
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 131/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 12ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
                                                         Την 16-4-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 16η του µηνός  Απριλίου 2014 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 21115/11-4-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

           Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  

         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                            Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος           Τερζής Ανέστης 
Μλεκάνης Μιχαήλ           Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος         Χλιάρα  Παναγιώτα 
Παπαθεοδώρου Ανέστης                                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 

  ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση όρων διακήρυξης της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 
284.551,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 30.7413.78., το οποίο κατά  την 
κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης 
του . 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  

Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 
� την εισήγηση του προεδρεύοντα ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση όρων διακήρυξης της µελέτης 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση πίστωσης του 
ποσού των 284.551,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 30.7413.78. πριν την 
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας , λόγω της κατεπείγουσας φύσης 
του. 

 

Θέµα 6ο (έκτακτο) : Έγκριση όρων διακήρυξης της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 
284.551,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 30.7413.78. 



 

 
 

 
 
          Ο προεδρεύοντας εισηγούµενος το 6ο  θέµα που προστέθηκε στην  

 ηµερήσια   διάταξη  παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το  υπαριθµ.   21762/15-4-
2014 έγγραφο  της   ∆/νσης   ∆όµησης   του  ∆ήµου  ∆ράµας    σχετικά    µε  την     
Έγκριση όρων διακήρυξης της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 
∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 284.551,00€ µε ΦΠΑ σε 
βάρος του κωδικού ΚΑ 30.7413.78.το   οποίο λέει τα εξής:  

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 

∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 284.551,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος του 

κωδικού ΚΑ 30.7413.78. 

 

Προκειµένου να προχωρήσουµε στην σύνταξη του νέου Γενικού Πολεοδοµικού 

Σχεδίου του ∆ήµου ∆ράµας, παρακαλούµε να εγκρίνετε τους όρους διακήρυξης της 

συγκεκριµένης µελέτης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3316/2005 και 

σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 2001/78/ΕΟΚ, 2004/18/ΕΚ και συγκεκριµένα: 

 1) την περιληπτική προκήρυξη 

 2)την αναλυτική διακήρυξη 

 3) την συγγραφή υποχρεώσεων 

4) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων της περιοχής µελέτης µε τις Ειδικές Επισηµάνσεις του 

∆ήµου ∆ράµας για την εκπόνηση της µελέτης, που αποτελεί και την τεκµηρίωση της 

σκοπιµότητάς της 

5) το τεύχος προεκτίµησης αµοιβών της µελέτης και τέλος 

6) το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς. 

Η µελέτη υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2508/97 «Περί Βιώσιµης Οικιστικής 

Ανάπτυξης των Πόλεων και Οικισµών της Χώρας και Άλλες ∆ιατάξεις» και οι τεχνικές 

προδιαγραφές της προσδιορίζονται βάσει των διατάξεων της Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. αριθµ. 

9572/1845/6.4.2000 (ΦΕΚ 209/∆/7.4.2000) «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γενικών 

Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ) και Αµοιβές Μηχανικών για την Εκπόνηση Μελετών». 

Για την σύνταξη της µελέτης απαιτείται εξειδικευµένη εµπειρία χωροταξικών, 

πολεοδοµικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών µελετών. 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται σε 875.748,51€ (χωρίς ΦΠΑ) και 

επιµερίζεται σε επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές: 

1. 315.616,06 € για µελέτη κατηγορίας 1 (χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες) 

2. 385.752,96 € για µελέτη κατηγορίας 2 (πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες) 

3. 142.835,99 € για µελέτη κατηγορίας 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές) 

4. 31.543,50 € για µελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές µελέτες). 

Η µελέτη δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από 

∆ηµοτικούς Πόρους. Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό 2014 του ∆ήµου 

∆ράµας στον ΚΑ 30.7413.78.  

Παρακαλούµε για την απόφασή σας. 

 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

1.  ΕΓΚΡΙΝΕΙ    την   διεξαγωγή  δηµόσιου ανοιχτού   διαγωνισµού µε σκοπό 
την επιλογή   αναδόχου   για  την  εκπόνηση της µελέτης: Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ. 
Π.Σ.) ∆.  ∆ράµας όπως  αυτοί  συντάχθηκαν   από τη ∆ιεύθυνση  ∆όµησης  του  ∆ήµου 
∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 

              



 

 
 

 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
∆ιεύθυνση 
1ης Ιουλίου 1, 
Τ.Κ. 66100, ∆ράµα 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου 
∆ράµας 
 
 
∆ηµοτικοί Πόροι 
 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

 1.077.170,67 € 
συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Τύπος   Α 
 
 

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

 
 
 
 
 

∆ράµα 
Απρίλιος 2014 



 

 
 

 

                 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

 

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.) ∆ήµου ∆ράµας 
 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ∆ηµοτικοί Πόροι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & 
ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ιεύθυνση ∆όµησης 

1ης Ιουλίου 1 

Τ.Κ. 66100, ∆ράµα 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 
 

1.077.170,67 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞΗΗ   ΑΑ ΝΝΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚΠΠΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   

 
 

 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
  δηµόσιο διαγωνισµό µε  ανοικτή διαδικασία  

µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης: 

 
ΓΓ εε νν ιι κκ όό   ΠΠ οο λλ εε οο δδ οο µµ ιι κκ όό   ΣΣ χχ έέ δδ ιι οο   (( ΓΓ .. ΠΠ .. ΣΣ .. ))   ∆∆ ήή µµ οο υυ   ∆∆ ρρ άά µµ αα ςς   

 
 

προεκτιµώµενης αµοιβής 875.748,51€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) 

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

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.)
2
 και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

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



 

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κεφάλαιο Α΄ 
Άρθρο 1 : Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή  
Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών – Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 3 : Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή Φακέλου  
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – Ενστάσεις 
Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 
Άρθρο 6 : Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 
Άρθρο 7 : Τεύχη του ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά τεύχη 
Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Άρθρο 10 : Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
 

Κεφάλαιο Β΄ 

Άρθρο 11 : Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Χρηµατοδότηση – Συµβατική προθεσµία 
Άρθρο 12 : ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης 
Άρθρο 13 : Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
Άρθρο 16 : Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής  
Άρθρο 17 : ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 
 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Άρθρο 18 : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Άρθρο 19 : Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
Άρθρο 20 : Ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
 
Κεφάλαιο ∆΄ 
 
Άρθρο 21 : Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής   
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου  
Άρθρο 23 : Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 

αναδόχου. 
Άρθρο 24:  ∆ιάφορα 
 

Προσαρτήµατα 

 



 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή  
 

1.1 Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος ∆ράµας3 
  

 Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ράµας 4 

 
 Προϊστάµενη Αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

∆ράµας που έχει έδρα: Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, ∆ράµα 
     
 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ∆ιεύθυνση ∆όµησης  του ∆ήµου ∆ράµας. 
 

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

 Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

 
 
 1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση ∆όµησης  ∆ήµου ∆ράµας5, στην 

οποία θα κατατεθούν οι προσφορές. 
 
  

Οδός  : 1ης Ιουλίου 1, ∆ιοικητήριο 
Ταχ.Κωδ. : 66100 
Τηλ.- fax : 2521351514, 2521351513 
E-mail : ikios@dimosdramas.gr 

 
 Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ΄ εφαρµογή των κειµένων 

διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 
παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα 
αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους 
ενδιαφερόµενους. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της 
διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
 

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

χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία 
 β- ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε 

η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή κοινοπραξία 
φυσικών ή νοµικών προσώπων.  

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

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

 
 



 

 
 

Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων 
 
2.1.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση 

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας, οδός 1ης Ιουλίου 1, Τ.Κ. 66100, Πληροφορίες  
Πανταζίδης Γεώργιος 2521-351514 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . (Τα αντίγραφα του 
τεύχους και του φακέλου της µελέτης θα βρίσκονται αναρτηµένα και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου ∆ράµας και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: 

 http://www.dimos-dramas.gr/portal/page/portal/dimosdramas/plirofories/diakirixeisDiagonismoi 
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη από τα γραφεία της 
Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό, δωρεάν 6, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις ………..7 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) το 
πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης. 

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 

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

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

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

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

 
 Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, κατά την 

κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους 
ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται µέσω 9 
ταχυδροµείου και e-mail σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 
δηλαδή µέχρι τις ……….. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές 
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 
2.4.     Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3316/05) 

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

 
2.5 Πίνακας  περιεχοµένων του φακέλου του έργου.  

Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3316/05: 
1. Τεύχος προκήρυξης10 και συγκεκριµένα α) Αναλυτική Προκήρυξη, β) Συγγραφή 

Υποχρεώσεων γ) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς δ) Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε 
τις Ειδικές Επισηµάνσεις του ∆ήµου ∆ράµας για την εκπόνηση της µελέτης, που αποτελεί 
και την τεκµηρίωση της σκοπιµότητάς της και χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των 
απαιτούµενων επιµέρους µελετών καθώς και ε) Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής. 

2. Στοιχεία προς διάθεση (σχετικά ΦΕΚ και χάρτες της ευρύτερης περιοχής της  µελέτης) 
 
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής – Υποβολή φακέλου  
 



 

 
 

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

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

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

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

α- φάκελο “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”  
β- φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”  
γ- φάκελο ”Οικονοµικής Προσφοράς”. 
 Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο 

άρθρο 21 της παρούσας. 
 

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

 β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) 
του διαγωνιζόµενου, ταχυδροµική διεύθυνση – τηλέφωνο – fax – του 
διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία 
όλων των µελών της  και 

γ)  ο τίτλος της υπό ανάθεση µελέτης. 
  

Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το άνοιγµα 
του φακέλου από την Επιτροπή.  

  
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν 
είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  
Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί11, δηλαδή το περιεχόµενό τους να µην είναι 
σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα 
διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου τους.  

3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν 
πρόσφορο οι διαγωνιζόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 
διεξάγει το διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς 
αποκλείεται η παραλαβή µε ευθύνη της Υπηρεσίας των φακέλων και λοιπών εγγράφων από  
τα κατά τόπους  καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.  
 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 
διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για 
την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη 
επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε ταχυδροµείο και 
e mail όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης.  



 

 
 

Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και 
ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 14 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι. 
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται.  
 

 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις 
 

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

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

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

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

κατά το άρθρο 20.12 
 
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του 
Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή 
της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής.  

4.3   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε 
την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε 
πτυχίου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η 
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.  

            

Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων 
αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό13.  

Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του πρακτικού, τη σύµβαση για την οποία 
πρόκειται, την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η 
Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Αντίγραφο του πρακτικού 
χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους14.  



 

 
 

Η έναρξη της προθεσµίας ενστάσεων αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν 
αναστέλλει την έναρξη. 

 

Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που 
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και 
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή 
ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο 
απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά µε τις συνθήκες φύλαξης των 
φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-2006 
(ΦΕΚ Β΄1561). 

4.4    Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε 
µία από τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
που δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια 
συνεδρίαση τους φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει 
τα περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.  
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις 
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 
22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των 
ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού λάβει υπόψη της την 
απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.  
 
Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του 
καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε 
συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο 
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε: 
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό 
και   

β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους που δεν 
αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου 
υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα 
γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς 
∆ιαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και 
γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Π.Α. αναπέµπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, 
µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή 
αναβαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό – συµπληρωµατικό) 
Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.  

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



 

 
 

 
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. Παραδεκτές είναι οι 

οικονοµικές προσφορές, εφόσον:  16 
 
α) ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη 

του διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής17. 
 
β)   Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της παρούσας.  

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

Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. Σχετική 
ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων 
και το αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους 
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια.  
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους 
διαγωνιζόµενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους 14.  
Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της 
προθεσµίας. 
 

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

 
4.6       ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων  
 

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



 

 
 

 
Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και συµπληρώνεται από την 
Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 21.8. 

 

4.7 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε e mail και ταχυδροµείο. 18  Αντίγραφα των 
εγγράφων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων 
κλπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία 
της Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν. 

4.8      Ενστάσεις 

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

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

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  

- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της 
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή 
αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η προθεσµία αυτή έχει ενδεικτικό 
χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µπορεί πάντως η 
Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και µετά την παρέλευση της προθεσµίας19. Οι αποφάσεις 
επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους 
διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.  

Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση 

5.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης 
Αρχής περί ανάθεσης της µελέτης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται µε e mail και ταχυδροµείο20  προς όλους τους 
διαγωνιζόµενους, πλην του επιλεγέντος αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία 
της παρ. 5.3.   

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

5.3  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος να 
προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του 
άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 21.3, καθώς και το 
πτυχίο της παρ. 21.2.  



 

 
 

Εφόσον στο ανάδοχο σχήµα µετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που συµµετείχε µε την 
υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 β΄ της παρούσας προσκοµίζει βιογραφικά 
σηµειώµατα του προσωπικού του, για την απόδειξη ύπαρξης γενικής εµπειρίας κατά την 
παρ. 18.2.3. 

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

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

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

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

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

 
 

Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 

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

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

β.  προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ‘’∆ικαιολογητικών 
για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
21

,   

γ. εκδοθεί, ε�ίσης αν α�αιτείται κατά νόµο, θετικό �όρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της 
διαδικασίας ε�ιλογής Αναδόχου α�ό το Ελεγκτικό Συνέδριο.22  

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

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

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

 6.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και 
τόπο. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν 
προσέλθει έγκαιρα µε υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της 



 

 
 

παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
Εργοδότη, ο οποίος µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στους αµέσως επόµενους κατά σειρά 
κατάταξης, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής και κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11 
του άρθρου 7 του Ν.3316/05. 

6.3    Για την υ�ογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος �ρέ�ει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς 
και τα λοι�ά α�αιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ. και να δηλώσει 
την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο ∆ράµας, ό�ου εδρεύει η ∆ιευθύνουσα Υ�ηρεσία της 
σύµβασης. 

             Α�ό �λευράς εργοδότη η σύµβαση θα υ�ογραφεί α�ό τον ∆ήµαρχο ∆ράµας.23 

 

Άρθρο 7: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

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

1.  Το ιδιωτικό συµφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 

3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της24, 

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

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

8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών 

9. Υπόλοιπα Στοιχεία Φακέλου Έργου 

 

Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

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

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

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε 
από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόµενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 



 

 
 

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

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

 

Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 

 

1. Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
Α 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις 
(π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που 
έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία τους25.   

2. Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του 
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄96). 

3. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173)26 
4. Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των στοιχείων 

του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των ‘’∆ικαιολογητικών για την 
τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’27,  

5. Ο Ν. 2741/99 ‘’περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου’’ (ΦΕΚ Α 199), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242), 3090/2002 (ΦΕΚ Α 
329 Α’) 3310/2005 (ΦΕΚ Α 267) και 3932/2011 (ΦΕΚ Α 49)28, 

6. Το Ν.∆. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και 
οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32). 

7. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό 
αµοιβών. 

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

9. Ο N. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο. 
10. Οι διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.9.2010) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών 

Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 
«Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 141). 

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

12. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
 
 

Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία 

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



 

 
 

α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,  
β) της νοµοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουµένου άρθρου και 
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου. 
 
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) 
προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας 
δικαίου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη Αµοιβή – Χρηµατοδότηση – Συµβατική προθεσµία 
 
11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης µε 

τίτλο:  

«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου ∆ράµας». 

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

 
11.2 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται σε 875.748,51€ (χωρίς ΦΠΑ) και επιµερίζεται 

σε επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές: 
 

1. 315.616,06 € για µελέτη κατηγορίας 1 (χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες) 
2. 385.752,96 € για µελέτη κατηγορίας 2 (πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες) 
3. 142.835,99 € για µελέτη κατηγορίας 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές 

µελέτες και έρευνες) 
4. 31.543,50 € για µελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές µελέτες) 

 
Η µελέτη δεν έχει ενταχθεί  σε κάποιο πρόγραµµα και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από 
∆ηµοτικούς Πόρους29. 
 

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

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



 

 
 

αποχετευοµένων περιοχών, διαστάσεις βασικών χαρακτηριστικών του έργου, επιφάνεια 
κτηρίων, κλπ).  
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες υπερβάσεις του βασικού σχεδίου έχουν ισχύ τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 29 του ν. 3316/05.  

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

 Στη σύµβαση ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως: 30 

1. Για την υποβολή των εργασιών του Α΄ Σταδίου, 9 (εννέα) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης 

2. Για την υποβολή των εργασιών του Β1΄ Σταδίου, 6 (έξι) µήνες από την οριστική 
παραλαβή του προηγούµενου σταδίου και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για το Β1 
Στάδιο από την ∆/νουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο 

3. Για την υποβολή των εργασιών του Β2΄ Σταδίου, 3 (τρεις) µήνες από την οριστική 
παραλαβή του προηγούµενου σταδίου και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 18 µήνες. 

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

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

 
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης  
 
12.1 Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της µελέτης θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, όπως 

αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/200531.  
12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.  
12.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθµιση της 

βαθµολογίας των Τεχνικών και των Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
κρίθηκαν αποκλειστέοι βάσει των άρθρων 18, 19 και 2032 της παρούσας. Η αξιολόγηση των 
προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης 
της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 
22 της παρούσας, µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους κατά  την παράγραφο 22.2 της 
παρούσας. 

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

οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και υποδείγµατα εγγράφων για την 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις Εγγυητικές 
Επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική. 

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

 Οι προσφορές θα ισχύουν για (οκτώ) 833 µήνες από την ηµέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής Προσφορών του εποµένου άρθρου. 

 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 
 



 

 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συµµετοχής, ορίζεται η ……….. και ώρα ……….. 

Αιτήσεις και προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
(κατά το άρθρο 3). 

 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 

15.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής (2% επί της 
προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης), ποσού 17.514,97€ 34, η οποία συνίσταται είτε α) σε 
εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε 
σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. 
(άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα (προσάρτηµα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον (εννέα) 935 µηνών 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική 
επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη 
επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης 
διατύπωσης. 

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

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

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα (προσάρτηµα 
VI), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της 
προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης ποσού 43.787,43€ (άρθρο 11.2 της παρούσας). 

 

Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου  –  Τρόπος πληρωµής  

Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει 
το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται, παρά µόνον στις 
περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05 και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18.2.2006 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 



 

 
 

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

 
Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ36, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό 
υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής37 και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα 
σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις  ………..38. 

17.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής39 θα δηµοσιευθεί α) στο ενηµερωτικό δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο40, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία 
(άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007)41. 

17.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης42 
βαρύνουν τον Ανάδοχο δεν µπορεί να είναι ανώτερα των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) 
ΕΥΡΩ43 και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια µελέτη, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της υπηρεσίας για την 
ανατιθέµενη σύµβαση. 

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

 Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό  Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/18/44ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της 
Ευρ/κής Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

18.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 γ΄ του 
άρθρου 7 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται46 για κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης 
που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη τάξη κάθε πτυχίου, σύµφωνα µε τις 
επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών της παρ. 11.2 της παρούσας, είναι οι εξής: 

1. στην κατηγορία µελέτης 1, πτυχία τάξεων Γ ή ∆47 

2. στην κατηγορία µελέτης 2, πτυχία τάξεων Γ, ∆ ή Ε 

3. στην κατηγορία µελέτης 20, πτυχία τάξεων Γ ή ∆, 

4. στην κατηγορία µελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ή Β  

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / 
Γραφείων  Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που 
προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του 
ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων)48. 

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

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

18.2.2 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα 



 

 
 

µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ49 και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και 
κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή 

18.2.3 προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των 
προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα 
Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ50 ή 
στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής 
που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, 
κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 

1. Για την κατηγορία µελέτης 1, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας για Γ τάξη ή 1 
τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας για ∆ τάξη,  

2. για την κατηγορία µελέτης 2, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας για Γ τάξη ή 1 
τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας για ∆ τάξη ή 2 τουλάχιστον µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 
8ετούς εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας για Ε τάξη,  

3. για την κατηγορία µελέτης 20, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας για Γ τάξη ή 1 
τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 
4ετούς εµπειρίας για ∆ τάξη,  

4. για την κατηγορία µελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εµπειρίας για Α τάξη ή 1 
τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εµπειρίας για Β Τάξη.51 

18.3.  Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτούµενες τάξεις ανά 
κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν τουλάχιστον σε µία από τις περιπτώσεις 
της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώµατος 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των 
διαγωνιζοµένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται.  

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

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

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά 
τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται 
τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η 
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, 
εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν 
καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

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

18.5.  Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα 
ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή 



 

 
 

τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να 
έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται52.  

Μετά την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του ν. 
3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη 
παροχή των πληροφοριών αυτών. 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού 
προσώπου ή και της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο 
αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην 

παρ. 23.1.2α της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 20 .   Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα53  
 
20.1 Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 και 19, οφείλει επιπλέον 

να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο54. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την 



 

 
 

εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών55, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις 
του διαγωνιζόµενου κατά την τελευταία δεκαετία56, πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, στις οποίες µετείχε είτε αυτοτελώς ως ανάδοχος είτε 
ως συνανάδοχος υπό τη µορφή µέλους κοινοπραξίας, σύµπραξης ή και συνεργαζοµένων 
µελετητικών γραφείων.  

Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία: 57: 

Για την κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες) και την κατηγορία 2 (Πολεοδοµικές 
και Ρυµοτοµικές Μελέτες), η εκπόνηση µίας τουλάχιστον µελέτης σύνταξης Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) η οποία πρέπει απαραίτητα να έχει δηµοσιευθεί σε τεύχος του 
ΦΕΚ και να µην αποτελεί τροποποίηση ή αναθεώρηση παλαιότερου – υφιστάµενου γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου. 

 
20.2. Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 

και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το 
µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του 
άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά 58 είτε από έναν 
µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης. 

  Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 59 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την 
τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. 
µέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη 
στο διαγωνισµό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να 
χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή 
αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό 
πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 
 

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

      α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,  

 β- κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και  

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

 Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:  

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο : 

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

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

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



 

 
 

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

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

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

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή  

- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 

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

- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

Επισηµαίνονται σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων τα ακόλουθα: 

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

     β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής 
απόφασης των οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο διαγωνισµό σε σύµπραξη µε 
τα λοιπά µέλη της σύµπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση συµπράττοντος θεωρείται ότι 
υφίσταται η σχετική νοµιµοποίηση του νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι 
συµµετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως «κοινοπραξία» θεωρείται ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
συµπράξεως.  

[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε 
σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό 
έγγραφο και διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ]. 

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

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

κατηγορίες και τάξεις µελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.  

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

21.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 18.2.3 προσκοµίζουν  

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

 β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του αλλοδαπού 
διαγωνιζοµένου (αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας), µε την οποία 
δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, µε τις ειδικότητες και την 
εµπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο 



 

 
 

αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας τους και ββ) ότι σε περίπτωση ανάδειξής του ως 
αναδόχου (του ίδιου ή του σχήµατος στο οποίο µετέχει) θα προσκοµίσει βιογραφικά 
σηµειώµατα του απαιτούµενου προσωπικού, επί ποινή αποκλεισµού του από τη 
διαδικασία.  

21.3    ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων 

 Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το Προσάρτηµα  
Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ των 
αναφεροµένων στο άρθρο 19 της παρούσας.  

 Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι 
δεν συντρέχει στο πρόσωπο του µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.  

 Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος 
αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. 

 

21.4    ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας60  

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 20.2,  
τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν  το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα που 
δανείζει την ικανότητα): 

21.4.1 Κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων µελετών, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 1 
του προσαρτήµατος II, που εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία61 από τον µεµονωµένο 
διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 
συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και 
αποτελεσµατικής εκπόνησης των µελετών. 

21.5  Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να παρατίθενται τα 
παρακάτω από αα -δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού:  

  αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (απροφασίστως). 

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

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

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

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

  21.6  ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών 62. Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις 
ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για µεµονωµένους 
υποψήφιους, είτε για µέλη συµπράξεων ή κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 
οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά 
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

         αα) Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 
προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 



 

 
 

καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιµες ηµέρες" πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

    ββ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές 
µετοχές, προσκοµίζουν: 

i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 
ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ 30 µέρες πριν την υποβολή προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού 
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή 
της προσφοράς.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την υπογραφή 
της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

        γγ)  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους 
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν: 
i) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών. 
ii) αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  
iii) Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί 
να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης 
ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
Τα ανωτέρω υπό β’ και γ’ έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.2 
της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά 
το άρθρο 4.6. της παρούσας. 

 

Β)        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

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

άρθρο 8 της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αρ. ∆17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/ 18-
102006 (ΦΕΚ Β΄1611/2006) καθώς και το άρθρο Β της υπ. αριθµ. Ε1/22.1.2007 εγκυκλίου 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

            Η τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων του 
φακέλου του έργου και να περιλαµβάνει καταγραφή των αντικειµένων της υπό ανάθεση 
µελέτης (κατηγορίες µελετών και στάδια µελέτης) και σχολιασµό αυτών, µε επισήµανση των 
τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν και εισήγηση περί του ενδεδειγµένου τρόπου 
επιλύσεώς τους. Στη Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών 
λύσεων. 
 
Η Τεχνική Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων63 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους 
(ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και σχεδίων.  
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου 
κρίσης 64),  το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
 



 

 
 

21.7.2 Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει: 
α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, µε σύντοµη περιγραφή 

της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού, όπου 
απαιτείται.  

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

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

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

Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων65 κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου 
µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης66),  το 
υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

 
21.7.3  Έκθεση σχετική µε την Οµάδα  Μελέτης που θα περιλαµβάνει: 

α) Παρουσίαση όλων των στελεχών της Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της προηγούµενης 
συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, (υπόδειγµα 1 του 
προσαρτήµατος III) όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο. 
β)  Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση της 
µελέτης συνοδευόµενη από οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας. 
γ)  Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας 
µελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας   (υπόδειγµα 2 του 
προσαρτήµατος III). 
δ)  ∆ήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας µελετών και στην  οποία 
να δηλώνει σε πόσες και ποιες µελέτες άσκησε παρόµοια καθήκοντα και εάν οι µελέτες αυτές 
εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα. 
  
Για τα πρόσωπα της οµάδας µελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναµικό του 
διαγωνιζόµενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 22.1.1β, πρέπει να 
υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα άτοµα 
αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η 
παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας (γραφείου µελετών), µε την οποία διατηρεί το µέλος της οµάδας µελέτης σχέση 
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο µέλος της οµάδας. ∆εν 
απαιτείται η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών. 
 

Η Έκθεση για την Οµάδα Μελέτης (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και 
εξαιρουµένων: i) των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα 
οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας 
µελέτης και ii) της δήλωσης του συντονιστή του παραπάνω εδαφίου 21.7.3.δ ) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 15 σελίδων67 κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, 
εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης68), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 20.1.β 
εξειδικευµένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας) τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης διαγωνιζοµένου πρέπει 
απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.   



 

 
 

 
Γ.        ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

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

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και  

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

Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς 
το πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν 
λόγο αποκλεισµού. 

Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης και 
πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. 

Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της σύµβασης, 
το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία µελέτης, β) τα ποσά 
των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία εν 
συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό 69) επί της προεκτιµώµενης 
αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Υπενθυµίζονται  οι επισηµάνσεις της παρ. 11.3 του παρόντος. 

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

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

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

 

Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισµός Αναδόχου 
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22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων 
Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα παρακάτω 
κριτήρια 71: 

 
22.1.1 Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 

          Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  

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

• ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 



 

 
 

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

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

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

∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες 72. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται σε 
Β1= 35%. 

            

Κριτήριο 2ο  Τεχνικής προσφοράς 

Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια: 

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

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα: 

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

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

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

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

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

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

Αξιολογούνται  συγκεκριµένα : 

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

• ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους 
υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της 
οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον 
διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή 
του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του 
διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό 
στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη 
προκήρυξη 73. 



 

 
 

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

• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα74 και σε σχέση µε  
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 

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

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

Η βαθµολογία U2 στο κριτήριο αυτό προκύπτει ως: 

U2 = 40% U2A + 60% U2B 

Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β2=40%. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό 
βαθµό κάτω του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Συνολική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

U Τ.Π.= (U1*B1 + U2*B2)75 / 0,75 > 60 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον: 

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

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

 

22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

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

Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  

 

Η βαθµολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:  

U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

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

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

 

22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  

U = U.Τ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων 
προσφορών,  ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την µεγαλύτερη 
βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 



 

 
 

 
 Άρθρο 23:  Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 

αναδόχου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της παρ. 19.6. 
Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν 
πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

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

γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ. 19.7. Για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές - φυσικά πρόσωπα θα προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές 
εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-



 

 
 

µελετητές ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν 
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά θα 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχουν 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.  

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

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

Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό για 
το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. 

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

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

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

 

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

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

23.4  Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε 
Επίσηµους Καταλόγους Αναγνωρισµένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά την 



 

 
 

έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής 
των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του. 

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

 
Άρθρο 24 - ∆ιάφορα: 

 
24.1 ∆ιαλειτουργικότητα - Πνευµατική ιδιοκτησία 

Το σύνολο των παραδοτέων υπηρεσιών, λογισµικού, δεδοµένων, µεταδεδοµένων καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου έργου προστατευόµενου από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 που 
παράγεται από τον ανάδοχο στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού, θα πρέπει να 
διατίθενται µε ανοικτά πρότυπα και να ακολουθούν τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 
που ορίζονται από: 
(α) την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010 
(β) το Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας καθώς και 
(γ) το σύνολο της νοµοθεσίας για τα δηµόσια δεδοµένα και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί 
των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά 
δικαιώµατα στην αναθέτουσα. 
 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να  δίδονται  στην Αναθέτουσα οι κατάλληλες άδειες ή να 
µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόµενων 
δεδοµένων, των σχετικών µεταδεδοµένων , λογισµικού καθώς και επί οποιασδήποτε, άλλης 
πληροφορίας, δεδοµένων ή έργου που ρυθµίζεται από την οικεία νοµοθεσία για την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στη 
δηµόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση 
και διάθεση τους χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό ή επιφύλαξη, ιδίως για το 
διαµοιρασµό και περαιτέρω χρήση µεταξύ δηµοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους µε 
κατάλληλες άδειες.  

Το σύνολο του περιεχοµένου, δεδοµένων, λογισµικού καθώς και κάθε άλλης 
πληροφορίας θα πρέπει να παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή, αυτόµατα επεξεργάσιµη, χωρίς 
περιορισµούς τεχνικούς ή άλλους και βασιζόµενα σε ανοιχτό µορφότυπο και πρότυπα. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των  εκθέσεων και των συναφών 
στοιχείων, δεδοµένων, πηγαίου κώδικα, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί 
κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού , που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από 
τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µε τέτοιες άδειες ή µε µεταβίβαση των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η αναθέτουσα   να µπορεί 
(α) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα  
(β) να µελετά τα παραδοτέα , ιδίως τον πηγαίο κώδικα, και να χρησιµοποιεί την πληροφορία 
που υπάρχει σε αυτά 
(γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα  
(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε να 
αυξάνει τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά.  

Η αναθέτουσα θα πρέπει να µπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα µε την 
έκδοση 3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά Παρόµοια 
∆ιανοµή, ή µε την άδεια European Public Licence αν πρόκειται για λογισµικό τα οποία θα 
πρέπει να κατατίθενται και στο αποθετήριο της αναθέτουσας, ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο αποθετήριο.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας 
επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά 
δικαιώµατα στην αναθέτουσα. 

Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι δε θα 
ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των 
παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ιδίως πνευµατικά δικαιώµατα, προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση 
οποιασδήποτε από τις παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της αναθέτουσας αρχής 



 

 
 

Η Αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω 
παραδοτέα σύµφωνα µε τους όρους της νοµοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδοµένα, την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, την περαιτέρω χρήση της δηµόσιας 
πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:  
(α) στις δηµόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010 και το Ν. 3979/2011, χωρίς 
κανέναν περιορισµό για τη χρήση και τον περαιτέρω διαµοιρασµό µεταξύ δηµοσίων αρχών, 
προκειµένου να επιτελούν τη δηµόσια αποστολή τους 
(β) σε τρίτους σύµφωνα µε κατάλληλη άδεια όπως αυτή προσδιορίζεται από την Εθνική 
Επιτροπή Γεωπληροφορία και τις κανονιστικές πράξεις του Ν. 3979/2011 µε κατάλληλες 
άδειες χρήσης 
  

Εφόσον αυτό επιτρέπεται από την άδεια διάθεσής τους, τα παραδοτέα θα πρέπει να 

κατατίθενται και στο αποθετήριο της αναθέτουσας, το http://forge.osor.eu/, στο 

geodata.gov.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο 
αποθετήριο σε επεξεργάσιµη µορφή και µε ρητή αναφορά στους όρους διάθεσής τους όπως 
αυτοί προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 
24.2 Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί  οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις -αποφάσεις76: 

Η υπ’ αριθµ. …../2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Καθορισµός όρων 
διακήρυξης της µελέτης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου ∆ράµας». 
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∆ΡΑΜΑ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2014 

 
   

 
          Συντάχθηκε 

 

 

 

 

    Κιοσσές Ιωάννης 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Ελέγχθηκε  

 

 

 

 

Πανταζίδης Γεώργιος 

     Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

                     Θεωρήθηκε      

                Ο ∆ιευθυντής  της  

                 ∆/νσης ∆όµησης 

 

 

          Ευαγγελίδης Νικόλαος 

      Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Χαρακίδης Κυριάκος 

∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 



 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 
 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  II  :         Υποδείγµατα για την τεχνική  ικανότητα  

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος  παρόµοιας φύσης µελετών  

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :  Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της 

οµάδας µελέτης  

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού   

…………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

΄Άρθρου   21.3 της Προκήρυξης  

Προς την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού της ως άνω µελέτης   

 

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

…………………………..,
1
 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   …………………………….., στις 

………………………………… 

 

υποψήφιος
2
 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος

3
 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
4
 

 

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

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

 

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαστηρίου
5
 για: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 

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

                                                 
1
 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 

2
 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3
 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει στο 

διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  

4
 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 

5
 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 



 

 
 

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

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

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

εκπροσωπώ).  

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
6
 υπό πτώχευση, εκκαθάριση

7
, ή αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που 

να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23.1.2γ 

της Προκήρυξης. 

  

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την πληρωµή 

των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

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

µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 

3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                          Ο δηλών 

                              ……………………………………

                                                 
6
 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 

7
 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 



 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ   ΦΥΣΗΣ της τελευταίας …..ετίας (από ….έως σήµερα) 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο  

κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε µέλος αυτής.) 

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

Υδραυλικά.)  

 

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

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

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη Αρχή, 

∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6  Τµ. Α) 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που εκπονήθηκαν ή 

πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, Προµελέτη, Οριστική, Μελέτη 

Εφαρµογής κ.λ.π.).  

 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος.  Σε περίπτωση 

Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος 

της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 

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

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η 

εγκριτική απόφαση.) 

     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 

και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη 

κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς 

το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν 

ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση µελέτη.  Μπορεί να 

γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π 

κατά την κρίση του υποψηφίου.) 

    

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας 

στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)  

 

 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία 

συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και η 

τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης.  

Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες σχετικά 

µε την επιτυχή υλοποίηση της µελέτης.  Στην περίπτωση που διατίθενται 

πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της µελέτης 

συνυποβάλλονται.) 

   



 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση 

Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.) 
 

 

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

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

 

 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν 

να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. ) 

 

 

 
   (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

   Νοµίµου Εκπροσώπου 

 

 

 

 

Σηµείωση:  Το υπόψη προσάρτηµα µπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας µε µορφή 
στηλών, των οποίων τα περιεχόµενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καµιά 
αλλοίωση από τα ζητούµενα στο παρόν υπόδειγµα. 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 
 



 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

µε στοιχεία από προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης 
τα οποία αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 
προτεινόµενης οµάδας 
µελέτης    τα οποία 

έχουν συνεργαστεί και 
στο παρελθόν 

Τίτλος 
Μελέτη 

 

Φορέας 
Ανάθεσης 
(Προιστα-

µένη Αρχή) 

Ανάδοχο 

Μελετητικό 

σχήµα 

(Συµπράττοντα 

γραφεία 

µελετών) 

Έναρξη 

Σύµβασης 
-------------- 

Περαίωση 

Σύµβασης 

Κύρια 

Εκπονηθέντα 

στάδια µελετών 
 

Πιστοποιη- 

τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(*)

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 

 

3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 

   

 

6. 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 

 

3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 

   

 

6. 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 

 

3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 

   

 

6. 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 

 

3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 

   

 

6. 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 

 

3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 

   

 

6. 

 

 
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 

                                                 

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό (απλό φωτοαντίγραφο) που µπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, 

Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ. 



 

 
 

Προσάρτηµα  V 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………
8
 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 

………………………………… 
9
, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 

……………… …… 

………………………………………………………………………………………….
10

  για τη 

συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….
11

, ή της µετ΄αυτήν νέας 

ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

………………………………………………………………………………………… 
12

 σύµφωνα µε 

τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 

συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα 

σε 3 (τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά 

και µόνο µέχρι ……………………….. 
13

 µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν 

µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της 

εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

                                                 
8
  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 

9
  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης 

αµοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η εγγύηση συµµετοχής 
διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 

10
  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η 
πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες 
των µελών νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 

11
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

12
  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  στην   προκήρυξη. 

13
  Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η 

εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 



 

 
 

Προσάρτηµα  VI 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

14
 

Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς 

15
 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… 

…………………… …………………… ……………… …… ……..…
16

  µέχρι το ποσό των 

………………………….ΕΥΡΩ 
1 
 

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή 

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε 

απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 

…...…………………………………………..
17

  

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή 

της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το 

καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης 

σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 

ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του 

Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. Η ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                 
14

   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής. 

15
  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της µελέτης ή 
της παροχής υπηρεσιών. 

16
  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση σύµπραξης 

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

17
  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση 

ανάθεσης 



 

 
 

Προσάρτηµα   VΙI 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

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

αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. 

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥ
ΞΗΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜ
Α 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 

 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συµµετοχής για  πρωτοκόλληση 

-το δεύτερο αντίτυπο µε συνηµµένα τα 1α,1β,1γ και 1δ 

21.1   

1α     α)  Πίνακας Περιεχοµένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .∆ήλωση  µελών σύµπραξης περί ορισµού κοινού 

Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του. 
21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση  αποδοχής διορισµού του ορισθέντος 

κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη Υπεύθυνη .∆ήλωση  του 

αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

1δ 
    δ) Υπεύθυνη  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί κατανοµής 

της αµοιβής των συµπραττόντων γραφείων. 
21.1.δ    

2α 

Πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις µελέτης 

για εγγεγραµµένους στα Ελληνικά µητρώα µελετητών ή γραφείων 

εταιριών µελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων 

υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. 

που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σε κατηγορία και τάξη µελετών 

αντίστοιχη µε των Ελληνικών µητρώων µελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή ένορκη βεβαίωση για όσους 

προέρχονται από χώρες-µέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

αντίστοιχα µητρώα και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη µε 

αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο µητρώο µελετητών και 
σχετική  Υπεύθυνη δήλωση. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) για κάθε µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 
21.3 προσάρτηµα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί µη λόγου αποκλεισµού (άρθρο 19 

Προκήρυξης) κάθε µέλους διαγωνιζόµενων συµπράξεων ή 

κοινοπραξιών υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

µέλους. 

21.3 προσάρτηµα Ι   

4α 
Κατάλογος  Παρόµοιας φύσης µελετών.  

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα)  
21.4 

προσάρτηµα 

II -1 
  

4β 
Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της µελέτης. 

(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα)  
21.4 

προσάρτηµα 

II –2 και 

 προσάρτηµα 

II –3 

  

5 Εγγύηση συµµετοχής 21.5 
προσάρτηµα 

V 
  

6 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ΑΕ 21.6    

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νοµίµου Εκπροσώπου 



 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Το κείµενο αυτό περιέχει υποσηµειώσεις - υποδείξεις προς τις υπηρεσίες που συντάσσουν 
την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά το ΥΠΕΧΩ∆Ε) ερµηνευτική προσέγγιση κάποιων 
όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό πρέπει να παραδίδεται µε τα τεύχη του 
διαγωνισµού στους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για 
την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους και να τους ενηµερώσει για τον τρόπο ερµηνείας 
των όρων της προκήρυξης που εφαρµόζει η υπηρεσία. 
 
(Το κείµενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα) 
1
 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του ορίου εφαρµογής των 

κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του παρόντος τεύχους σηµειώνονται οι 
διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο στις δύο περιπτώσεις.  

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

3 Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. Α΄ή Β΄ βαθµού, ανώνυµη εταιρεία του δηµόσιου 
τοµέα κλπ) στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι µελέτες. 

4 Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση, είτε για λογαριασµό του είτε για λογαριασµό του κυρίου 
του έργου. 

5
 Η Προϊσταµένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του 

∆ιαγωνισµού 

6 
Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών. 

7
 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την 
προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. 
αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την προηγούµενη Κυριακή και 
επειδή είναι αργία την προηγούµενη Παρασκευή.  Ο ίδιος τρόπος υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές 
περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 7ήµερο). 

8
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

9 
Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  

10
 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα  µε την κατηγορία µελέτης και τις προβλέψεις της υπουργικής 

απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3316/05, όταν αυτή τεθεί σε εφαρµογή. Μέχρι τότε το περιεχόµενο του φακέλου του 
έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 και είναι (επί παραδείγµατι): Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της υπό ανάθεση µελέτης, η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. Το πρόγραµµα των 
απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών, το τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της 
µελέτης κ.ο.κ. 

11 
∆ιευκρίνηση: µε τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγµατος ή κατάλληλου ταχυδροµικού 

φακέλου. 

12
 Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (κατά 

το άρθρο 20 της παρούσας) διαγράφεται η φράση: 

  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελµατικής καταλληλότητας κατά το άρθρο 
20». 

13
 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της (τυχόν) ζητούµενης ειδικής 

τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία η αιτιολόγηση των λόγων αποκλεισµού πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένη, ώστε να προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 

 
14
∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η υπηρεσία έχει τα µέσα και 

προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της 
υπηρεσίας. 

 
15

Σχετικά µε το θέµα της οριστικοποίησης της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών και τους κινδύνους που 
συνεπάγεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ενώ ακόµα εκκρεµούν προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών 
προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο Ε15/07 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

16 
ΚΕΝΟΝ    

17
 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονοµικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου, από τις 

αναφερόµενες στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την αδυναµία συγκρισιµότητας των προσφορών. Θεµελιώδης 
υποχρέωση των διαγωνιζοµένων είναι να δίνουν προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείµενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται 
στο ΦτΕ.  



 

 
 

18
 O νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το ταχυδροµείο. 

19
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την έκδοση της απόφασης µπορεί 

µεν να αρχίσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά δεν µπορεί να ολοκληρωθεί. 

20
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 

21
 για συµβάσεις µελετών µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την προσφορά του αναδόχου) που 

υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το ποσό είναι µικρότερο. 

22
για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Για την περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων 

µελετών τόσο της τρέχουσας περιόδου (Γ΄ ΚΠΣ) όσο και της νέας περιόδου (ΕΣΠΑ, 2007-2013) το πιο πάνω ποσό 
ανέρχεται σε 5.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική αναφορά, αν το ποσό είναι 
µικρότερο. 
23

 Μπορεί πάντως να τεθεί είτε άλλο όργανο, είτε, αορίστως, «το νόµιµο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο».  

24
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ρητά να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια του συµβατικού αντικειµένου 

προβλέπεται προγραµµατισµός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του 
Ν.3316/05. 

25
 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε (ggde.gr). 

26
Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή, ανώτερο του ορίου 

εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.  

27
Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων για τον 

έλεγχο του ΕΣΡ. 

28
 Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) 

υπάγεται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε υποσηµείωση 22 για τις συγχρηµατοδοτούµενες 
µελέτες). 

29
Εφόσον πρόκειται για σύµβαση χρηµατοδοτούµενη από κοινοτικά κονδύλια πρέπει να αναφέρεται και το Μέτρο από το 

οποίο χρηµατοδοτείται. 

30
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 ν. 3316/05, τµηµατικές προθεσµίες µπορούν να τεθούν στη σύµβαση κατά την κρίση 

της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τµηµατικές προθεσµίες η σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται.  

Επίσης µπορεί να γίνεται παραποµπή στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που (τυχόν) περιλαµβάνεται στο τεύχος τεχνικών 
δεδοµένων. 

31
Επισηµαίνεται ότι για την νόµιµη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 µπορεί να απαιτείται η έκδοση γνωµοδότησης 

του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου ή και απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 
παρ. 5 του ν. 3316/05. 

32
Το άρθρο 20 µνηµονεύεται µόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και επαγγελµατική καταλληλότητα. 

33
Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Μια µέση χρονική 

περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 3-8 µήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των 
προσφορών πρέπει να ορίζεται αντίστοιχο διάστηµα. 

34
Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 

παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005). 

35
ορίζεται χρόνος µεγαλύτερος κατά 30 ηµέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο 

13.2. 

36
εφόσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 

37
Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της ΓΓ∆Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).  

38
Η παρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των οδηγιών, άλλως 

εισάγεται το κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 
∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED». 

39
Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτηµα της Εγκυκλίου Ε.15 / 2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

(αρ. πρωτ. ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

40
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 39). 

41
∆ιευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ηµερών που µεσολαβεί µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής των 

προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να προσµετράται µετά και την αποστολή της προκήρυξης στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα 
αναφερόµενα στη παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/05), και όχι µόνο από την αποστολή δηµοσίευσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

42
Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές προσδιορίζονται στις κείµενες διατάξεις. 

43
Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και αποφυγής 

αιφνιδιασµού των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην οικονοµική τους 
προσφορά. Εφόσον προκύπτει µεγαλύτερη δαπάνη δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην τιµολογιακή πολιτική των 



 

 
 

εφηµερίδων, το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο 
απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης περίληψης στα έντυπα που ο ν 
3316/05 προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αφορά την δηµοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την 
δηµοσίευση σε περισσότερα έντυπα από τα προβλεπόµενα. 

44
Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 

45
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής 

των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο εφαρµογής των Οδηγιών, δηµοσιεύεται περίληψη 
συνταγµένη κατά το απλουστευµένο υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική Εγκύκλιος 15/2007). 

46
 Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, να ζητούνται, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

τεχνικού συµβουλίου, πτυχία ανώτερα των καλουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

  Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της αµέσως ανώτερης ή και 
κατώτερης τάξης, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. 

 47   Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, να ζητούνται, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού 
συµβουλίου, πτυχία ανώτερα των καλουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

48
 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης, εναπόκειται στην κρίση της 

αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), δεδοµένου ότι δεν υφίστανται νοµοθετηµένοι κανόνες για την 
αντιστοίχιση των µελετών µε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία επιστηµόνων που µπορούν να ανταποκριθούν στην εκπόνησή 
τους.Συνιστάται πάντως, σε περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες για την επιστηµονική επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων 
να ανταποκριθούν στις συνολικές επιστηµονικές απαιτήσεις της µελέτης, να απαιτούνται ρητά συµπράξεις µεταξύ 
συγγενών ειδικοτήτων.  

49
Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η σχετική διάταξη της 

οδηγίας αυτής. 

50
 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής.  

51
 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών απαιτούνται για την συνολική µελέτη 

52
 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη σύναψη της σύµβασης 

(όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί µητρώων µελετητών) αν ισχύουν εκτός από το 
εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η ανανέωσή τους.  

53
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την προκήρυξη, πλέον της 

γενικής εµπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή και άλλες 
ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 

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

54
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας να 

µην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας της µελέτης, σε συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. Πρέπει να 
αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  «φωτογραφικών όρων», όταν η 
αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης. 

 Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις 
ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 

55
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων. Τα 
ζητούµενα προσόντα  ειδικής ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που 
προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 

56
Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) . 

57
 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών) µπορεί να ζητείται για κάποιες µόνο από τις 

επιµέρους κατηγορίες µελετών, κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά που απαιτούν την εξειδικευµένη εµπειρία.  

58
Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης ειδικής εµπειρίας. Π.χ.: εάν 

ζητείται εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και 
άνω, αυτή µπορεί να προκύψει από µία σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει 
ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν µπορεί να προκύπτει από την εµπειρία µε µία 
µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου και µία µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου 
στην ίδια κατηγορία. 



 

 
 

59
Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου εφαρµογής της Οδηγίας 

(2004/18 ή 2004/17 ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

60
Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη τέτοιας ικανότητας, αλλιώς 

παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ζητούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε 
απόλυτη αντιστοιχία µε τις τιθέµενες στο άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό 
της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία διαγωνιζόµενου, 
προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η 
αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε πρέπει να µεριµνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά. 

61
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστηµα να είναι ανάλογο της 

ειδικότητας των ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το 
δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού διαγωνιζοµένων. 
62

Η παράγραφος 21.6 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το ποσό του 1. 000. 000 ΕΥΡΩ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

63
Αν η µελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ αυξηµένες απαιτήσεις, το 

όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά µπορεί να ορίζεται µικρότερο ή µεγαλύτερο, κατά την εκτίµηση της 
αναθέτουσας αρχής. 

64
(ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους διαγωνιζόµενους). 

65
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 66) 

66
(το ίδιο µε την  υποσηµείωση 67) 

67 
(το ίδιο µε την υποσηµείωση 66) 

68
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 67) 

69
Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη αµοιβή και ως αρνητική η 

µεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 85.000 
ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 

70
Αν η προς ανάθεση µελέτη έχει προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ποσού των 120.000 ΕΥΡΩ, τίθεται υποχρεωτικά (εκτός 

κι αν, κατόπιν γνώµης του οικείου τεχνικού συµβουλίου το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εν λόγω 
µελέτες, αν λ.χ. η µελέτη δεν µπορεί να συνδεθεί µε ορισµένο τόπο), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, 
ένα επιπλέον κριτήριο ανάθεσης ως ακολούθως: 

 

               «23.1.3  Κριτήριο 3
ο
 τεχνικής προσφοράς 

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

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

- η συµµετοχή µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών 
προβληµάτων.   
Το κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 
είναι Β3=20%.» 
Στην περίπτωση αυτή: α) η βαρύτητα του κριτηρίου 2, ελαττώνεται σε 20%. 
β) γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στον τύπο ανάδειξης.  
γ) προστίθεται στα αποδεικτικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη της 
«γνώσης των τοπικών συνθηκών». 

71
 Με την προκήρυξη µπορεί να τίθενται (δεν είναι απαραίτητο) και κατώτερα όρια παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο 

(άρθρο 7 παρ.2.ια και  8 ν. 3316/05). Πρέπει πάντως να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση τέτοιων 
ορίων µπορεί να είναι πολύ αυστηρή, έως απαγορευτική για την ελεύθερη συµµετοχή των υποψηφίων σε κάποιες 
περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίµηση της υπηρεσίας, είτε να µην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων ορίων 
παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαµηλά (π.χ. 30 µονάδες στην εκατονταβάθµια 
κλίµακα βαθµολόγησης του κριτηρίου).   

72
 Το όριο παραδεκτού των τεχνικών προσφορών  του κριτηρίου αυτού µπορεί να  τίθεται από την Προκήρυξη. Για την 

σηµασία της κατώτερης παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, βλέπετε σχετικά την προηγούµενη υποσηµείωση.  

73 
Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ’ και ∆’ τάξεων πτυχίων, το βασικό 

στελεχιακό δυναµικό είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον εµπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 

74
∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το µέγεθος του έργου, όσο και ο 

υπερβολικός αριθµός µελών. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµού πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν 
όπως ορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. Ε1/2007), τη συµµετοχή σε οµάδες µελετών διαγωνιζοµένων, 
προσώπων που απαγορεύεται η συµµετοχή τους από το πνεύµα και το γράµµα του Ν. 3316/2005, όπως άτοµα τα οποία 
απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε αναθέτουσες αρχές, µελετητές µε δέσµευση του πτυχίου τους σε 
γραφείο που δεν µετέχει στο διαγωνισµό κ.λ.π. 

75
 Αναπροσαρµόζεται ο τύπος αν τεθεί το 3

ο
 κριτήριο. 

76
Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωµοδοτήσεις (π.χ. άρθρου 5 παρ. 5, άρθρου 7 παρ. 6 , άρθρου 15 παρ. 3, άρθρου 20 

παρ. 4 του Ν. 3316/05). 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

∆ήµος ∆ράµας, ∆ιεύθυνση ∆όµησης, 1
ης

 Ιουλίου 1, Τ.Κ. 66 100, ∆ράµα 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας. 

Πληροφορίες για την παραλαβή τευχών στα τηλέφωνα 2521351514. 

Αρµόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία: Πανταζίδης Γεώργιος, Κιοσσές Ιωάννης 

Tηλ.: 25213 51514, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ikios@dimosdramas.gr 
 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Ο τίτλος της µελέτης είναι «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου ∆ράµας» και ο τόπος της 

παροχής είναι ο ∆ήµος ∆ράµας. 

II.1.1. Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης 
Η σύµβαση αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) στα όρια του 

Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ράµας όπως αυτά καθορίστηκαν µε το Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Πληροφορίες : Ι. Κιοσσές  

∆ιεύθυνση: 1ης Ιουλίου 1, ∆ράµα 

Ταχ. Κώδικας : 661 00 

Τηλέφωνο: 2521351514  

FAX : 2521351513 

∆ράµα     -    -2014 

Αριθ. Πρωτ.:  



 

 
 

- Μελέτη ΓΠΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2508/97 και τις τεχνικές προδιαγραφές 

εκπόνησής τους σύµφωνα µε την Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. αριθµ. 9572/1845/6.4.2000 

(ΦΕΚ 209/∆/ 7.4.2000) 

- Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την 

Απόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. Αριθµ. Οικ. 37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.9.2007) 

και 

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ. 

Αριθµ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./ ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) 

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε 

τµήµατα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή: α) Συνολική: 875.748,51 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23% 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

Η µελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών: 

- Κατηγορία 1 (χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες), µε προεκτιµώµενη αµοιβή 315.616,06 

ευρώ (€) 

- Κατηγορία 2 (πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες), µε προεκτιµώµενη αµοιβή 

385.752,96 ευρώ (€) 

- Κατηγορία 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες), µε 

προεκτιµώµενη αµοιβή 142.835,99 ευρώ (€) 

- Κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές µελέτες), µε προεκτιµώµενη αµοιβή 31.543,50 ευρώ (€) 

∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης: 24 µήνες 

Καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου: 18 µήνες 

 

Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής: 

Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 17.514,97 ευρώ (€) 

(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης 

ανέρχεται σε 43.787,43 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης) 

2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής. 

Η µελέτη δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από 

∆ηµοτικούς Πόρους. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

30 του Ν.3316/2005 και σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού και τις τεχνικές προδιαγραφές 

εκπόνησης ΓΠΣ. 

3. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει 

συγκεκριµένη νοµική µορφή. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν.3316/2005. 

4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η 

εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση 

δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών". 

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο 

άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - 

αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 21 του 

τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. 

2. Στο διαγωνισµό καλούνται α) ηµεδαποί ενδιαφερόµενοι (µεµονωµένοι ή σε σύµπραξή ή 

κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες µελετών και είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά 

Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, µέχρι την 

έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων), 

στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

- στην κατηγορία µελέτης 1, πτυχία τάξεων Γ ή ∆ 



 

 
 

- στην κατηγορία µελέτης 2, πτυχία τάξεων Γ’ ή ∆ ή Ε 

- στην κατηγορία µελέτης 20, πτυχία τάξεων Γ ή ∆ 

- Στην κατηγορία µελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ή Β 

β) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες-µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα 

µητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, εγγεγραµµένοι σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε τις 

προαναφερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα 

(κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 

δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει στη 

περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραµµένοι στα Επαγγελµατικά / Εµπορικά Μητρώα του 

Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους και να 

διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 

Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το 

άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής: 

1. Για την κατηγορία µελέτης 1, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας για Γ τάξη ή 1 

τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 

4ετούς εµπειρίας για ∆ τάξη, 

2. για την κατηγορία µελέτης 2, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας για Γ τάξη ή 1 

τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 

4ετούς εµπειρίας για ∆ τάξη ή 2 τουλάχιστον µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 

8ετούς εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας για Ε τάξη, 

3. για την κατηγορία µελέτης 20, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας για Γ τάξη ή 1 

τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς εµπειρίας και 2 µελετητές 

4ετούς εµπειρίας για ∆ τάξη, 

4. για την κατηγορία µελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εµπειρίας για Α τάξη ή 1 

τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εµπειρίας για Β Τάξη. 

 

3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε 

µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 

και να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της σύµπραξης 

ή κοινοπραξίας στην οποία µετέχει. 

Η σύµπραξη µπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί µέρους 

µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός 

συµπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα, που αποδεικνύεται: 

α) από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε 

συµβάσεις του διαγωνιζόµενου κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, στις οποίες µετείχε είτε αυτοτελώς ως ανάδοχος 

είτε ως συνανάδοχος υπό τη µορφή µέλους κοινοπραξίας, σύµπραξης ή και συνεργαζοµένων 

µελετητικών γραφείων. Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά 

κατηγορία: 

Για την κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες) και την κατηγορία 2 

(Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες), η εκπόνηση µίας τουλάχιστον µελέτης σύνταξης 

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) η οποία πρέπει απαραίτητα να έχει δηµοσιευθεί σε 

τεύχος του ΦΕΚ και να µην αποτελεί τροποποίηση ή αναθεώρηση παλαιότερου – υφιστάµενου 

γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. 

 

ΤΜΗΜΑ IV  

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: 



 

 
 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης 

(βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονοµική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού: 

1. Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών …../…/2014, ενώ 

µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη από τη ∆ιεύθυνση ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας, οδός 1ης 

Ιουλίου 1, Τ.Κ. 66100. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε 

την υπηρεσία. Τα τεύχη της προκήρυξης βρίσκονται αναρτηµένα και στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου ∆ράµας και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: 

http://www.dimos-dramas.gr/portal/page/portal/dimosdramas/plirofories/diakirixeisDiagonismoi).  

Οι ενδιαφερόµενοι που θα παραλάβουν τα τεύχη της προκήρυξης µέσω της ιστοσελίδας του 

∆ήµου, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους στη ∆ιεύθυνση ∆όµησης του 

∆ήµου ∆ράµας (fax 2521351513, e-mail: ikios@dimosdramas.gr) µέχρι τις …/…/2014, 

δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας. 

2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η …./…/2014 και ώρα ….. µ.µ., κατά την οποία 

θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στα 

γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας, οδός 1ης Ιουλίου 1, Τ.Κ. 66100. Τα 

έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 (οκτώ) µήνες. 

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην 

αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ήτοι τη ∆ιεύθυνση ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας, από την 

οποία µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν: 

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού, το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν 

από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού και συγκεκριµένα: 

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες 

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ηµερολογιακές 

ηµέρες 

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες 

Οι προθεσµίες αρχίζουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης 

τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην 

Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις …/…/2014. 

∆ράµα,  …/…./2014 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

Κυριάκος Χαρακίδης 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

Για την εκπόνηση µελετών 
κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 

 
 
 
 

∆ράµα 
ΧΧ-ΧΧ-2014 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
∆ιεύθυνση:  
1ης Ιουλίου 1, ∆ιοικητήριο  
Τ.Κ. 66100, ∆ράµα 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου 
∆ράµας 
 
 
∆ηµοτικοί Πόροι 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

1.077.170,67 € 
συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% 



ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

1. ΓΠΣ (Χωροταξικές – πολεοδοµικές εργασίες) 
 
Ο υπολογισµός της αµοιβής µελέτης ΓΠΣ καθώς και η καταβολή της γίνεται βάσει των διατάξεων της Αποφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε υπ’ αριθµ. 9572/1845/6.4.2000 
 

Χωρικές ενότητες και οικισµοί 2011 
Έκταση 
σε στρµ 

(Ε) 

Αµοιβή µε 
βάση τον 

πληθυσµό σε 
δρχ. 

Προσαύξηση 
20% σε 

περιπτώσεις 
παραλ., 
παραδοσ. 

και 
αξιόλογων 
Οικισµών < 

2000 κατ 

Αµοιβή µε 
βάση την 
έκταση σε 

δρχ 

αποµείωση 
10% λόγω 
ΓΠΣ µε τον 
Ν1337/83 

Αµοιβή (σε 
∆ρχ) 

Αµοιβή (σε 
ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΣΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ € 

(σύµφωνα µε το 
συντελεστή Α' 
τριµήνου 2010 
λ=0,23368) 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 58.944 833.010,00 2.435.000,00 0,00 666.408,00 100.000,00 3.001.408,00 701.369,02  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ 58.532               

∆ηµοτική Κοινότητα ∆ράµας 45.828               

Αµπελάκια, τα 322   25.000,00            

∆ράµα, η 44.823   1.000.000,00     100.000,00      

Νέα Σεβάστεια, η 518   35.000,00            

Ταξιάρχαι, οι 146   25.000,00            

Τιµόθεος, ο 19   25.000,00            

∆ηµοτική Κοινότητα Ξηροποτάµου 2.735               

Μεταµόρφωση Σωτήρος, η 181   25.000,00            

Ξηροπόταµος, ο 2.554   350.000,00            

∆ηµοτική Κοινότητα Χωριστής 2.725               

Χωριστή, η 2.725   350.000,00            

Τοπική Κοινότητα Καλλφύτου 1.600               

Καλλίφυτος, η 1.282   50.000,00            

Πανόραµα, το 318   25.000,00            

Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού 1.178               

Καλό Αγρός, ο 1.178   50.000,00            

Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων 996               

Κουδούνια, τα 996   35.000,00            

Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού  139               

∆ενδράκια, τα 26   25.000,00            



 

 
 

Λιβαδερόν, το 73   25.000,00            

Χαράδρα, η 40   25.000,00            

Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου  49               

Μακρυπλάγιον, το 40   25.000,00            

Πολύκαρπος, ο  9   25.000,00            

Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου 736               

Μαυρόβατος, ο 736   35.000,00            

Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου 630               

Μικροχώρι, το 630   35.000,00            

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 883               

Βαθύλακος, ο 98   25.000,00            

Μοναστηράκιον, το 785   35.000,00            

Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάµου 711               

Μυλοπόταµος, ο 711   35.000,00            

Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρας 322               

Νικοτσάρας, ο 322   25.000,00            

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 

412               

Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 310               

Καλλίκαρπον, το 24   25.000,00            

Οροπέδιο, το 23   25.000,00            

Παπάδες, οι 35   25.000,00            

Σιδηρόνερον, το 228   25.000,00            

Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής 102               

Σκαλωτή, η 102   25.000,00            

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 701.369,02  

            ΦΠΑ 23% 161.314,88  

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 862.683,90  

          

 
 

 



2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
 
Η Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας εκπονείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 37691/12.9.2007 Απόφασης 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1902/Β/07). 
Για τον υπολογισµό της αµοιβής της µελέτης εφαρµόζεται η ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
(ΦΕΚ 1162/Β/05). 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

Α΄ ΦΑΣΗ κ1 Ε (Κm
2
) (€) 

Άρθρο ΓΛΕ.1 

Γεωλογικός Χάρτης Προσαρµογής και Πληροφόρησης 
(κλίµ. 1:25.000)  

1. 

Τύπος Υπολογισµού:  Α1= (τκ)·κ1·Ε
0,6

 2350 833,010 

(βοηθητική 

τιμή) 

164.371,94 

Α΄ ΦΑΣΗ Α1   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.4 

Γεωλογικός Χάρτης Προσαρµογής (κλίµ. 1:25.000)   

2. 

Τύπος Υπολογισµού:  Α2= Α1·30% 164.371,94 
  

49.311,58 

Α΄ ΦΑΣΗ Α1   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.4 

Χάρτης Σχετικής Καταλληλότητας (κλίµ. 1:25.000)   

3. 

Τύπος Υπολογισµού:  Α3= Α1·30% 164.371,94 
  

49.311,58 

Α΄ ΦΑΣΗ Σηµεία   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.10 

Καταγραφές Σηµείων Εµφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών 
Εργασιών 

Τύπος Υπολογισµού Α4 

Σηµεία 0 - 200,  Α4= (τκ)·105 (€/σηµείο) 

4. 

Σηµεία > 200,  Α4= (τκ)·90 (€/σηµείο) 

30 

  

3.896,55 

Α΄ ΦΑΣΗ Α2+Α3+Α4   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.23δ 

Τεχνική Έκθεση 

5. 

Τύπος Υπολογισµού:  Α= (Α2+Α3+Α4)·25% 102.519,71 
  

25.629,93 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΦΑΣΗΣ: 128.149,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ  

Β΄ ΦΑΣΗ κ1 Ε (Κm
2
) (€) 

Άρθρο ΓΛΕ.1 

Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων 

(κλίµ. 1:5.000)   

1. 

Τύπος Υπολογισµού:  Β1= (τκ)·κ1·Ε
0,6

 5280 1 6.531,36 

Β΄ ΦΑΣΗ Β1   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.4 

Χάρτης Πληροφόρησης 

(κλίµ. 1:5.000) 

2. 

Τύπος Υπολογισµού:  Β2= Β1·30% 6.531,36 
  

1.959,41 

Β΄ ΦΑΣΗ Β1   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.4 

Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 

(κλίµ. 1:5.000) 

3. 

Τύπος Υπολογισµού:  Β3= Β1·30% 6.531,36   1.959,41 

Β΄ ΦΑΣΗ Σηµεία   
(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.10 

Καταγραφές Σηµείων Εµφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών 
Εργασιών 

Τύπος Υπολογισµού Β4 

Σηµεία 0 - 200,  Β4= (τκ)·105 (€/σηµείο) 

4. 

Σηµεία > 200,  Β4= (τκ)·90 (€/σηµείο) 10   1.298,90 

Β΄ ΦΑΣΗ Β1+Β2+β3+Β4   

(€) 

Άρθρο ΓΛΕ.17 

Τεχνική Έκθεση 

5. 

Τύπος Υπολογισµού:  Β5= (Β1+Β2+Β3+Β4)·25% 11.749,08 
  

2.937,27 

   
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΦΑΣΗΣ: 14.686,35 

 Ο συντελεστής του άρθρ. ΓΕΝ.3 
λαµβάνεται ως: (τκ)= 1,237 (2014)     

  

  

  

             ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄ ΦΑΣΗΣ:  142.835,99 



 

 
 

3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 
Η Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών κατά τη ∆ιαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε, βελτιώθηκε και ισχύει σήµερα, δεν περιλαµβάνει τρόπο υπολογισµού της αµοιβής ΣΜΠΕ που 
αφορά σε µελέτη ΓΠΣ. Έτσι, η προεκτίµηση της αµοιβής της θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της παραπάνω 
Υ.Α. όπως αυτό σήµερα ισχύει: 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΜΟΙΒΗ 
(300*τκ) 

(τκ=1,237) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
(ΕΥΡΩ) 

ΦΠΑ 
23% 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ Φ.Π.Α. 
23%, ΕΥΡΩ) 

ΣΜΠΕ - Α' Φάση Μέχρι 10 έτη 371,10 45 16.699,50 3.840,89 20.540,39 

ΣΜΠΕ - Β' Φάση Μέχρι 10 έτη 371,10 40 14.844,00 3.414,12 18.258,12 

Στρατηγική 
Μελέτη 
Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης – 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μέχρι 10 έτη 371,10 95 31.543,50 7.255,01 38.798,51 

 
 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
 
Η µελέτη ΓΠΣ εκ του αντικειµένου της, είναι χωροταξική – ρυθµιστική – πολεοδοµική µελέτη και συνεπώς ανήκει 
στις κατηγορίες 1 «Χωροταξικές & Ρυθµιστικές Μελέτες» και 2 «Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες» του 
άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005. 
Η αµοιβή της µελέτης ΓΠΣ επιµερίζεται στις κατηγορίες 1 και 2 µε ποσοστά 45% και 55% αντίστοιχα. 

Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 23% 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ) 

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) 

1 – Χωροταξικές & Ρυθµιστικές 
Μελέτες (45%), τάξη πτυχίου Γ’ ή 
∆’ 

315.616,06 72.591,70 388.207,76 

       Γ.Π.Σ. ∆ήµου 

∆ράµας 
2 – Πολεοδοµικές & Ρυµοτοµικές 
Μελέτες (55%), τάξη πτυχίου Γ’ ή 
∆’ ή Ε’  

385.752,96 88.723,18 474.476,14 

Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλόλητας 

20 – Γεωλογικές Μελέτες, τάξη 
πτυχίου Γ’ ή ∆’ 

142.835,99 32.852,28 175.688,27 

Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης 

27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες, 
τάξη πτυχίου Α’ ή Β’ 

31.543,50 7.255,01 38.798,51 



 

 
 

Σύνολο Μελέτη Γ.Π.Σ. 
∆ήµου ∆ράµας 

1, 2, 20 και 27 875.748,51 201.422,16 1.077.170,67 

 
∆ΡΑΜΑ, ΧΧ-ΧΧ-2014 

 
 

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Πανταζίδης Γεώργιος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 Ο προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης ∆όµησης 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β’ β 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
∆ιεύθυνση: 
1ης Ιουλίου 1, ∆ιοικητήριο  
Τ.Κ.66100, ∆ράµα                    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου 
∆ράµας 
 
 
∆ηµοτικοί Πόροι 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

1.077.170,67 € 
συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

 
Άρθρο 1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

                    
Αναθέτουσα αρχή  της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ράµας 
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  ο ∆ήµος ∆ράµας 
Εργοδότης είναι ο ∆ήµος ∆ράµας 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε τον 
εργοδότη σύµβαση των παραγράφων 1 έως 4  του άρθρου 1 του Ν.3316/2005. 

Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας που έχει έδρα: Βερµίου 2 & 
1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, ∆ράµα 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆ιεύθυνση ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας [1] 

Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία  της Σύµβασης : Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση 
Αµοιβή του αναδόχου.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό  ιδιωτικό συµφωνητικό 
που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/05). 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται 
στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη  ∆ιαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 
συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ∆ιαδικασίας:  

1. Προκήρυξη µαζί µε τα Προσαρτήµατα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µαζί µε το Παράρτηµά της 
3. Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µαζί µε τα Παραρτήµατά του 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαµβάνει ο Εργοδότης συµπληρωµένα από τους 
∆ιαγωνιζόµενους κατά το ∆ιαγωνισµό : 

1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Επαγγελµατικής Επάρκειας  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

ΤΣΜΕ∆Ε : Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

 
1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

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

 
1.3   Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών 

 
Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινοµούνται κατά σειρά ισχύος: 

1.Ιδιωτικό συµφωνητικό 
2.Προκήρυξη 

                                                 
[1]

 Σε όλους τους παραπάνω ορισµούς, η έννοια ανταποκρίνεται στους ορισµούς του άρθρου 1 του ν. 3316/05. 

Η υπηρεσία που προκηρύσσει το διαγωνισµό συµπληρώνει τα αντιστοιχούντα ονόµατα των οργάνων και 
υπηρεσιών της. 



 

 
 

3.Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) 
4.Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  
5.Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
6.Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό Αντικείµενο (ΤΑ)  
7.Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής (ΤΠΑ) 
8.Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών 
9. Υπόλοιπα Στοιχεία Φακέλου Έργου (ΥΦΑ) 

 

Άρθρο 2   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1  Τόπος και χρόνος 

 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 

εφόσον τούτο απαιτείται.  
          Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προιστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε 
επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και  γενικά να 
παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 

2.1.2  Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα 
σε 20 ηµέρες[2]. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του 
εργοδότη ο ∆ήµαρχος ∆ράµας[3] 

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

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

 
2.1.5  Σε προθεσµία ενός µήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραµµα[4]  ανάλογα 
µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραµµα αναγράφονται οι 
καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και τα ακριβή 
σηµεία έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία.  

  
  2.1.6 Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς τις προθεσµίες εκτέλεσης 
των εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 27 του 
Ν.3316/2005.  

 

                                                 
[2]

 Ορίζεται η σχετική προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 

3316/05). 

[3]
 Ο ν. 3316/05 δεν ορίζει συγκεκριµένα: ορίζεται το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο του εργοδότη, π.χ. η 

Προϊσταµένη Αρχή ή εκπρόσωπός της, ή ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

[4]
 Γραµµικό κατ΄ελάχιστο σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 27 ν. 3316/05). Συνεπώς η υπηρεσία µπορεί να 

προσδιορίσει και άλλου είδους χρονοδιάγραµµα πιο εξειδικευµένο. 



 

 
 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 
 

2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου (βλέπ. 
Άρθρο 20 παρ. 1 του Νόµου), ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών 
Τευχών. 

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

 
2.2. 3     O ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

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

 
2.3  Επίβλεψη της Σύµβασης  

 
          Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Οι αρµοδιότητες και ευθύνες των 
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 25 του Νόµου. 

 
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

 
          Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικών ∆εδοµένων”. 

 
Άρθρο 3   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

 
3.2     Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα 
που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η 
αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της 
εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του Νόµου)  

 

Άρθρο 4   ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

4.1  Αµοιβή του αναδόχου 
 



 

 
 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του  Προσφοράς. Η αµοιβή αυτή 
µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείµενο, µε συµπληρωµατική 
σύµβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο 29 του Νόµου, β) εγκριθούν αρµοδίως αποζηµιώσεις, 
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόµου, γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας 
εκτέλεσης της σύµβασης µε αναθεώρηση της αµοιβής του.  
 

4.2  Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου 
 
4.2.1  Ο ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, σε κατηγορίες µελετών 
και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονοµική του 
Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αµοιβής ανά στάδιο µελέτης ρυθµίζεται από το 
«Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής» και το άρθρο 30 του Νόµου. 

 

Για την πληρωµή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς Πληρωµής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του 
Νόµου. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριµένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων 
αµοιβών. Σε περίπτωση σύµπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιµερισµού 
της αµοιβής στα µέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αµοιβή 
εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν 
κατά την υποβολή του λογαριασµού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 
Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 
I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

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

IV. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεων (ΤΣΜΕ∆Ε 2%, ΕΜΠ 1% µε το χαρτόσηµό 
τους και ΟΓΑ χαρτοσήµου, χαρτόσηµο 2 τοις χιλίοις ≥ 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήµου). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της 
απαίτησης. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι :  

 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 

τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης 
και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ. 

 
(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωµή  κάθε Λογαριασµού. 
 



 

 
 

Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του 
µηνός, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόµου. 
     

4.2.2    Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται 
στο νόµο και στην παρούσα. ∆εν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύµβαση προσαύξησης της 
αµοιβής. 

 
4.2.3    Ο εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο[5], µε διάλυση της σύµβασης 
για τα αποµένοντα στάδια µελέτης, κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του Νόµου. Για την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
επιπτώσεις της διάλυσης αντιµετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 – 36 του Νόµου. 
Επίσης µπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύµβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου µελέτης, 
ευθυνόµενος σε πληρωµή αποζηµίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 36 
του Νόµου. 

 
4.2.4  Ο εργοδότης µπορεί επίσης να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφόσον α) το κρίνει 
αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόµου. Η άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συµπληρωµατικής 
Σύµβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή 
της Συµπληρωµατικής Σύµβασης, που αφορούν συµπληρωµατικές εργασίες, ο ανάδοχος 
υποβάλλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα της σύµβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση 
του Σ.Π. και την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
29 του Νόµου. 

       Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συµπληρωµατική Σύµβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταµένη Αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να 
διαλύσει, αζηµίως για τον ΚτΕ, την σύµβαση, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 
του Νόµου.  

   Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή 
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 3 του 
Νόµου). 

 
4.3   Νόµισµα αµοιβής Συµβούλου 

 
          Τα τιµολόγια του αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα 

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Άρθρο 5   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
5.1.1    Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόµου, ίση προς το 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής των 
σταδίων της µελέτης που ανατίθενται. 

 

                                                 
[5]

 Με ή χωρίς αποζηµίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3316/05. Αν δεν αναφέρεται  ρητά στη 

Σ.Υ. ότι δεν οφείλεται αποζηµίωση , τότε η αποζηµίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 36 του ν. 
3316/05. 



 

 
 

5.1.2    Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα VΙ του τεύχους 
της ∆ιακήρυξης. 

 
5.1.3    Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη 

σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 
απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

 
5.1.4    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του Νόµου. Εφόσον 
υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογηµένη απόφαση 
του Προϊσταµένου της ∆.Υ.  

 
5.1.5    Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις 

τµηµατικές πληρωµές κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Νόµου. Εξ αυτών οι 
µεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται µε την πλήρη 
υποβολή του σταδίου της µελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 
2στ θα επιστρέφεται µετά την τελική παραλαβή της µελέτης. 

 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
          Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καµιά 

διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση 
του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

          Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την 
εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

          Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 
αποζηµίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των 
εγγυήσεων. 

 
Άρθρο 6   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
6.1       Αν ο ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες  περαίωσης των 

εργασιών της σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 28 του Νόµου, ως 
ακολούθως: 
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας µέχρι του 20% αυτής, ή τµηµατικής προθεσµίας 

µέχρι το 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 10% της µέσης 
ηµερήσιας αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον καθαρό 
χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Νόµου, υπολογιζόµενο σε 
ηµερολογιακές ηµέρες.  

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του 30% αυτής ή 
τµηµατικής προθεσµίας πέραν του 40% και µέχρι του 50% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα 
υπέρβασης ίση µε 20% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του Νόµου. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ τµηµατική προθεσµία που αφορά την 
υποβολή σταδίου µελέτης. 

6.2       Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση 
της συνολικής προθεσµίας και επιστρέφονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση 
περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις 
του. 
6.3       Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως 
µετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταµένη αρχή. 



 

 
 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Οι αξιώσεις 
του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του 
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την 
παραλαβή του αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 8      ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 

8.1.1            Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικών ∆εδοµένων” που συνοδεύει την Προκήρυξη και τις 
ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική 
κρίση. 

8.1.2           Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού 
(του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από 
τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 
σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3           Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη 

όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 
8.1.4           Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις 
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
          Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα 

τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας 
ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 
εσκεµµένη ενέργεια του εργοδότη. 

 

8.3  Εκχώρηση  ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 
 
          Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και 

των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόµου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν 
απόφασης της Π.Α.. µετά από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου. 

 

8.5   Εµπιστευτικότητα 
 
          Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και 

οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους. 

 

8.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 



 

 
 

8.6 1  Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 
(και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 
του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο 
και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 
 
8.6.2  Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική 
µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.7  Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

 
          Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία 

σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες 
του εργοδότη µε την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 

 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, 

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

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

 

8.8  Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου 
 

8.8.1  Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

 
         8.8.2  Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως ο εργοδότης 

το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµούς για 
θέµατα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης. 

 

8.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

     8.9.1  Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύµπραξης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει 
τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 

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

 
8.9.2. Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 

8.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
          Ο ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση σύµπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε 
ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

8.11  ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 



 

 
 

 
          Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή 
τον εργοδότη. 

 

8.12  Αλληλογραφία του Συµβούλου µε τον Εργοδότη 
 
          Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο 
ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

8.13  Σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), είτε έχει 
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο 
από την υπογραφή του ιδιωτικού Συµφωνητικού[6].  

                    
 

Άρθρο 9   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

 

9.1   Παροχή υφισταµένων στοιχείων 
 
          Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 

που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 
 

9.2   Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 
 

                   Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 

Άρθρο 10   ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

 

10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 
 
          Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε 
πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, 
κατά το Νόµο (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα (άρθρο 12). 

 

10.2 Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 
 

10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν 
αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 

της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων 
και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που 
έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 

                                                 
[6]

 Η σχετική υποχρέωση θα τίθεται όταν η συµβατική αµοιβή της µελέτης είναι άνω του ποσού που γίνονται 

δεκτά πτυχία µελετητικά ∆’ τάξης (υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ οικ 502/ 13/10/2000 του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε) 



 

 
 

10.3  Ανωτέρα βία 
 

 10.3.1   Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης 
των συµβαλλοµένων, καθένα  εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 
των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 

 
10.3.2  Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται 
η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την 
επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 

10.4  Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
          ∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από 
το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος αρνηθεί την 
εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 
διατάξεις του νόµου. 

 

Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
 
          Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος 

µε απόφαση της Π.Α., όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του Νόµου.  
          Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του 
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση 
τµηµατικών προθεσµιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας. 

 

11.2    ∆ιάλυση της σύµβασης 
 

11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου 
της µελέτης, χωρις[7] αποζηµίωση του αναδόχου. 

 
11.2.2  Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύµβασης κατά την διάρκεια 

εκπόνησης κάποιου σταδίου της µελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, µε καταβολή 
αποζηµίωσης στον ανάδοχο που ισούται µε το 30% της υπολειπόµενης αµοιβής του υπό 
εκπόνηση σταδίου. 

 
11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωµα να αναστείλει την εκπόνηση της µελέτης 

για διάστηµα µέχρι και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην 
οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης 
της διακοπής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να απαιτήσει 
αποζηµίωση για θετικές ζηµιές, κατά το άρθρο 32 του Νόµου. 

 

                                                 
[7]

 Με ή και χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου (άρθρο 34 παρ. 1 του νόµου). 



 

 
 

11.2.4 Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα 
τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αµέσως 
µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να 
ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

 
11.2.5  Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 

διαδικασία διάλυσης της σύµβασης κατά το άρθρο 34 του νόµου. ∆ιάλυση της σύµβασης µπορεί 
να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόµου.  Σε 
όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση της σύµβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του. Στην περίπτωση 
αυτή δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών.  

 
11.2.7 Ο ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζηµίωση 
έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την µαταίωση της διάλυσης. Εφ’ 
όσον ο ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των 
οικονοµικών του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Για την 
µαταίωση της διάλυσης και τον καθορισµό της αποζηµίωσης ακολουθείται η οριζόµενη στο 
άρθρο 35 του Νόµου διαδικασία. 

 
11.2.8 Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, ή δεν λυθεί αυτή 

πρόωρα για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και 
παρά την ενδεχόµενη λήξη των συµβατικών (και των µετά από παράταση) προθεσµιών αυτής, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόµου. 

 
11.3  Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 

 
 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την Σύµβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 26 του Νόµου, ή αν αυτός τεθεί υπό 
εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 
την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Π.Α.   

  
  

11.4  Λήξη της Σύµβασης – Παραλαβή του αντικειµένου της 
 
          Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου 

ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την 
έγκριση όλων των σταδίων της µελέτης, και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, 
όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου 
ισχύος της Σύµβασης. Για την έγκριση της µελέτης και την παραλαβή της σύµβασης ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Νόµου.  

          Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., µετά την έκδοση από τον εργοδότη (∆.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών 
του Αναδόχου.  

          Μπορεί να γίνει[8] τµηµατική παραλαβή µελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου µελέτης, µετά από 
αίτηση του αναδόχου.  

          Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από αίτηση του 
αναδόχου και µε τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόµου[9]. 

                                                 
[8]

 Μπορεί όµως και να αποκλείεται ρητώς (βλέπετε άρθρο 37 παρ. 6 του νόµου) 



 

 
 

 
Άρθρο 12  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

 
          Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 

αναφερόµενα στο άρθρο 41 του Νόµου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν 
την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο.  

 
Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
13.1  Νοµοθεσία      

 
          Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.  
 

13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 

13.2.2   Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 
άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση 
από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος 
που θα βαρύνει τον ίδιο. 

 
13.2.3   Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 

 

∆ράµα  ΧΧ-ΧΧ-2014 
 
 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Κιοσσές Ιωάννης 

Τοπογράφος Μηχανικός  

 

Πανταζίδης Γεώργιος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Ο Προιστάµενος ∆/νσης 
∆όµησης 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 

Ηλ/γος Μηχ/γός Μηχανικός 
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 Μπορεί πάντως να µην επιτρέπεται η σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων. Εναπόκειται η σχετική 

πρόβλεψη στην Σ.Υ. 



 

 
 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ιεύθυνση ∆όµησης 

∆ιεύθυνση: 

1ης Ιουλίου 1, ∆ιοικητήριο  

Τ.Κ.66100, ∆ράµα                   

   

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

     ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

(Γ.Π.Σ.) ∆ήµου ∆ράµας 

 

 

∆ηµοτικοί Πόροι 

      

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ  

     ΑΜΟΙΒΗ: 

 

1.077.170,67 € (µε ΦΠΑ 23%) 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την ΧΧΧ/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

 
 
 
 

 

Ονοµατεπώνυµο Υπαλλήλου 
που θα χορηγεί τα τεύχη : 

 
 
Αύξων Αριθµός Χορήγησης Τευχών 

  Α/Α :    

   

 
 
 
 

Μηχανικός  ∆ιευθυντής 

   

   



 

  

   
  

 

 
 
 
 
                          
                    

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ) 
(ΤΟΠΟ

Σ - 
ΗΜΕΡ
ΟΜΗΝΙ
Α)        
ΥΠΟΓΡ
ΑΦΗ – 

ΣΦΡΑΓΙ
∆Α: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου ∆ράµας 

 
A/A: 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόµενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης επί 
τοις εκατό (Ολογράφως) 

Προσφερόµενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  
Έκπτωσης % 
(Αριθµητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. 
1 – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 

315.616,06 
   

Β. 
2 – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 

385.752,96 
   

Γ. 
20 – ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, 
Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ 

142.835,99 
   

∆. 27 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ   31.543,50 
   

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 875.748,51 
   

 
Μέση τεκµαρτή έκπτωση επί του 
συνόλου της προεκτιµώµενης 
αµοιβής 

 
   



 

  

   
  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
∆ιεύθυνση: 
1ης Ιουλίου 1 - ∆ιοικητήριο 
Τ.Κ.66100, ∆ράµα                    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου 
∆ράµας 
 
 
∆ηµοτικοί Πόροι 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ  
ΑΜΟΙΒΗ: 

 
1.077.170,67 €  
συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
 

κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05  
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ράµα  2014 



 

  

   
  

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

1. ∆ιοικητική οργάνωση και βασικά χαρακτηριστικά 

 

Ο ∆ήµος ∆ράµας ανήκει διοικητικά στην ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και 
συγκεκριµένα στη Περιφερειακή Ενότητα του Ν. ∆ράµας  της οποίας είναι και το διοικητικό κέντρο. 
Βόρεια ο ∆ήµος ∆ράµας συνορεύει µε την Βουλγαρία και µε τον δήµο Νευροκοπίου, ανατολικά 
γειτνιάζει µε τον δήµο Παρανεστίου, νότια µε τον δήµο ∆οξάτου και τµήµα του δήµου Προσοτσάνης και 
δυτικά µε τον δήµο Προσοτσάνης και τον δήµο Νευροκοπίου. 

Η διοικητική διάρθρωση του ∆ήµου ∆ράµας µετά το σχέδιο «Καλλικράτης» έχει ως εξής: στο νέο δήµο 
υπάγονται ο παλιός δήµος ∆ράµας και η παλιά κοινότητα Σιδηρονέρου. 

Συνολικά ο ∆ήµος ∆ράµας έχει έκταση 833.010 στρ., µε µόνιµο πληθυσµό 58.944 κάτοικοι (ΦΕΚ B’ 
3465 - 28.12.2012), νόµιµο πληθυσµό (δηµότες) 54.398 κάτοικοι (ΦΕΚ B’ 2230 - 31.7.2012) και de 
facto πληθυσµό 58.672 κάτοικοι (ΦΕΚ B 630 - 20.03.2013), σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σύµφωνα µε την γενική απογραφή πληθυσµού του 2001, ο τότε δήµος 
∆ράµας είχε 55.632 κατοίκους και η κοινότητα Σιδηρονέρου είχε 430 κατοίκους (ΦΕΚ B’ 715 - 
12.6.2002). 

Η έδρα του δήµου βρίσκεται στην πόλη της ∆ράµας.  

 

2. Φυσικό περιβάλλον 

 

Το κλίµα διαφοροποιείται στις δύο βασικές ζώνες του Νοµού (και ∆ήµου): την ορεινή και την 
πεδινή. 

Στα πεδινά το κλίµα χαρακτηρίζεται γενικά ως µεσογειακό, µε ήπιο σχετικά χειµώνα και ξηρό, 
ζεστό καλοκαίρι, µε απόκλιση από το τυπικό µεσογειακό κλίµα, ως προς τις βροχές. Στις 
περιοχές αυτές η µέση µηνιαία θερµοκρασία αέρα και θερµότερων µηνών του έτους δεν 
υπερβαίνει τους 28οC, ενώ η µέση ηµερήσια είναι συχνά µεγαλύτερη των 30οC. Η µέση µηνιαία 
θερµοκρασία αέρα των ψυχρών µηνών βρίσκεται πάνω από τους 0οC, µε ακραίες τιµές που 
φτάνουν στους -14οC ή και χαµηλότερα στους -20οC στο Κάτω Νευροκόπι. Το µέσο ετήσιο 
ύψος βροχής φτάνει στα πεδινά τα 587 mm και στα ηµιορεινά τα 778 mm.   

Στα ορεινά το κλίµα προσεγγίζει το µεταβατικό µεταξύ µεσογειακού και µεσευρωπαϊκού, µε πολλές 
βροχές τους καλοκαιρινούς µήνες - ιδιαίτερα στα µεγάλα υψόµετρα - και έντονη ηλιοφάνεια. 

Την προηγούµενη δεκαετία διαπιστώθηκε µείωση των βροχοπτώσεων κατά 70 mm/έτος και 
µεταβολή των θερµών µηνών σε θερµότερους κατά +1,1οC, ενώ οι ψυχροί µεταβάλλονται σε 
ελάχιστα ψυχρότερους κατά -0,4οC. Στο Νοµό δεν πνέουν ισχυροί άνεµοι. 

 

Το φυσικό περιβάλλον του ∆ήµου ∆ράµας µε τη µεγάλη ποικιλία και τις εναλλαγές του είναι από τα 
πιο αξιόλογα στη χώρα και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα, συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 
περιοχής, ιδιαίτερα στο βόρειο και στο δυτικό τµήµα του. 

 Πιο συγκεκριµένα στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου ∆ράµας, υπάρχει το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς 
Ροδόπης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο µε την απόφαση υπ’αριθµ.40379/1-10-
2009 (ΦΕΚ 445/∆/2009) και µε την απόφαση υπ’αριθµ. 61762/11-12-12 (ΦΕΚ 406/Τ 
Αναγκ.Απαλ.και Πολεοδ.Θεµάτων/2012). Το εν λόγω Εθνικό Πάρκο καταλαµβάνει το 50,8% της 
έκτασης του ∆ήµου ∆ράµας (428km2 από τα 842 km2 του ∆ήµου ∆ράµας). 

 Παράλληλα στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου βρίσκονται το  ∆άσος της Ελατιάς και το ∆άσος Σηµύδας, 
τα οποία είναι ενταγµένα στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000 (Νόµος 3937/11(ΦΕΚ 60/Α/2011)) µε 
κωδικούς GR 1140003 «Περιοχή Ελατιά Πυραµίς Κούτρα» και GR 1140002 «Ροδόπη – Σηµύδα», 



 

  

   
  

 

λόγω της ερυθρελάτης και της σηµύδας αντίστοιχα που υπάρχουν σε αυτά. Στο δυτικό-κεντρικό 
τµήµα του ∆ήµου ∆ράµα βρίσκεται το όρος Φαλακρό, οι κορυφές του οποίου έχουν ενταχθεί επίσης 
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000 (Νόµος 3937/11(ΦΕΚ 60/Α/2011)) µε κωδικό GR 1140004 
«Κορυφές όρους Φαλακρό», λόγω των οικοτόπων προτεραιότητας  της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που 
υπάρχουν. Οι παραπάνω τρεις περιοχές αναφορικά µε το δίκτυο Νatura 2000 είναι χαρακτηρισµένες 
ως ΕΖ∆ (Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης) και αφορούν την προστασία οικοτόπων της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ. Συνολικά οι ΕΖ∆ στον ∆ήµο ∆ράµας, καταλαµβάνουν 14.13% της έκτασης του ∆ήµου 
(119 km2 από τα 842 km2 του ∆ήµου ∆ράµας). 

        Επιπρόσθετα στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου ∆ράµας, υπάρχει η περιοχή µε κωδικό GR1140008 
«Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου», ενώ στο δυτικό-κεντρικό του τµήµα του βρίσκεται η περιοχή 
µε κωδικό  GR1140009 « Όρος Φαλακρό», (Νόµος 3937/11(ΦΕΚ 60/Α/2011)), οι οποίες είναι 
χαρακτηρισµένες ως ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας ) και αφορούν της προστασία της 
ορνιθοπανίδας. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν είδη ορνιθοπανίδας και συγκεκριµένα σπάνια είδη 
αρπακτικών. Οι ΖΕΠ για τον ∆ήµο ∆ράµας καλύπτουν το 59.74% της συνολικής του έκτασης (503 km2 
από τα 842 km2 του ∆ήµου ∆ράµας). 

Συνολικότερα, το βόρειο και το κεντρικό τµήµα του ∆ήµου ∆ράµας, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά 
µεγάλη βιοποικιλότητα, δεδοµένου ότι  βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης, 
η οποία είναι από τις σηµαντικότερες περιοχές της Ευρώπης αναφορικά µε την βιοποικιλότητά της. 
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 59.74% της έκτασης του ∆ήµου ∆ράµας (503 km2), είναι χαρακτηρισµένο 
ως περιοχή ενταγµένη στο δίκτυο Natura2000, δεδοµένου ότι συναντώνται σε είδη οικοτόπων και 
ορνιθοπανίδας υπό προστασία.  

 

3. Αναπτυξιακή φυσιογνωµία ΟΤΑ 

 

Ο ∆ήµος ∆ράµας δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει σε ικανοποιητικό βαθµό την όποια πλεονεκτική 
γεωγραφική θέση στη περιοχή. H Εγνατία οδός, το λιµάνι και το αεροδρόµιο του όµορου νοµού 
Καβάλας, δεν µπόρεσαν να αποτελέσουν στοιχεία αξιοποιήσιµα για µία αναπτυξιακή πολιτική, ενώ θα 
µπορούσαν σε συνδυασµό µε τον  σιδηρόδροµο, να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για τη λειτουργία 
στην περιοχή ενός συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών, προς όφελος των δήµων του νοµού.     

Η ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών προορισµών στους όµορους δήµους (όπως σπήλαια, ιαµατικές 
πηγές, ορεινός όγκος, αρχαιολογικοί χώροι), αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του 
τουρισµού στην περιοχή, κυρίως όµως θα πρέπει να υπάρχει προσανατολισµός για την ανάπτυξη του 
ορεινού όγκου, µεγάλο τµήµα του οποίου και βρίσκεται στα διοικητικά όρια του νέου καλλικρατικού 
δήµου.  

Στον πρωτογενή τοµέα ο νοµός έχει έντονο αγροτικό προσανατολισµό. Η διαχείριση των υδατικών 
πόρων της περιοχής πρέπει είτε να βελτιωθεί είτε να αναπτυχθούν και να εξορθολογιστούν τα 
αρδευτικά συστήµατα.  

Στον δευτερογενή τοµέα η υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής των οικονοµικών κινήτρων επί σειρά 
ετών συνέβαλε στην περιφερειακή ανισότητα σε σχέση µε τους νοµούς της Θράκης. ∆ιαπιστώνεται 
εποµένως ότι τα όποια µετέπειτα οικονοµικά κίνητρα δεν αρκούσαν και δεν αρκούν και πως απαιτούνται 
και άλλες αναπτυξιακές παρεµβάσεις όπως ο. εξοπλισµός της περιοχής µε ικανοποιητικές διοικητικές 
και οικονοµικές υπηρεσίες, καθώς και η υλοποίηση υποδοµών. Παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι ο 
νοµός ∆ράµας αποτελεί το µόνο νοµό στην περιφέρεια χωρίς άµεση πρόσβαση στην Εγνατία οδό. 

Το Ειδικό Πλαίσιο για τη βιοµηχανία, περιλαµβάνει τον υπάρχοντα βιοµηχανικό πόλο Καβάλας - Ξάνθης 
- ∆ράµας ως περιοχή εντατικοποίησης.  

Τέλος, σύµφωνα µε τη νέα πολιτική συνοχής της Ε.Ε. 2014-2020, οι περιφέρειες και τα Κράτη 
Μέλη πρέπει να στοχεύσουν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τοµείς για οικονοµική 
ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας( έρευνα και καινοτοµία, τεχνολογίες της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη της 
µετάβασης προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα), στοχεύσεις που µπορούν να ληφθούν 
υπόψη στη νέα µελέτη.  



 

  

   
  

 

 

4. Χωροταξική ένταξη 

Χωροταξικά ο ρόλος της ∆ράµας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά 
και συνολικά στην χώρα ενισχύεται λόγω της θέσης της στα διευρωπαϊκά δίκτυα και της 
έγκρισης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η 
επικείµενη δροµολόγηση µελέτης και κατασκευής των αξόνων Σέρρες-∆ράµα-Καβάλα και 
∆ράµα-Αµφίπολη(Εγνατία όδος) καθώς επίσης και ο συµπληρωµατικός της ρόλος ως προς 
την Καβάλα, διαµορφώνουν ένα δίπολο που µπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και 
συµπληρωµατικά τόσο µε αυτόν της Θεσσαλονίκης (απόσταση > 150 χλµ.), όσο και µε το 
κέντρο της περιφέρειας.   

 

5. Στόχος - Νοµοθεσία 

 Η µελέτη του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ράµας θα καλύπτει όλο το ∆ήµο ∆ράµας 
όπως ορίστηκε µετά τον Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης) και θα αποτελέσει το πλαίσιο για 
την χωρική οργάνωση του ∆ήµου. Στόχος είναι η αξιοποίηση και η ανάδειξη των δυνατοτήτων του 
∆ήµου µε την οργάνωση του αστικού και του περιαστικού χώρου, φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος, µε βασική προϋπόθεση την βιώσιµη ανάπτυξη.  

Το µελετητικό σχήµα που θα επιλεγεί, σε απόλυτη συνεργασία µε τις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας, 
την επίβλεψη των επιστηµόνων της επιβλέπουσας αρχής και µε το όραµα των τοπικών αρχών, θα 
δηµιουργήσουν το βασικό «εργαλείο» σχεδιασµού της πόλης, για τα επόµενα χρόνια.  

 

Με το σχέδιο αυτό θα µελετηθούν:  

• ο καθορισµός των νέων χρήσεων γης, η αναθεώρηση του υπάρχοντος ρυµοτοµικού σχεδίου 
∆ράµας και η αναγκαιότητα ή µη  αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των λοιπών 
οικισµών του δήµου, η σωστή εκµετάλλευση του ορεινού όγκου, ο επανέλεγχος περιοχών που 
έχουν καθοριστεί ασύµβατες χρήσεις,  

• οι πιθανές επεκτάσεις οικιστικών περιοχών µε βάση τις οικιστικές ανάγκες που θα προκύψουν 
από τα µεγέθη της µελέτης, οι οικισµοί, οι περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, οι αρχαιολογικοί 
και οι χώροι ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος του δήµου. 

• ο πρωτογενής τοµέας του Ο.Τ.Α. 

• η βιοµηχανική περιοχή, 

• οι προτεινόµενες οδικές αρτηρίες σύνδεσης µε την Εγνατία Οδό και τα τελωνεία Προµαχώνα και 
Εξοχής, ο υφιστάµενος περιφερειακός δρόµος, οι νέες τεχνικές υποδοµές που θα απαιτηθούν 
για επόµενα χρόνια  

• ο τριτογενής τοµέας,  

• η κοινωνική διάσταση της εξέλιξης, οι κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, τα πληθυσµιακά µεγέθη του 
Ο.Τ.Α., η εκπαίδευση. 
 

Η σύνταξη του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του δήµου ∆ράµας πρέπει να λάβει υπ’ 
όψιν όλες τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται, στρατηγικού χαρακτήρα και αφορούν στην 
ευρύτερη περιοχή µελέτης (Περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο Αν. Μακ. & Θράκης το οποίο είναι σε 
εξέλιξη, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού κ.α.).  

 

Η ανάθεση της µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 
42/Α/22.2.2005) και ειδικότερα µε τη διαδικασία του άρθρου 7. Η µελέτη αποτελείται από τα 
παρακάτω µέρη: 

 
Μελέτη Γ.Π.Σ. 



 

  

   
  

 

 
Η µελέτη Γ.Π.Σ. υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2508/97 «Περί Βιώσιµης Οικιστικής Ανάπτυξης των 
Πόλεων και Οικισµών της Χώρας και Άλλες ∆ιατάξεις» και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
προσδιορίζονται βάσει των διατάξεων της Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. αριθµ. 9572/1845/6.4.2000 
(ΦΕΚ 209/∆/7.4.2000) «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και 
Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Αµοιβές Μηχανικών για την 
Εκπόνηση Μελετών». 

 

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 

Η µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θα εκπονηθεί µε τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την 
Απόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. Αριθµ. Οικ. 37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.9.2007) «Έγκριση 
Προδιαγραφών για την Εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα 
πλαίσια των µελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ». 

 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

 
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης που απαιτείται θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ. Αριθµ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) 
«Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων, σε 
Συµµόρφωση µε τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «Σχετικά µε την Εκτίµηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».  

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκπόνηση της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.077.170,67 
€ (µε Φ.Π.Α. 23%). Η προεκτίµηση της αµοιβής αναλύεται παρακάτω. 

Η µελέτη δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από 
∆ηµοτικούς Πόρους. 

Η επίβλεψη της µελέτης θα γίνει από την ∆ιεύθυνση ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας. 

 
6. Χρονοδιάγραµµα Εκπόνησης της Μελέτης – Φάσεις και Παραδοτέα 

 
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 

 
1. Μελέτη Γ.Π.Σ. 

Στη σύµβαση ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως: 

• Για την υποβολή των εργασιών του Α΄ Σταδίου της µελέτης, 9 µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Περιεχόµενο Α΄ Σταδίου: Ανάλυση στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση των 
προβληµάτων, προοπτικών και τάσεων του δήµου και διατύπωση της καταρχήν πρότασης ή των 
εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της περιοχής. 

• Για την υποβολή του Β1 Σταδίου της µελέτης, 6 µήνες από την οριστική παραλαβή του Α΄ 

Σταδίου και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για το Β1 Στάδιο από την ∆/νουσα Υπηρεσία 

προς τον Ανάδοχο 



 

  

   
  

 

Περιεχόµενο Β1 Σταδίου: Λεπτοµερής επεξεργασία του Γ.Π.Σ. µε βάση την πρόταση που θα 
επιλεγεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

• Για την υποβολή των εργασιών του Β2 Σταδίου της µελέτης (διορθώσεις της Πρότασης µετά τις 

συµµετοχικές διαδικασίες Φορέων), 3 µήνες από την οριστική παραλαβή του Β1΄ Σταδίου και τις 

έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

Περιεχόµενο Β2 Σταδίου: Οριστική Πρόταση, µε βάση τις οριστικές κατευθύνσεις της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και τις γνωµοδοτήσεις των φορέων. 

 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 18 µήνες από την 

υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

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

 

2. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 
Κατά το Α΄ Στάδιο της µελέτης Γ.Π.Σ. εκπονείται προκαταρκτική µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 
µε περιεχόµενο που ορίζεται στο Παράρτηµα Ι της Απόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. Αριθµ. Οικ. 
37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.9.2007). 

Κατά το Β1 Στάδιο της µελέτης Γ.Π.Σ. εκπονείται µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας µε 
περιεχόµενο που ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Απόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ. Αριθµ. Οικ. 
37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.9.2007). 

 

3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

Η εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε. θα γίνει ταυτόχρονα µε την εκπόνηση της µελέτης Γ.Π.Σ. Το 
περιεχόµενο και τα παραδοτέα στοιχεία της µελέτης περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ υπ. 
Αριθµ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006). 

 

Η ΣΜΠΕ θα εκπονηθεί σε 2 Φάσεις: 

• Α΄ Φάση: Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης και Εναλλακτικές ∆υνατότητες 

όπου θα εκπονηθούν τα Κεφάλαια Γ, Ε και ΣΤ της παραπάνω ΚΥΑ και 

• Β΄ Φάση: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

όπου θα εκπονηθούν τα υπόλοιπα Κεφάλαια της ΣΜΠΕ της παραπάνω ΚΥΑ. 

 

Οι 2 Φάσεις της ΣΜΠΕ εκπονούνται παράλληλα και αντίστοιχα µε τα Α΄ και Β1΄ 
Στάδια της µελέτης ΓΠΣ. 

 
7. Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας – Αναγκαιότητας του έργου 

 
Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) του Ν. 2508/1997 αφορούν στη ρύθµιση των πόλεων και 
των οικισµών της χώρας, καλύπτουν δε µια διευρυµένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, 
συµπίπτει µε τα όρια του ∆ήµου. Το Γ.Π.Σ. αποκτά χαρακτήρα και τοπικού χωροταξικού, καθότι 
ρυθµίζει συγχρόνως και την εντός και την εκτός σχεδίου περιοχή του νέου διευρυµένου ∆ήµου, 
παρέχοντας το πλαίσιο για τη χωρική του οργάνωση. 



 

  

   
  

 

 
Ειδικότερα µέσω του Γ.Π.Σ. επιχειρείται :  

• Η ταυτόχρονη ρύθµιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισµών, έτσι 
ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόµηση  

• Ο σχεδιασµός ζωνών προστασίας στον εξωαστικό χώρο 

• Η ένταξη των µικρών οικισµών, σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, είτε µιας µεγαλύτερης πόλης, είτε 
ενός πλέγµατος µικρών οικισµών, και κατ' αυτόν τον τρόπο η εναρµόνιση της οικιστικής τους 
οργάνωσης µε τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

 
Εντούτοις, η σκοπιµότητα και αναγκαιότητα του έργου προκύπτει από: 

i. τη µη ύπαρξη αντίστοιχης µελέτης στον καλλικρατικό ∆ήµο ∆ράµας, καθώς η χωρική, οικονοµική, 
κοινωνική και η οικολογική - περιβαλλοντική διάσταση του νέου ∆ήµου είναι πλέον διαφορετική, πιο 
εξελιγµένη, πιο σύνθετη και το βασικό χωροταξικό εργαλείο όπως είναι το Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο, πρέπει να είναι ενιαίο, ολοκληρωµένο, σύγχρονο και να  ικανοποιεί τις µελλοντικές 
απαιτήσεις ορθολογικής οργάνωσης του χώρου, αστικού και µη,  

ii. το ισχύον ΓΠΣ ∆ΡΑΜΑΣ (ΦΕΚ ∆ 896 - 30.08.1994) δεν διαχειρίστηκε όπως ήταν φυσικό το σύνολο 
του αστικού και του περιαστικού χώρου, φυσικού και δοµηµένου, αποτελεί ξεπερασµένο εργαλείο 
σχεδιασµού καθότι νέα στοιχεία και απαιτήσεις ανέκυψαν, η δε διάρκεια ισχύος του ξεπερνάει την 
εικοσαετία (συνυπολογίζοντας και το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση του νέου ΓΠΣ)   

 
 Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

 
Η εκπόνηση µελέτης Γ.Π.Σ. θα έχει ως αποτέλεσµα: 

• Τη δηµιουργία του αναγκαίου πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του ∆ήµου και τη ρύθµιση των 
χρήσεων γης 

• Την ταυτόχρονη ρύθµιση του χώρου εντός και εκτός των οικισµών έτσι ώστε η ικανοποίηση 
αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόµηση ζώνες να εξισορροπείται µε τις 
απαιτούµενες ρυθµίσεις προστασίας 

• Οι ρυθµίσεις για τους οικισµούς δε θα γίνονται πλέον µεµονωµένα, αλλά θα είναι απόρροια ενός 
γενικότερου σχεδιασµού, και η οικιστική τους οργάνωση θα εναρµονίζεται µε τους γενικότερους 
στόχους του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, 

τα δε προσδοκώµενα οφέλη είναι:   

• Ισόρροπη ανάπτυξη και εταιρική σχέση µεταξύ αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού χώρου. 

• Ορθολογική οργάνωση του χώρου και λειτουργικότητα στην χωρική σχέση µεταξύ παραγωγής 
και κατοικίας. 

• Εξασφάλιση όρων και υποδοµών πρόληψης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων από φυσικές 
και τεχνολογικές καταστροφές. 

• Βελτίωση της χωρητικότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υποδοµών. 

• Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων. 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

• Καλύτερη οργάνωση της καθηµερινότητας (µετακινήσεων, εξυπηρετήσεων). 

• ∆υνατότητα συµµετοχής και παρέµβασης στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του τόπου µας. 

• Αποσαφήνιση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και παροχή επιπλέον 
προστιθέµενης αξίας λόγω του σαφούς και ορθολογικού σχεδιασµού και των προβλέψεων για 
υποδοµές ή/και την ένταξη στο σχέδιο πόλης. 

• Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη, µε τη συνεκτίµηση των αναπτυξιακών 
κατευθύνσεων και των ενδογενών δυνατοτήτων. 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων εκτάσεων για τις κοινωνικές υποδοµές του ∆ήµου, τους 
κοινόχρηστους χώρους και τις κοινωφελείς εξυπηρετήσεις. 

• Αύξηση της ελκυστικότητας του ΟΤΑ για εγκατάσταση, εργασία και επενδύσεις, προσδίδοντας 
οικονοµικά οφέλη. 

 
Ωφελούµενοι 



 

  

   
  

 

 
Οι ωφελούµενοι από την υλοποίηση του έργου θα είναι: 

• Οι κάτοικοι και το παραγωγικό δυναµικό του ∆ήµου 

• Ο ∆ήµος µέσω των υπηρεσιών του 

• Οι µελλοντικοί επενδυτές στην περιοχή 

• Οι επισκέπτες της περιοχής 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

Πανταζίδης Γεώργιος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Ο Προιστάµενος ∆/νσης 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 

Ηλ/γος Μηχ/γός 
Μηχανικός 

 

                                                 
1
 Η Προκήρυξη αφορά διαγωνισµούς µε προεκτιµώµενη αµοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 

2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσηµειώσεις του παρόντος τεύχους σηµειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο 
στις δύο περιπτώσεις.  

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

3
 Σηµειώνεται το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο (ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. Α΄ή Β΄ βαθµού, ανώνυµη εταιρεία του δηµόσιου τοµέα κλπ) στο οποίο 

ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται οι µελέτες. 

4
 Σηµειώνεται το νοµικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύµβαση, είτε για λογαριασµό του είτε για λογαριασµό του κυρίου του έργου. 

5
 Η Προϊσταµένη Αρχή ή άλλη αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής) η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

6
 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει  να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών. 

7
 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η 
ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι 
∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την προηγούµενη Παρασκευή.  Ο ίδιος 
τρόπος υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο, 7ήµερο). 

8
 Με πληρωµή του παραλήπτη λ.χ. 

9
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας  

10
 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την υπηρεσία ανάλογα  µε την κατηγορία µελέτης και τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του 

άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3316/05, όταν αυτή τεθεί σε εφαρµογή. Μέχρι τότε το περιεχόµενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο 
άρθρο 4 παρ. 1 και είναι (επί παραδείγµατι): Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων µε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της υπό ανάθεση µελέτης, η 
τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. Το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών, το τεύχος της Προεκτιµώµενης 
Αµοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της µελέτης κ.ο.κ. 

11
 ∆ιευκρίνηση: µε τον όρο «κλειστοί» εννοούνται οι φάκελοι εντός χάρτινου περιτυλίγµατος ή κατάλληλου ταχυδροµικού φακέλου. 

12
  Αν µε την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόµενοι ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (κατά το άρθρο 20 της 

παρούσας) διαγράφεται η φράση: 

  «δ- την ύπαρξη της (τυχόν επιπλέον ζητούµενης) ειδικής τεχνικής και   επαγγελµατικής καταλληλότητας κατά το άρθρο 20». 

13
 Εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής στην περίπτωση αποκλεισµού λόγω έλλειψης της (τυχόν) ζητούµενης ειδικής τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία η αιτιολόγηση των λόγων αποκλεισµού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά 
τεκµηριωµένη, ώστε να προληφθεί η έγερση ζητηµάτων εγκυρότητας των διαδικασιών. 

 
14

 ∆εν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού µε fax στους διαγωνιζόµενους, εφόσον η υπηρεσία έχει τα µέσα και προτίθεται να το 
αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της υπηρεσίας. 

 
15

 Σχετικά µε το θέµα της οριστικοποίησης της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών και τους κινδύνους που συνεπάγεται το άνοιγµα 
των οικονοµικών προσφορών ενώ ακόµα εκκρεµούν προσφυγές κατά της φάσης των τεχνικών προσφορών,  βλέπετε την Εγκύκλιο 
Ε15/07 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 



 

  

   
  

                                                                                                                                                                                

 

16
 . ΚΕΝΟΝ    

17
 Η τυχόν ρητή αναφορά της οικονοµικής προσφοράς σε διαφορετικές ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου, από τις αναφερόµενες 

στο φάκελο του έργου έχει ως συνέπεια την αδυναµία συγκρισιµότητας των προσφορών. Θεµελιώδης υποχρέωση των διαγωνιζοµένων 
είναι να δίνουν προσφορά στο ίδιο φυσικό αντικείµενο, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στο ΦτΕ.  

18
 O νόµος παρέχει πάντως το δικαίωµα στην υπηρεσία να επιλέξει και το e-mail, ή το ταχυδροµείο. 

19
 Είναι σκόπιµο να εκδίδεται γρήγορα η απόφαση επί του πρακτικού Ι επειδή χωρίς την έκδοση της απόφασης µπορεί µεν να αρχίσει η 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αλλά δεν µπορεί να ολοκληρωθεί. 

20
 Fax, email, ταχυδροµείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας 

21
 για συµβάσεις µελετών µε συµβατικό αντικείµενο (όπως δηλαδή θα διαµορφωθεί µε την προσφορά του αναδόχου) που υπερβαίνει το 

ποσό των 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το ποσό είναι µικρότερο. 

22
 για µελέτες µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Για την περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων µελετών τόσο της 

τρέχουσας περιόδου (Γ΄ ΚΠΣ) όσο και της νέας περιόδου (ΕΣΠΑ, 2007-2013) το πιο πάνω ποσό ανέρχεται σε 5.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Παραλείπεται κατά περίπτωση η σχετική αναφορά, αν το ποσό είναι µικρότερο. 

 
23

 Μπορεί πάντως να τεθεί είτε άλλο όργανο, είτε, αορίστως, «το νόµιµο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο».  

24
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ρητά να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια του συµβατικού αντικειµένου προβλέπεται 

προγραµµατισµός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3316/05. 

25
 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε (ggde.gr). 

26
 Τίθεται µόνο όταν το ποσό της προεκτιµώµενης αµοιβής είναι, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή, ανώτερο του ορίου εφαρµογής των 

κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.  

27
 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο του 

ΕΣΡ. 

28
 Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία, λόγω του ύψους της προεκτιµώµενης αµοιβής (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) υπάγεται στον 

προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε υποσηµείωση 22 για τις συγχρηµατοδοτούµενες µελέτες). 

29
 Εφόσον πρόκειται για σύµβαση χρηµατοδοτούµενη από κοινοτικά κονδύλια πρέπει να αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο 

χρηµατοδοτείται. 

30
 Κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 ν. 3316/05, τµηµατικές προθεσµίες µπορούν να τεθούν στη σύµβαση κατά την κρίση της αναθέτουσας 

αρχής. Αν δεν τεθούν τµηµατικές προθεσµίες η σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται.  

Επίσης µπορεί να γίνεται παραποµπή στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που (τυχόν) περιλαµβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων. 

31
 Επισηµαίνεται ότι για την νόµιµη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 µπορεί να απαιτείται η έκδοση γνωµοδότησης του οικείου 

Τεχνικού Συµβουλίου ή και απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3316/05. 

32
 Το άρθρο 20 µνηµονεύεται µόνο όταν η Προκήρυξη απαιτεί ειδική τεχνική και επαγγελµατική καταλληλότητα. 

33
 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Μια µέση χρονική περίοδος που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 3-8 µήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται 
αντίστοιχο διάστηµα. 

34
 Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ 

ν.3316/2005). 

35
 ορίζεται χρόνος µεγαλύτερος κατά 30 ηµέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2. 

36
 εφόσον η αναθέτουσα αρχή ανήκει στους εξαιρούµενους φορείς. 

37
 Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της ΓΓ∆Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).  

38
 Η παρ. 17.1 συντάσσεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των οδηγιών, άλλως εισάγεται το 

κείµενο: «∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED». 

39
  Η περίληψη για τον ελληνικό τύπο συντάσσεται κατά το οικείο προσάρτηµα της Εγκυκλίου Ε.15 / 2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. 

∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

40
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 39). 

41
 ∆ιευκρινίζεται ότι η περίοδος των πενήντα δύο (52) ηµερών που µεσολαβεί µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών από την 

Αναθέτουσα Αρχή ξεκινάει να προσµετράται µετά και την αποστολή της προκήρυξης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και στον ελληνικό τύπο (κατά τα αναφερόµενα στη παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/05), και όχι µόνο 
από την αποστολή δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

42
 Όπως οι δηµοσιεύσεις αυτές προσδιορίζονται στις κείµενες διατάξεις. 

43
 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δηµοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και αποφυγής αιφνιδιασµού των 

διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζουν τη δαπάνη αυτή στην οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύπτει 
µεγαλύτερη δαπάνη δηµοσιεύσεων, οφειλόµενη στην τιµολογιακή πολιτική των εφηµερίδων, το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο απαιτείται έλεγχος των εξόδων δηµοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή.  



 

  

   
  

                                                                                                                                                                                

 

Σε  κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά µόνο την δηµοσίευση της προβλεπόµενης περίληψης στα έντυπα που ο ν 3316/05 
προβλέπει και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αφορά την δηµοσίευση του συνόλου της προκήρυξης η την δηµοσίευση σε 
περισσότερα έντυπα από τα προβλεπόµενα. 

44
 Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή. 

45
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17.4 τίθεται µόνο όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των κοινοτικών 

οδηγιών. Όταν η αµοιβή δεν υπερβαίνει το όριο εφαρµογής των Οδηγιών, δηµοσιεύεται περίληψη συνταγµένη κατά το απλουστευµένο 
υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (σχετική Εγκύκλιος 15/2007). 

46
 Επισηµαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05, να ζητούνται, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού 

συµβουλίου, πτυχία ανώτερα των καλουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

  Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της αµέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, µετά 
από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. 

  

48
 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης, εναπόκειται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής 

(άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), δεδοµένου ότι δεν υφίστανται νοµοθετηµένοι κανόνες για την αντιστοίχιση των µελετών µε συγκεκριµένα 
γνωστικά πεδία επιστηµόνων που µπορούν να ανταποκριθούν στην εκπόνησή τους.Συνιστάται πάντως, σε περίπτωση που υπάρχουν 
αµφιβολίες για την επιστηµονική επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων να ανταποκριθούν στις συνολικές επιστηµονικές απαιτήσεις της µελέτης, 
να απαιτούνται ρητά συµπράξεις µεταξύ συγγενών ειδικοτήτων.  

49
 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγοµένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 

50
 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρµογής.  

51
 Προστίθενται όσες κατηγορίες µελετών απαιτούνται για την συνολική µελέτη 

52
 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη σύναψη της σύµβασης (όπως ορίζεται 

στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί µητρώων µελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατοµικά πτυχία 
των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εµπρόθεσµα η ανανέωσή τους.  

53
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει µε την προκήρυξη, πλέον της γενικής εµπειρίας 

περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εµπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, 
αποδεικνυόµενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. 

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

54
 Η ζητούµενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας να µην υπερβαίνει τα 

όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της µελέτης, σε 
συνδυασµό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, 
γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των  «φωτογραφικών όρων», όταν η αυξηµένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα 
του αντικειµένου της σύµβασης. 

 Επισηµαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις 
ζητούµενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία. 

55
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3316/05, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων. Τα ζητούµενα προσόντα  ειδικής 
ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 21.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκοµίζονται προς απόδειξή τους. 

56
 Πενταετία έως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1

α
 ν. 3316/05) . 

57
 Η ειδική ικανότητα (εµπειρία στην παραγωγή εξειδικευµένων µελετών) µπορεί να ζητείται για κάποιες µόνο από τις επιµέρους 

κατηγορίες µελετών, κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την 
εξειδικευµένη εµπειρία.  

58
 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούµενης ειδικής εµπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται 

εµπειρία σε µελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή µπορεί να 
προκύψει από µία σύµπραξη δύο διαγωνιζοµένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα 
δύο έργα. Εάν όµως ζητείται εµπειρία σε µία (1) µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 70.000 κατοίκων 
και άνω, τότε αυτή δεν µπορεί να προκύπτει από την εµπειρία µε µία µονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόµενου και µία 
µονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόµενου στην ίδια κατηγορία. 

59
 Τίθεται µόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε προεκτιµώµενη αµοιβή άνω του ορίου εφαρµογής της Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 

ανάλογα µε την αναθέτουσα αρχή). 

60
 Η παράγραφος 21.4 τίθεται µόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη τέτοιας ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. 

Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ζητούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις 
τιθέµενες στο άρθρο 20 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελµατικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου 
της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων (εµπειρία διαγωνιζόµενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να θέσει και άλλα, τότε πρέπει να µεριµνήσει και για την αναφορά στα 
δικαιολογητικά. 

61
 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστηµα να είναι ανάλογο της ειδικότητας των 

ζητούµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισµός, µεταξύ του κατά το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού 
διαγωνιζοµένων. 



 

  

   
  

                                                                                                                                                                                

 

62
 Η παράγραφος 21.6 τίθεται µόνο αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης υπερβαίνει το ποσό του 1. 000. 000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

63
 Αν η µελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ αυξηµένες απαιτήσεις, το όριο των 

σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά µπορεί να ορίζεται µικρότερο ή µεγαλύτερο, κατά την εκτίµηση της αναθέτουσας αρχής. 

64
 (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους διαγωνιζόµενους). 

65
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 66) 

66
 (το ίδιο µε την  υποσηµείωση 67) 

67
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 66) 

68
 (το ίδιο µε την υποσηµείωση 67) 

69
 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι µικρότερη από την προεκτιµώµενη αµοιβή και ως αρνητική η µεγαλύτερη, π.χ. αν 

η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση 15% ισούται µε προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% 
ισούται µε προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 

70
 Αν η προς ανάθεση µελέτη έχει προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ποσού των 120.000 ΕΥΡΩ, τίθεται υποχρεωτικά (εκτός κι αν, κατόπιν 

γνώµης του οικείου τεχνικού συµβουλίου το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εν λόγω µελέτες, αν λ.χ. η µελέτη δεν 
µπορεί να συνδεθεί µε ορισµένο τόπο), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, ένα επιπλέον κριτήριο ανάθεσης ως 
ακολούθως: 

«23.1.3  Κριτήριο 3
ο
 τεχνικής προσφοράς 

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

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

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

Στην περίπτωση αυτή: α) η βαρύτητα του κριτηρίου 2, ελαττώνεται σε 20%. 
β) γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στον τύπο ανάδειξης.  
γ) προστίθεται στα αποδεικτικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη της 
«γνώσης των τοπικών συνθηκών». 

71
 Με την προκήρυξη µπορεί να τίθενται (δεν είναι απαραίτητο) και κατώτερα όρια παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο (άρθρο 7 

παρ.2.ια και  8 ν. 3316/05). Πρέπει πάντως να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση τέτοιων ορίων µπορεί να είναι πολύ 
αυστηρή, έως απαγορευτική για την ελεύθερη συµµετοχή των υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίµηση 
της υπηρεσίας, είτε να µην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων ορίων παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ 
χαµηλά (π.χ. 30 µονάδες στην εκατονταβάθµια κλίµακα βαθµολόγησης του κριτηρίου).   

72
 Το όριο παραδεκτού των τεχνικών προσφορών  του κριτηρίου αυτού µπορεί να  τίθεται από την Προκήρυξη. Για την σηµασία της 

κατώτερης παραδεκτής βαθµολογίας ανά κριτήριο, βλέπετε σχετικά την προηγούµενη υποσηµείωση.  

73
 Σε περίπτωση λ.χ. µελέτης στη κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή Γ’ και ∆’ τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναµικό 

είναι ένας µελετητής 12ετούς τουλάχιστον εµπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ’ τάξεως πτυχίο. 

74
 ∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το µέγεθος του έργου, όσο και ο υπερβολικός 

αριθµός µελών. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµού πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν όπως ορίζεται σε σχετικές 
εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. Ε1/2007), τη συµµετοχή σε οµάδες µελετών διαγωνιζοµένων, προσώπων που απαγορεύεται η 
συµµετοχή τους από το πνεύµα και το γράµµα του Ν. 3316/2005, όπως άτοµα τα οποία απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
σε αναθέτουσες αρχές, µελετητές µε δέσµευση του πτυχίου τους σε γραφείο που δεν µετέχει στο διαγωνισµό κ.λ.π. 

75
 Αναπροσαρµόζεται ο τύπος αν τεθεί το 3

ο
 κριτήριο. 

76
 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωµοδοτήσεις (π.χ. άρθρου 5 παρ. 5, άρθρου 7 παρ. 6 , άρθρου 15 παρ. 3, άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 

3316/05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

                                                                                                                                                                                

 

2. Ψηφίζει πίστωση   284.551,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 30.7413.78. 
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014. 

 
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας ,Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 131/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
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