά τθ διαδικαςία διαπίςτωςθσ του δικαιϊματοσ υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου προκφψει ότι 
άνευ δικαιϊματοσ υπζγραψε και ο  προςφζρων αρνθκεί εγγράφωσ να αναγνωρίςει τθ δζςμευςι του, 
αποκλείεται και θ ςφμβαςθ καταρτίηεται με τον επόμενο κατά ςειρά βακμολογίασ προςφζροντα, με 
ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 5.3 τθσ παροφςασ.  

  

22.2 Σχετικά με τον ζλεγχο περί μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ: 

22.2.1 α) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ 
μζλουσ  ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι απαιτιςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα που 
ορίηονται ςτα δφο τελευταία εδάφια του άρκρου 18.1.1  του παρόντοσ. 

 Εφόςον ςτο ποινικό μθτρϊο αναφζρονται αδικιματα για τα οποία δεν προκφπτει ςαφϊσ αν 
ανικουν ςε αυτά που κατά τθν παροφςα διακιρυξθ προκαλοφν τον αποκλειςμό του  προςφζροντοσ, 
οφείλει αυτόσ να υποβάλει ζνορκθ διλωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ, αν ςτο κράτοσ καταγωγισ δεν εκδίδονται 
ζνορκεσ δθλϊςεισ, περί τθσ φφςθσ των αδικθμάτων. 

β) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ: 

β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ του 
οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ.  

Τα φυςικά πρόςωπα, με ζδρα τθν Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωςθ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ι άλλου 
τυχόν αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ όπου είναι αςφαλιςμζνοι.  

Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 
για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ωσ απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ 
εταιρίασ, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για τα ςτελζχθ που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. 
Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 
υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει 
υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, 
πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

β2) αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι 
χϊρασ.  

Οι οικονομικοί φορείσυποβάλλουναποδεικτικό τθσ αρμόδιασ ΔΟΥ.  

Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν 
υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα, Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν 
ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ ΔΟΥ. 

γ)για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.5 του παρόντοσ:  
Για τθν περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 

του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα, τα πιςτοποιθτικά πτϊχευςθσ και αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιςτοποιθτικό για τθν κζςθ υπό εκκακάριςθ 
από το Ρρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελλθνικισ εταιρείασ με μορφι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Ρ.Ε. και από το 
Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και τισ Διευκφνςεισ Εμπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται 
περί Α.Ε. Οι οικονομικοί φορείσ - φυςικά πρόςωπα δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. 

Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, η’ και θ’, επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου του 
ν. 1599/1986 ότι δεν ςυντρζχουν οι ςχετικοί λόγοι αποκλειςμοφ.  

Για τθν περίπτωςθ κ’, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοφσ φορείσ - φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του αντίςτοιχου 
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επιμελθτθρίου (όταν αυτό ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ 
παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι. Οι οικονομικοί φορείσ, ανεξάρτθτα από τθν 
χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω πεικαρχικοφσ φορείσ, 
υποβάλουν πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα 
μζλθ του, διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν 
ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

δ) για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.6 του παρόντοσ, τα ακόλουκα: 

- Οι θμεδαπζσ επιχειριςεισ: 
i) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ που εποπτεφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2190/1920 τθν 

εταιρία, από το οποίο προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ είναι ονομαςτικζσ. 
ii) αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν 

κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
Εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

   
- Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ υποχρζωςθ 

ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν μζχρι φυςικοφ προςϊπου, προςκομίηουν: 
i)πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 

είναι ονομαςτικζσ, 
ii)αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία 

αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 μζρεσ πριν τθν 
υποβολι προςφοράσ, 

iii)κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου 
των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί το τελευταίο 30ιμερο πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.  

 
- Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ, υποχρζωςθ 

ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν, υποβάλλουν: 
i)Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον 

υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, 
ii)  Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν, 
iii)εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), 

ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία,  
iv)Εάν δεν προςκομιςτεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι 

μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. Η Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ δεν μπορεί να κρίνει τθν επάρκεια τθσ 
αιτιολόγθςθσ, αν όμωσ αποδείξει τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ ι ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ αυτισ, τότε θ 
επιχείρθςθ αποκλείεται.  

 
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν  Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά το άρκρο 7 
τθσ παροφςασ. 

2.2.2  Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό α’ ζωσ γ', το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό α' ζωσ γ'. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis). 

 

22.3. Σχετικά με τον ζλεγχο πλιρωςθσ κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ: 

22.3.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασγια τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ : 

(α) οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ, που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν και τισ βεβαιϊςεισ εμπειρίασ του παρακάτω εξειδικευμζνου προςωπικοφ: 

- Αγρονόμοσ & Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., εμπειρίασ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν 

- Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., εμπειρίασ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν 

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ. 
 

22.3.2  Η Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια αποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ:  

Δεν απαιτείται 

22.3.3 Η τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτααποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ: 

Για τθν περίπτωςθ των άρκρων19.3.(α) και 19.3.(β), οι προςφζροντεσ να κατακζςουν ςτοιχεία 

(πιςτοποιθτικά, ςυμβάςεισ, παραςτατικά, διάφορα δθμόςια ζγγραφα κλπ.) ςχετικά με τα όςα 

αναφζρονται ςτα αi, αii, β, γ, ε, ςτκαι ια του παραρτιματοσ XII του προςαρτιματοσ Α του νόμου 

4412/2016 

Άρκρο 23: Υπεργολαβία 

23.1  Ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει.  

23.2   Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν 
αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

23.3  Αιτιματα υπεργολάβων για καταβολι τθσ αμοιβισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ 

23.4     Αν το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι: 
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α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ για 
τουσ υπεργολάβουσ,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προςφζροντα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν 
ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ ΩΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΩΝ 
ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

 

Στον Διμο Ιωαννιτϊν ςιμερα τθν... του μινα ......... του ζτουσ .........,θμζρα..........,οι παρακάτω 
ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα, οδόσ Ρλατεία Α. Ραπανδρζου 5, όπωσ 
εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο Ιωαννιτϊν, κ. Μωυςι Ελιςάφ, αποκαλοφμενοσ ςτο εξισ «ΚΥΙΟΣ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ» 

2. Η  εταιρεία «..................», που εδρεφει ςτα Ιωάννινα, ....................., Α.Φ.Μ.: ............... 
ΔΟΥ:...........,,όπωσ εκπροςωπείται νομίμωσ, από τον κ. ................., κάτοικοσ Ιωαννίνων, αποκαλοφμενθ 
ςτο εξισ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ υπθρεςίασ με τίτλο: «.........................», ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα 
ακόλουκα: 

ΑΘΟ 1°. Ρροοίμιο 

Ο «ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ» ζχοντασ υπόψθ: 

1. … 

ανακζτει 

ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ»τθν εκπόνθςθ τθσ υπθρεςίασ:«ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ  
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ»με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ 
που περιγράφονται ςτα επόμενα άρκρα τθσ παροφςθσ. 

ΑΘΟ 2°. Γενικοί όροι 

Η Υπθρεςία κα πρζπει να παραχκεί κατά τον ενδεδειγμζνο επιςτθμονικά τρόπο, τουσ όρουσ τθσ 
Σφμβαςθσ αυτισ και τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ, με τθν οποία ο Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι 
επαφι και ςυνεργαςία. 

ΑΘΟ 3°. Αντικείμενο του Ζργου 

Το αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα περιλαμβάνει: 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 

Συγκεκριμζνα ο ςφμβουλοσ:   

- κα διακζςει το κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό, το οποίο ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, κα ςυνδράμει ουςιαςτικά ςτθν ωρίμανςθ των προτεινόμενων ζργων, 

που αφοροφν τθν αναβάκμιςθ ςθμαντικϊν αξόνων του κεντρικοφ οδικοφ δικτφου τθσ πόλθσ, 

- κα προβεί ςε ζλεγχο καταςκευαςιμότθτασ των υφιςτάμενων εγκεκριμζνων μελετϊν του 

Διμου και ςτθν κατάρτιςθ προγράμματοσ και χρονοδιαγράμματοσ ωρίμανςθσ των 
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προτεινόμενων ζργων, όπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι ενζργειεσ επικαιροποίθςθσ και 

ςυμπλιρωςθσ των υφιςτάμενων εγκεκριμζνων μελετϊν. Τζλοσ ςκόπιμθ κρίνεται θ ςυνδρομι 

ςτον προγραμματιςμό, ςτον ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ  τθσ εκπόνθςθσ των 

επιπρόςκετων (αναγκαίων για τθν ωρίμανςθ των ζργων) μελετϊν με βάςθ τον ευρφτερο 

προγραμματιςμό διαςφαλίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ποιότθτα των ςυνταςςόμενων 

μελετϊν (qualityassurance), 

- ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, κα ςυνδράμει ςτθν ςυγκρότθςθ 

των φακζλων ςυμβάςεων των ζργων, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςθσ (ςφμφωνα με 

το άρκρο 45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρουμε ότι ο φάκελοσ 

ςφμβαςθσ του κάκε ζργου ςυμπεριλαμβάνει: 

α) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) τον προχπολογιςμό και τα τιμολόγια τθσ ςφμβαςθσ και τθν τεκμθρίωςι του, 

γ) ςτοιχεία τθσ ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ  

δ) τθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,  

ε) τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτ) όλα τα ζγγραφα που είναι αναγκαία ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να είναι ςε κζςθ να αιτιολογεί τισ 

αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ, 

ενδεικτικά:  

αα) για τθν επικοινωνία με οικονομικοφσ φορείσ και τισ υπθρεςιακζσ κρίςεισ, 

ββ) για τθν προετοιμαςία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

γγ) για τον διάλογο ι τθ διαπραγμάτευςθ  

- ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, κα καταρτίςει το τεφχοσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όπωσ ορίηεται ςτο αρ. 54 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).  

Ενδεικτικά – και όχι δεςμευτικά – οι άξονεσ του οδικοφ δικτόυυ  που προτείνεται να αναβακμιςτοφν με το 

προτεινόμενο ζργο, είναι: 

- θ οδόσ Ρυρςινζλλα 

- θ οδόσ Χαριλάου Τρικοφπθ  

- θ οδόσ Χρ. Σμφρνθσ  

- θ οδόσ Ακαδθμίασ  

- τμιμα τθσ οδοφ 28θσ Οκτωβρίου   

Ο ςφμβουλοσ – επιπροςκζτωσ -  κα προβεί και ςε κάκε άλλθ αναγκαία υποςτθρικτικι ενζργεια, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, για τον ςχεδιαςμό και τθν ωρίμανςθ των ζργων 

αναβάκμιςθσ του οδικοφ δικτφου.  

ΟΜΑ∆Α ΕΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1. Η εκτζλεςθ κα γίνει από ΟμάδαΕργαςίασ - Ζργου όπωσ αυτι περιγράφεται, ςτο υπ.αρ.εις.πρ. 

……………./….-…..-2020 προςφορά του Αναδόχου. 
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4.2. Αντικατάςταςθ των µελϊν τθσ Ομάδασ Εργαςίασ - Ζργου επιτρζπεται µόνο για ςπουδαίο λόγο και 

µόνο µε ςτελζχθ ανάλογων προςόντων και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΑΘΟ 4° Υποχρεϊςεισ του εργοδότθ 

Οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ είναι: 

Η διευκόλυνςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Αναδόχου ςε όλθ τθ διάρκεια παροχισ των 
υπθρεςιϊν του (ςυλλογι και παροχι διακεςίμων ςτοιχείων, κακοδιγθςθ ςτθν καταγραφι τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςυνεργαςία ςτο ζργο για τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ που διακζτει για το 
ζργο και τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ κ.τ.λ.). 

Η προϊκθςθ και υλοποίθςθ όλων των ενεργειϊν που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του όλου ζργου. 

 Η διάκεςθ των αναγκαίων χϊρων και εξοπλιςμοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ςε 
ότι αφορά τισ εργαςίεσ ςτθν ζδρα του φορζα υλοποίθςθσ (ςυςκζψεισ κ.τ.λ.). 

ΑΘΟ 5° Ρροκεςμία υποβολισ του ζργου 

Για τθν εκπόνθςθ του ςυνόλου τθσ υπθρεςίασ ορίηεται προκεςμία ζξι (6) μθνϊν. Σθμειϊνεται ότι 
ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ωσ άνω οριηόμενθσ προκεςμίασ λαμβάνεται θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ραράταςθ χρόνου αποπεράτωςθσ τθσ υπθρεςίασ πζρα από τθν προκεςμία που αναφζρεται ςτθ 
ςφμβαςθ δίνεται αν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου προκφψουν κακυςτεριςεισ που δεν οφείλονται ςτθν 
αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αίτθςθ παρατάςεωσ πρζπει να υποβάλλεται μζςα ςτθ 
ςυμβατικι προκεςμία τθσ εγκεκριμζνθσ φάςθσ εκπόνθςθσ τθσ υπθρεςίασ. Οι προκεςμίεσ που 
προβλζπονται από αυτό το άρκρο τθσ ςφμβαςθσ δεν εξαρτϊνται από ενδιάμεςεσ μθ ουςιϊδεισ 
παραλιψεισ του εργοδότθ.  

ΑΘΟ 6° Συγκζντρωςθ απαραίτθτων ςτοιχείων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ ιδιαίτερθσ αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ να ςυγκεντρϊςει όςα 
απαραίτθτα για τθν εκπόνθςθ τθσ υπθρεςίασ ςτοιχεία και δεδομζνα δεν χορθγθκοφν από τον εργοδότθ. 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο όςα ςτοιχεία διακζτει, κακϊσ και να 
βοθκιςει ςτθν εξεφρεςι τουσ από άλλεσ πθγζσ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ ςυναντιςει ςθμαντικζσ δυςκολίεσ κατά τθν ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων, 
δικαιοφται εφλογθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ μετά από ζγγραφθ αίτθςθ προσ τον Εργοδότθ. 

ΑΘΟ 7° Επίβλεψθ τθσ υπθρεςίασ 

Η υπθρεςία κα πραγματοποιθκεί με τθν εποπτεία και τον ζλεγχο του επιβλζποντα ι των 
επιβλεπόντων που κα οριςκοφν από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου και κα γνωςτοποιθκεί 
ζγκαιρα ςτον Ανάδοχο. Η ομάδα επίβλεψθσ τθσ υπθρεςίασ, που ςτο εξισ κα καλείται «Επιβλζπων», κα 
παρακολουκεί και κα ενθμερϊνεται από τον Ανάδοχο κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Επιβλζπων ελζγχει τον Ανάδοχο για τθν ορκι και άρτια εκπόνθςθ τθσ υπθρεςίασ, ζχοντασ το 
δικαίωμα να απαιτεί τθν ζγγραφθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. 
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Ο Επιβλζπων κα βρίςκεται ςε ςτενι και διαρκι ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο, οπότε και κα δίνει τισ 
κατά τθν κρίςθ του αναγκαίεσ οδθγίεσ και υποδείξεισ για τθν ορκολογικότερθ και αρτιότερθ εκπόνθςθ τθσ 
υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ι επεξθγιςεισ του ηθτθκοφν 
από τον Εργοδότθ ι τον Επιβλζποντα τθσ υπθρεςίασείτε εγγράφωσ είτε προφορικϊσ. 

ΑΘΟ 8°  Τόποσ και Μζςα Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

Ο Τεχνικόσ  Σφμβουλοσ για τθν υποςτιριξθ του Διμου Ιωαννιτϊν κα παράςχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν 
ζδρα του κακϊσ και ςτθν ζδρα του Διμου.  

ΑΘΟ 9° Ραραδοτζα - Αμοιβι τθσ υπθρεςίασ 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ υπθρεςίασανζρχεται ςτο ποςό των48.387,10€ χωρίσ ΦΡΑ, πλζον 
11.612,90€ (Φ.Ρ.Α. 24%) ιτοι ςφνολο 60.000,00€. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται: 

Με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων ι άλλων 
Οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο.  

Η πλθρωμι του τιμιματοσ κα αποδίδεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ κα υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία: 

- 15νκιμερεσ εκκζςεισ προόδου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, όπου κα ορίηεται θ πορεία 
υλοποίθςθσ του ζργου, τα ενδεχόμενα προβλιματα, οι προτεινόμενεσ λφςεισ, και οτιδιποτε 
άλλο ςχετικό με τθν υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςισ του. Το ακριβζσ περιεχόμενο των εκκζςεων 
αυτϊν κα προςδιοριςκεί ςε ςυνεργαςία του Τεχνικοφ Συμβοφλου με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του 
Διμου Ιωαννιτϊν. 

- Ζκτακτεσ εκκζςεισ ι ςθμειϊματα (memo), τα οποία κα ςυντάςςει ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ και 
κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία για κάκε κζμα που απαιτεί άμεςθ ενζργεια. 

- Τελικι ζκκεςθ των πεπραγμζνων του Τεχνικοφ Συμβοφλου, ςυνοδευόμενθ από φάκελο με 
αντίγραφα όλων των κατά καιροφσ εκκζςεων, εντόσ ενόσ μινα από τθν ολοκλιρωςθ των 
υπθρεςιϊν του, ςτθν οποία κα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παραςχεκείςεσ Υπθρεςίεσ 
και οι παρατθριςεισ-ςυμπεράςματα. 

Πλα τα παραπάνω κα ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

ΑΘΟ 10° Ραρακολοφκθςθ – Ραραλαβι Ζργου 

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν κα ςυςτιςει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, του Ζργου. Η παραλαβι των 

Ραραδοτζων γίνεται µε τθν παρακάτω διαδικαςία: 
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 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει τα Ραραδοτζα ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ τα οποία 

ελζγχονται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ζργου. Η Ανακζτουςα Αρχι 

κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εφ' όςον διαπιςτωκοφν 

ςυγκεκριμζνεσ ελλείψεισ ςε ςχζςθ µε τισ προδιαγραφζσ των Ραραδοτζων ι µθ ικανοποιθτικι 

ποιότθτα του περιεχομζνου βάςει των οριηόμενων ςτθν παροφςα. 

 Στθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επανυποβάλει τα Ραραδοτζα µε 

ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον ίδιο των ςχετικϊν παρατθριςεων τθσ 

Επιτροπισ. Εάν τα επανυποβλθκζντα Ραραδοτζα δεν κεωρθκοφν και πάλι κατά τθν κρίςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ικανοποιθτικά, µε ζγγραφο που κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο εντόσ δεκαπζντε 

(15) θμερϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να κινιςει τισ διαδικαςίεσ περί κθρφξεωσ του 

Αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

 Η Επιτροπι κακϊσ και θ Ανακζτουςα Αρχι ζχουν το δικαίωμα ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ 

του ζργου να ηθτοφν ενδιάμεςεσ εκκζςεισ για τθν πορεία του µε ςχετικά ςτοιχεία και να 

προςκαλοφν τον Ανάδοχο ςε ςυςκζψεισ κατά τθν διάρκεια του ζργου, όποτε κρίνεται απαραίτθτο 

προκειμζνου να ςυηθτοφνται προβλιματα ι γενικϊσ κζματα που ανακφπτουν και κα δίδονται 

οδθγίεσ, κατευκφνςεισ και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε περίπτωςθ 

που ο Ανάδοχοσ δεν ακολουκεί τισ ςχετικζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ τότε θ Ανακζτουςα Αρχι 

δικαιοφται να κινιςει τισ διαδικαςίεσ περί κθρφξεωσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου εκδίδει ςχετικά Ρρωτόκολλα Ραραλαβισ  

 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου κα εκδϊςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ 

Ραραλαβισ και Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου, µε το οποίοπιςτοποιείται και θ λιξθ τθσ 

Σφμβαςθσ. Το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και θ Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου είναι 

απαραίτθτα για τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

ΑΘΟ 11° Αμοιβι Αναδόχου 

Η αμοιβι του αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ: 

 Οριςτικι Ραραλαβι τθσ Υπθρεςίασ: 100% τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ 

ΑΘΟ 12° Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

Σαν εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ο 
Ανάδοχοσ προςκόμιςε προσ το Διμο Ιωαννιτϊντο ……………….ςυνολικοφ ποςοφ ……που αντιπροςωπεφει 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α . 

Σθμειϊνεται ότι οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ αδιακρίτωσ, τθν πιςτι 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και οποιαδιποτε απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά του Αναδόχου 
που κα προζκυπτε λόγω τθσ ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

ΑΘΟ 13: Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ - Εγγυιςεισ 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει µόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται 

και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ, αποκλειόμενθσ, ρθτά, οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ µε προφορικι 

ςυμφωνία και µε τθν προχπόκεςθ ότι κα εξαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ όπωσ προδιαγράφθκε. 
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ΑΘΟ 12° Ροινικζσ ριτρεσ - Επίλυςθ διαφορϊν 

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ςυνολικοφ χρόνου περάτωςθσ τθσ υπθρεςίασχωρίσ τθν ζγγραφθ 
άδεια παράταςθσ του Εργοδότθ επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο ποινικζσ ριτρεσ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του είτε με κακυςτζρθςθ 
παράδοςθσ των παραδοτζων είτε με άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ του προσ τυχόν ςφννομεσ υποδείξεισ του 
Εργοδότθ είτε με άλλο τρόπο, ο Ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ. 

Για κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ιςχφουν τα ςχετικά με 
επίλυςθ διαφορϊν και τα αρμόδια  Δικαςτιρια του Νομοφ Ιωαννίνων. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα :  Επϊνυμο :  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα :   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ 
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο Συηφγου 
: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2) :  

Ημερομθνία γζννθςθσ 
ςυηφγου(2):: 

 

Τόποσ γζννθςθσ :  

Αρικμόσ Διαβατθρίου:  Αρικμόσ 
άδειασ 
διαμονισ: 

 

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ :  ΑΦΜ:  ΑΜΚΑ:  

Αρικμόσ άδειασ ανεξάρτθτθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ : 

 Ρρϊτο ζτοσ 
Αςφάλιςθσ :  

 

Φορζασ Αςφάλιςθσ :  Τθλζφωνο:   

Τόποσ κατοικίασ :  Οδόσ 
:  

 Αρικ:  ΤΚ:  

Αρικ. FAX :  Email :  

 
 
 

 
Στο πλαίςιο του Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ «………………» με αρικμό τεφχουσ προκιρυξθσ…………., του Διμου 
Ιωαννιτϊν, μζχρι καιτθν…………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται θ θμερομθνία) 
 
α) Δεν ζχει αποκλειςκεί από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμόςιου τομζα με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ κατά το άρκρο 74 παρ. 5  του Ν. 4412/2016 ι με παρόμοια απόφαςθ αρχισ κράτουσ μζλουσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  
β) Δεν ζχει καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016 ιτοι για 

 Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42).  

 Δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονταιυπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 
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(ΕΕC 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ  22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 

κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

 Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

 Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ, 

 Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 

ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

 Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ) 

γ) Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
 
δ) Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.  
 
ε) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςυγκεκριμζνο οικείο Επιμελθτιριο. Κατά τθ διλωςθ αυτι κα πρζπεινα 
αναφζρεται θ ακριβισ επωνυμία του ςυγκεκριμζνου οικείου Επιμελθτθρίου ςτο οποίο 
είναιεγγεγραμμζνοι. 
 
ςτ) Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 
κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ.   
 
η) κα δθλϊνεται ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθστου διαγωνιςμοφ. 
 
θ) κα δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυνετάγθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασΡροκιρυξθσ, των 
οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ταςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά του είναι ακριβι. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  κ.λ.π. 
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Ημερομθνία: ….……/ /2016 
Ο – Η Δθλϊν/ οφςα 

 
*********** 

την  περίπτωςη Νομικοφ προςϊπου επιπλζον θα αναφζρεται ςτην Υπεφθυνη δήλωςη ότι: Δεν βρίςκεται 
ςε πτώχευςη, εκκαθάριςη, αναγκαςτική διαχείριςη ή, προκειμζνου περί  αλλοδαπών, ςε οποιαδήποτε 
άλλη ανάλογη κατάςταςη, που προκφπτει από μια παρόμοια διαδικαςία, η οποία προβλζπεται από την 
εθνική νομοθεςία του Κράτουσ προζλευςήσ τουσ. ίςησ ότι δεν  ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα οι 
διαχειριςτζσ ςε περίπτωςη ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ 
(Ε.Π.Ε.),  ο διευθφνων ςφμβουλοσ  και όλα τα μζλη του Δ.Σ. ςε περίπτωςη ανώνυμησ εταιρείασ (Α.Ε.), τα 
φυςικά πρόςωπα που αςκοφν τη διοίκηςή του ςε κάθε άλλη περίπτωςη και τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο 
τησ αλλοδαπήσ επιχείρηςησ πρόςωπα για τα ωσ άνω αναφερόμενα αδικήματα του άρθρου 73 παρ.1 του Ν. 
4412/2016.   
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