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Λεχαινά 07/12/2020 
Αρ. πρωτ.: 14792 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 

για το υποέργο 5 : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 

της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής 
Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5037860 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 
098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»  

ΕΣΠΑ 2014-2020», 

 

κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 57.024,64 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

Σύμφωνα με το Προσάρτημα Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  του Ν. 4412/2016, τα CPV (κωδικός και 
περιγραφή),  στα οποία εμπίπτει η συγκεκριμένη Τεχνική Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου είναι :  
 

 71222000-0 – Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους (κατηγορία 7), 
 71420000-8 – Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου (κατηγορίες 7, 25), 
 71222100-1 – Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών (κατηγορία 16), 
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 71355000-1 – Υπηρεσίες χωροστάθμησης (κατηγορία 16), 
 71314100-3 - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες (κατηγορία 9),  
 71322200-3 – Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών (κατηγορία 13), 
 71313400-9 – Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα 

(Κατηγορία 27), 
 71356200-0 – Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας (Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας, 

για υποβοήθηση σε θέματα Γενικού Μελετητή, για σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και για σύνταξη 
Τευχών Δημοπράτησης). 

 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22/12/2020, ημέρα Τρίτη  , ώρα: 10:00π.μ. 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή είναι τα ακόλουθα:  
Επωνυμία  Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης  
Ταχυδρομική διεύθυνση Πολυτεχνείου 2 
Πόλη ΛΕΧΑΙΝΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 27053 
Τηλέφωνο 26233-60831/60841 
Φαξ 2623-360830  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  d.andravidas.killinis@gmail.com 
Αρμόδιος για πληροφορίες Τσουραπάς Γ. – Κορδονούρης Γ. 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.andravida-killini.gr/ 
Το είδος της  Αναθέτουσας Αρχής είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).Η κύρια 
δραστηριότητα της είναι οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3463/2006, στο Ν. 3852/2010, στο Ν. 
4412/2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη από την ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (http://www.andravida-killini.gr/) όπου είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 
& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση τα έγγραφα της σύμβασης.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους 
ειδικότερους όρους της παρούσας. 
Η Συλλογική Απόφαση χρηματοδότησης από την οποία χρηματοδοτείται η Πράξη βάσει της με αριθ. πρωτ. 
: 6014/Β1/1234 – 15.10.2019 (οριζόντιας) απόφασης τροποποίησης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, 
είναι η 1191 και κατ΄ επέκταση ο ισχύων Κωδικός Ενάριθμου είναι ο 2019ΣΕ11910028. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. 
ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910028). 

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 5 της Πράξης με τίτλο : «Τεχνική Βοήθεια για την Ωρίμανση οριστικών 
μελετών, μελετών εφαρμογής και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»  ΕΣΠΑ 2014-2020,με Κωδικό ΟΠΣ 5037860. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Για την εκτέλεση της παρούσας Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου, πίστωση 75.000,00 € για το έτος 2020 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 64.6142.001.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια για την Ωρίμανση 
οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών» στο πλαίσιο του 
υποέργου 5 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας 
Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης». Η παρούσα ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
δηλαδή θα την υποστηρίξει στην Ωρίμανση των Οριστικών Μελετών – Μελετών Εφαρμογής για τα κάτωθι 
υποέργα της Πράξης :  

1. «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», Π/Υ : 1.110.000,00 € (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ -  ΥΠΟΕΡΓΟ 1), 
2. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», Π/Υ : 24.800,00 €, (ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2). 
 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρασχεθούν περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα με τίτλο 
«Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας – Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – 
Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας», της με αριθ : 36/2020 μελέτης της Υπηρεσίας μας, η οποία αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.  

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

1. ΠΕ1: Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών και Υπηρεσίες  Χωροστάθμησης, 

2. ΠΕ2: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης, 

3. ΠΕ3: Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες, 

4. ΠΕ4: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους στην περιοχή παρέμβασης, 

5. ΠΕ5 : Υπηρεσίες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα, 

6. ΠΕ6 : Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας (Υπηρεσίες Γενικού Μελετητή, Υπηρεσίες σύνταξης ΣΑΥ – 
ΦΑΥ, Υπηρεσίες σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης) 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης, όπου υπάρχει αναφορά στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ & 
πενήντα πέντε λεπτά (70.710,55 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 
57.024,24 €, (ΦΠΑ : 13.685,91 €). 

Η δαπάνη για την εν  λόγω  σύμβαση θα βαρύνει τις  παρακάτω σχετικές πιστώσεις Κ.Α. : 64.6142.001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου  για το έτος 2020. 

Η σύμβαση θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής 
υποχρεώσεων με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 παραγρ. 2  του 
ν.4412/2016. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
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Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα:  

Επιλέχθηκε η μη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα για τους εξής λόγους: 

 Η υπηρεσία με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» έχει οριζόντιο χαρακτήρα. 

 Τα παραδοτέα της σύμβασης κρίνονται αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. 
 Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών από περισσότερους του ενός αναδόχους, μπορεί να 

οδηγήσει, εξαιτίας του κατακερματισμού του αντικειμένου της σύμβασης, σε ποιοτικές αντιθέσεις 
μεταξύ των παραδοτέων, σε προβλήματα συντονισμού εργασιών και σε καθυστερήσεις 
ολοκλήρωσης των παραδοτέων. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 του ν. 4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
πλήρη τίτλο: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 Τον Κανονισμό 679/2016 επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data), 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 Το π.δ 39/2017 (Ά '64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τηςΑρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

 της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ΥΑ «Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
- Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)», 

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014, 

 του Οδηγού Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020, 

 του με αρίθμ. πρωτ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», 
όπως ισχύει, 

 της Πρόσκλησης 098 με κωδικό ΟΠΣ 2658, Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3171/1061/Α3/04.06.2018 και τίτλο 
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 της 291/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης και την 9/2018 
απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηλείας για την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Βάρδας», 

 της 291/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης και της 9/2018 
απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηλείας, για την έγκριση του σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεργασίας και την υπογραφή του, 
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 του Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου (Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης) – Συνδικαιούχου 
(Επιμελητηρίου Ηλείας) για την υλοποίηση του έργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Βάρδας» στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020, 

 του από 30-11-2018 15:17 υποβληθέν ΤΔΠ με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5037860, ΤΔΠ με ID 58567, του 
Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ» και τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής 
Κοινότητας Βάρδας Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης», 

 της υπ’ αριθμ. Πρωτ. : 4329/1491/Α3/28-06-2019 Απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου 
Ανδραβίδας- Κυλλήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται 
προς ρύθμιση ζητημάτων, που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη 
διακήρυξη. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις  22/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, με την προϋπόθεση να έχουν 
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Οι προσφορές υποβάλλονται 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  (Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ.27053, Λεχαινά). 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ),σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο : 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:http://www.andravida-killini.gr/ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε στον εθνικό τύπο 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη 
δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση προκηρύξεων καθώς και τη προθεσμία 
για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (άρθρα 115-117 & Παράρτημα XII), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
821/2014 (Κεφάλαιο II) και τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΕΥΣΣΑA (ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ ενημερωτικού υλικού/ χώρων τέλεσης 
εκδηλώσεων/ εξοπλισμού). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, 
γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του ΕΤΠΑ, στη χρηματοδότηση της 
κάθε επιμέρους δράσης. Με μέριμνα του Τελικού Δικαιούχου, επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση 
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δημοσιοποίησης / δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του 
ΕΤΠΑ, ως ακολούθως: 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Επίσης να 
γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020». 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη την διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη  
2. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] πρότυπο του οποίου επισυνάπτεται στην 

παρούσα Διακήρυξη. Το έντυπο δύναται να αντληθεί και από την ηλεκτρονική σελίδα της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. www.eaadhsy.gr /Αρχική σελίδα/«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ και 
Οδηγίες συμπλήρωσής του». 

4. Το Σχέδιο της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις. 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη - με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές 
εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μολαταύτα, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.  

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρεκκλίνει από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.2.2. για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 
ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, , πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
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προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση 
της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με το αντικείμενο της υπηρεσίας και να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Μητρώο, συγκεκριμένα οι προσφέροντες απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών για τη κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της 
παρούσας ή στο σχετικό Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικών Υπηρεσιών & Λοιπών συναφών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
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προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, οι προσφέροντες (οικονομικοί φορείς), απαιτείται να διαθέτουν :  

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικού κινδύνου, τουλάχιστον ίσο με το 
100 % του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης, ή 

 Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης,  των  τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019), διπλάσιο 
ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, 
τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι διπλάσιος ή μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. Σε 
περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, αφορά την υποστήριξη της 
Υπηρεσίας για την οργάνωση και μελέτη ενός σύνθετου έργου Αστικής Ανάπλασης και Τεχνικών 
Υποδομών, προς τούτο ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να έχει την κατάλληλη στελέχωση ώστε να 
συνδράμει την Υπηρεσία, παρέχοντας τις κατάλληλες γνώσεις και συμβουλές για την παραγωγή όλων των 
παραδοτέων που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τους κανόνες 
και τους όρους που επιβάλλονται από τους όρους της συγχρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό  
οικονομικοί φορείς απαιτείται να ικανοποιούν τις κάτωθι απαιτήσεις:  

2.2.5.α Εμπειρία  
Να έχουν παράσχει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015 - 2019) και πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρείς (3) 
συμβάσεις με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την Ωρίμανση Οριστικών 
Μελετών – Μελετών Εφαρμογής «για έργα Αναπλάσεων» ή την εκπόνηση οριστικών μελετών «για έργα 
Αναπλάσεων».    

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
σωρευτικά. 

Για τον υπολογισμό της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. 

2.2.5.β Ομάδα υλοποίησης του έργου 

Οι προσφέροντες (οικονομικοί φορείς),  πρέπει να διαθέσουν για τη παρούσα σύμβαση, κατάλληλη ομάδα 
έργου που θα ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις: 

 

Θέση στην ομάδα έργου Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης Προσόντα 

Μέλος Ομάδας Έργου  1 0,909 Ένα (1) διπλωματούχο μηχανικό ΑΕΙ (κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16),  για τη 
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παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης & 
χωροστάθμησης αστικών περιοχών 
(τοπογραφική αποτύπωση περιοχής 
παρέμβασης), εμπειρίας έως 10 έτη.  

 

Μέλος Ομάδας Έργου  2 0,455 

Ένα (1) διπλωματούχο μηχανικό ΑΕΙ (κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13),  για τη 
παροχή Υπηρεσιών σχεδιασμού "αγωγών", 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων & διευθέτησης 
υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης - υδροδότησης 
των οικιών στη περιοχή παρέμβασης, εμπειρίας 
έως 10 έτη, εμπειρίας έως 10 έτη. 

Μέλος Ομάδας Έργου  3 0,545 

Ένα (1) διπλωματούχο μηχανικό ΑΕΙ (κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 9),  για τη 
παροχή Υπηρεσιών δημιουργίας υποδομών 
(ηλεκτρολογικών),  στη περιοχή παρέμβασης. 

 

Μέλος Ομάδας Έργου  4 1,591 

Ένα (1) διπλωματούχο μηχανικό ΑΕΙ (κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου κατηγοριών 7 & 25),  για 
τη παροχή Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών για 
εξωτερικούς χώρους και παροχή Υπηρεσιών 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εμπειρίας από 10 έως 
20 έτη . 

 

Μέλος Ομάδας Έργου  5 0,455 

Ένα (1) διπλωματούχο μηχανικό ΑΕΙ (κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27),  για τη 
παροχή Υπηρεσιών Εκτίμησης Περιβ/κών 
Επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα, 
εμπειρίας έως 10 έτη. 

 

Μέλος Ομάδας Έργου  6 0,909 

Ένα (1) διπλωματούχο μηχανικό ΑΕΙ (κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου οιασδήποτε κατηγορίας),  
για τη παροχή Υπηρεσιών Συντονιστή  
(Υπηρεσίες Γενικού Μελετητή, Υπηρεσίες 
σύνταξης ΣΑΥ - ΦΑΥ, Υπηρεσίες σύνταξης 
Τευχών Δημοπράτησης), εμπειρίας από 10 έως 
20 έτη. 

 
 

   
Σύνολο : 4,864  

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν   4,864   Α/Μ  απασχόλησης στο έργο. Οι Α/Μ θα 
διατεθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή στην έδρα του αναδόχου, εφόσον αυτό αποφασισθεί 
από την Εποπτεύουσα Υπηρεσία,  ανάλογα με τις ανάγκες. 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω απαίτησης οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν στο φάκελο 
δικαιολογητικών συμμετοχής : 
 βιογραφικά σημειώματα 
 κατάλογο της προτεινόμενης ομάδας έργου με προσφερόμενους ανθρωπομήνες απασχόλησης 
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 υπεύθυνες δηλώσεις εξωτερικών συνεργατών που θα δηλώνουν ότι υπάρχει συμφωνία 
συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι 
της παρούσας Διακήρυξης (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής).  

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση (σε ισχύ): 
 κατά το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ENISO 9001:2015 σε ισχύ ή ισοδύναμο, στο πεδίο 

παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου  ή  
 κατά το σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας ENISO 9001:2008 σε ισχύ ή ισοδύναμο, στο πεδίο 

εκπόνησης μελετών, 
 επίσης οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝISO 14001:2018 σε ισχύ ή ισοδύναμο.  

Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων (Πιστοποιητικά 
ποιότητας) και σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται 
τουλάχιστον από τα Μέλη Ομάδας Έργου 1 & 6. 

 

2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς : α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη Παράρτημα ΙΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Επίσης προσκομίζουν 
τα απαιτούμενα στην παρ. 2.2.5.β «Ομάδα υλοποίησης του έργου». 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως ΔΕΚΑ (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

 

 προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.8 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1. Γίνονται δεκτά αποσπάσματα 
ποινικών μητρώων εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής. 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα, το δε πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016 όπως ισχύει». 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 2.2.2.4 περ. β’ γίνονται 
δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής. Τα δε δικαιολογητικά που αφορούν τις περ. 2.2.2.2 α΄ και β΄ γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Γίνονται δεκτά 
πιστοποιητικά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.   

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις 
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(όπως αναλυτικά περιγράφεται στη παραγρ. 2.2.4 της παρούσης), «ο Προσωρινός Μειοδότης» 
υποχρεούται προς επικύρωση της υποβληθείσας Δήλωσης του να προσκομίσει «Βεβαιώσεις Φορέων». 
Σημειώνεται, ότι η δήλωση του προσφέροντος για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις είναι 
υποχρεωτική. Ωστόσο, αν η επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, συναρτήσει 
της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή της έναρξης των δραστηριοτήτων του και 
διαθέτει τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών και 
προσκομίσουν ανάλογη δήλωση για το διάστημα λειτουργίας τους. 

Ο Οικονομικός Φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο.      

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5α, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν, κατάλογο των συναφθεισών συμβάσεων, Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο 
την Ωρίμανση Οριστικών Μελετών – Μελετών Εφαρμογής «για έργα Αναπλάσεων» ή εκπόνησης 
οριστικών μελετών «για έργα Αναπλάσεων» με αναφορά στο τίτλο της σύμβασης, στο αντικείμενο της 
σύμβασης, στην επωνυμία του Φορέα, στο Π/Υ χωρίς ΦΠΑ. Ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται 
αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλα έγγραφα τα οποία εκδίδονται 
σύμφωνα με  το άρθρο 189 παραγρ. 7 του Ν. 4412/2016 για τις Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου 
ή Αποφάσεις Έγκρισης Δ/σων Υπηρεσιών και αποφάσεις Παραλαβής από Προϊσταμένη Αρχή για εκπόνηση 
οριστικών μελετών. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5β, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :  

 Κατάλογο της προτεινόμενης ομάδας έργου, 

 Αντίγραφα πτυχίων της ομάδας έργου, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη παραγρ. 2.2.5.β, 

 Υπεύθυνες δηλώσεις νόμιμου εκπροσώπου Οικονομικού Φορέα ή σε περίπτωση Ένωσης, όλων 
των συμμετεχόντων  στην Ένωση, που θα δηλώνουν «ότι είναι αποδεκτοί όλοι οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης». Σε περίπτωση εξωτερικών συνεργατών, αυτοί θα δηλώνουν ότι υπάρχει 
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί 
όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι Οικονομικοί Φορείς προσκομίζουν, σε ισχύ πιστοποιητικά, κατά το 
σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ENISO 9001:2015 σε ισχύ ή ισοδύναμο, στο πεδίο παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου  ή κατά το σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας ENISO 9001:2008 σε ισχύ ή ισοδύναμο, 
στο πεδίο εκπόνησης μελετών. 
 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης των νομικών 
προσώπων γίνονται δεκτά εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του Νομικού Προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
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εφόσον έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμου εκπροσώπου, ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, από τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.   

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Το σύνολο των ενόρκων βεβαιώσεων που υποβάλλονται ως αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με την 
παρούσα παρ. 2.2.8 γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλονται 
ως αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.2.8 γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την 
αναθέτουσα αρχή.  

Β.10. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής». 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης για  
το σύνολο των υπηρεσιών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης(διεύθυνση: Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ.:27 053, Λεχαινά). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ……… 

για το υποέργο 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
& ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»  
ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο ανάθεσης « την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ανδραβίδας- Κυλλήνης 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 22/12/2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά», 

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
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Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ). 

22.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική η ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Επίσης στο φάκελο θα περιλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα στην παρ. 2.2.5.β . 

 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύνοψης σύμβασης. 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (usbstick ή cd). 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Ο (υπο)φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και κατάλληλα 
υπογεγραμμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VII της 
παρούσας. Ως Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων νοείται η αμοιβή σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ υποχρεωτικά 
για το σύνολο του Έργου και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται και οι 
κρατήσεις. 
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Δεν θα γίνουν αποδεκτές οικονομικές προσφορές που περιλαμβάνουν αμοιβή μεγαλύτερη από την 
προσυπολογιζόμενη ανά Παραδοτέο. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης, το 
προσφερόμενο τίμημα κριθεί ως υπερβολικά χαμηλό σε βάρος της ποιότητας του Έργου, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. Στην περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 
88 και 89 Ν. 4412/2016.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Αναφορικά με τις κρατήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
όπως ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 
στο σύνολο των αντίστοιχων πεδίων του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (εφόσον 
απαιτείται) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. 
της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1, 3.2 της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 
σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά». 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Τα επιμέρους στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 
από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της συνταχθείσας 
μελέτης (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης) και την αποδοχή όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’, οι φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν 
από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

ΑΔΑ: ΨΗΤΓΩΨΓ-ΜΒΑ



 

Σελίδα 29 

 

γ) Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες και 
αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η ΑΑ απαιτεί 
από τους Οικονομικούς Φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού επικυρώνονται με μια (1) απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά και Οικονομική 
Προσφορά), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί 
με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω 
διαγωνισμού.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 Παρ.1 του Ν.4412/2016. 

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των 
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το 
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής.  

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορούν να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα 
Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 
Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο α’ τηρούμενων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

ΑΔΑ: ΨΗΤΓΩΨΓ-ΜΒΑ



 

Σελίδα 30 

 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών με την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 για 
τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
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3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη της 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης.  Στην περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ό ποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόμενα 
στο ΠΔ 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη 
από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ΠΔ 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIIIτης Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 182-199 του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης, η συνταχθείσα μελέτη και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α’. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186 του Ν. 
4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται βάσει πιστοποιήσεων, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων & στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (άρθρο 187 παρ. 4-9 του Ν. 4412/2016), της συνταχθείσας μελέτης (η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας).    

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Επισήμανση: Αναφορικά με τις κρατήσεις σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 191 του Ν. 
4412/2016.  

5.2.2.  Για την επιβολή Ποινικής Ρήτρας ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 185 του Ν. 4412/2016.  
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5.3 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών 

Για την διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 198 του Ν. 
4412/2016. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης– Παραλαβή σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της σύμβασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 
183 του Ν. 4412/2016. 

2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) ΜΗΝΕΣ και  αρχίζει από τον ορισμό 
Επιβλέποντα (άρθρο 4 Συγγραφής υποχρεώσεων).  

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 παραγρ. 3 του 
Ν. 4412/2016.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 184 παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016.  

6.3   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της συνταχθείσας μελέτης.  

6.4  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη, ΙΣΧΥΕΙ ότι προβλέπεται στα άρθρα 182 έως 199 του 
Ν. 4412/2016. 

 
  Λεχαινά  07/12/2020  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
 

 
Παντής Κων/νος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό 278/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 
ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η σύμβαση αφορά στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και το υποέργο 6 της Πράξης «Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου 
Ανδραβίδας- Κυλλήνης». Η παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής. 

Συνοπτική περιγραφή της Πράξης. 
Στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν 
σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι 
Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται ότι θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων 
έργων που α) θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική του δημόσιου χώρου και β) θα οργανώσει 
τον δημόσιο χώρο και την οικονομική δραστηριότητα με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης 
(smart city). 
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης οριοθετείται ως ακολούθως:  

Δήμος  ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ  

Δημοτική ενότητα  ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ  

Οικισμός ΒΑΡΔΑ (Πρωτεύουσα της Δημοτικής Ενότητας 
Βουπρασίας) 

Μόνιμος Πληθυσμός (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011)  8.388 

Ακριβή όρια δικτύου εμπορικών δρόμων  
Η περιοχή παρέμβασης περιγράφεται 
αναλυτικά στην τεχνική έκθεση του 
παραρτήματος Ι. 

Έκταση (τ.μ.) Σύμφωνα με το χάρτη της παρέμβασης  

Συνολικό μήκος δικτύου εμπορικών δρόμων (μ.)  2.900 Μ.  

 
Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω 13 Υποέργων: 
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1. Αναπλάσεις πεζοδρομίων οδών και δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή της 
Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης 

2. Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας με τοποθέτηση παιδικής χαράς 
3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο για 

κατοίκους και επισκέπτες 
4. Αναβάθμιση του Δικτύου Αστικού Φωτισμού στην περιοχή της Βάρδας με την Προμήθεια και 

Εγκατάσταση συστήματος έξυπνου οδοφωτισμού τεχνολογίας LED 
5. Τεχνική Βοήθεια για την Ωρίμανση οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής και ειδικών 

αρχιτεκτονικών μελετών 
6. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου για την Υλοποίηση του έργου (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
7. Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων τεντών στα καταστήματα της περιοχής παρέμβασης 
8. Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών στα καταστήματα 
9. Προμήθεια ψηφιακής πλατφόρμας ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών 

αλληλεπίδρασης επισκεπτών 
10. Προμήθεια κοινού εξοπλισμού προωθητικών ενεργειών μέσω συστήματος infokiosk 
11. Δημιουργία ψηφιακού λογοτύπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα 
12. Δαπάνες προσωπικού Επιμελητηρίου Ηλείας 
13. Τεχνική Βοήθεια για έκδοση οικοδομικών αδειών των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης 

που συμμετέχουν στο έργο 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου στοχεύουν στα εξής:  

 στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής παρέμβασης μέσα από την υλοποίηση 
φιλικών προς το περιβάλλον παρεμβάσεων, όπως είναι η χρήση ψυχρών υλικών στις αναπλάσεις, 
οι φυτεύσεις δένδρων, η δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας  και η τοποθέτηση φωτιστικών 
τεχνολογίας LED, 

 στη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου προσβάσιμου από όλους μέσα από τη δημιουργία 
μεγαλύτερων πεζοδρομίων που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ και ανθρώπους με προβλήματα όρασης, 

 στη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου φιλικού προς τους χρήστες του, κατοίκους και επισκέπτες, 
ιδιαίτερα στους νέους και τα παιδιά, μέσα από την τοποθέτηση WI-FI στην περιοχή παρέμβασης 
και την τοποθέτηση παιδικής χαράς στην πλατεία Βέρρα, 

 στη δημιουργία συνεργασιών, Δήμου και Επιχειρήσεων, σε τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της 
οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής, 

 στη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης μέσα 
από την τοποθέτηση ομοιόμορφων τεντών και πινακίδων στις προσόψεις τους, τη δημιουργία 
κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής προβολής τους 
στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

 στην μεταφορά τεχνογνωσίας στους συνεργαζόμενους φορείς του έργου μέσα από την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου.  

Συνεπώς η υλοποίηση των παρεμβάσεων του έργου θα επιφέρει τα εξής βασικά αποτελέσματα στην 
περιοχή παρέμβασης: 

 Διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων που διαμορφώνουν την 
οικονομική δραστηριότητα της περιοχής  

 Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης προς όφελος 
επιχειρήσεων, κατοίκων και επισκεπτών. 

 Εξοικείωση επιχειρήσεων και κατοίκων της περιοχής στις νέες τεχνολογίες 
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 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από τις δαπάνες του έργου που θα λειτουργήσουν ως τοπικοί 
πολλαπλασιαστές για την περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής βάσης του Δήμου. 

 

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται στο ποσό του 1.859.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
με Δικαιούχους το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και το Επιμελητήριο Ηλείας. Η κατανομή της Δημόσιας 
Δαπάνης ανά συνδικαιούχο είναι : 1. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ : 1.475.000,00 €, 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΗΛΕΙΑΣ : 384.000,00 €. 

 

Η Συλλογική Απόφαση χρηματοδότησης από την οποία χρηματοδοτείται η Πράξη βάσει της με αριθ. 
πρωτ.: 6014/Β1/1234 – 15.10.2019 (οριζόντιας) απόφασης τροποποίησης των Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου, είναι η 1191 και κατ΄ επέκταση ο ισχύων Κωδικός Ενάριθμου είναι ο 2019ΣΕ11910028. 

Η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Δήμο μας έγινε με την αριθ. : 252/2019 Α.Δ.Σ. 

Λαμβάνοντας υπόψη το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο και την ενταχθείσα Πράξη ο Δήμος μας θα πρέπει να 
προβεί στην υλοποίηση ΕΞΙ (06) ΥΠΟΕΡΓΩΝ εκ των οποίων, τα ΔΥΟ (02) αφορούν την εκτέλεση Τεχνικών 
Έργων, την εκτέλεση  ΔΥΟ (02) Προμηθειών και την εκτέλεση ΔΥΟ (02) Παροχή Υπηρεσιών εκτός Τεχνικών 
Μελετών. Αναλυτικότερα : 
 

1. «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», Π/Υ : 1.110.000,00 € (ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ), 

2. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», Π/Υ : 24.800,00 €, (ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ), 

3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ»,  Π/Υ : 24.800,00 € (ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ), 

4. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED», Π/Υ : 
199.520,00 € (ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ), 

5. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΙΝΟΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», Π/Υ : 75.000,00 € (ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ), 

6. «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», Π/Υ : 40.880,00 € (με 
ΦΠΑ), (ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια για την Ωρίμανση 
οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών» στο πλαίσιο του 
υποέργου 5 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας 
Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης». Η παρούσα ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
δηλαδή η υποστήριξη στην Ωρίμανση των Οριστικών Μελετών – Μελετών Εφαρμογής για τα κάτωθι 
υποέργα της Πράξης :  

1. «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», Π/Υ : 1.110.000,00 € (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ -  ΥΠΟΕΡΓΟ 1), 
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2. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», Π/Υ : 24.800,00 €, (ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2). 

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

 
1. ΠΕ1: Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών και Υπηρεσίες  Χωροστάθμισης, 

2. ΠΕ2: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης, 

3. ΠΕ3: Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες, 

4. ΠΕ4: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους στην περιοχή παρέμβασης, 

5. ΠΕ5 : Υπηρεσίες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα, 

6. ΠΕ6 : Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας (Υπηρεσίες Γενικού Μελετητή, Υπηρεσίες σύνταξης ΣΑΥ – 
ΦΑΥ, Υπηρεσίες σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης) 

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Δημ. Κοιν. Βάρδας, Δημ. Ενότ.  Βουπρασίας», με κωδικό ΟΠΣ  5037860 στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Η συγκεκριμένη Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου αφορά την παροχή  τεχνικής υποστήριξης στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 9α του Ν. 4412/2016 «Ως δημόσιες 
συμβάσεις Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών κατά την έννοια του 
στοιχείου β΄ , της περίπτ. 6, της παραγρ. 3 του άρθρου 2. Οι Υπηρεσίες αυτές ΔΕΝ παρέχονται από τις 
Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)». Το στοιχείο β΄, της περίπτ. 6 της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 4412/2016  «οι υπηρεσίες συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως 
συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού & άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται 
είτε ημερολογιακά, είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας». Επιπλέον, 
έχοντας υπόψη τη με αριθ. : 189/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Συνεδρίαση 
της 23ης Αυγούστου 2017), στο σκεπτικό της οποίας αναφέρεται «Η Σύνταξη Τευχών Δημόσιου 
Διαγωνισμού και η υποστήριξη της Α.Α. στη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 
ΟΤΑΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ με έργο, ….., ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ αντικείμενο σύμβασης Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών …». 
 
Σύμφωνα με το Προσάρτημα Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  του Ν. 4412/2016, τα CPV (κωδικός και περιγραφή),  στα 
οποία εμπίπτει η συγκεκριμένη Τεχνική Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου είναι :  
 

 71222000-0 – Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους (κατηγορία 7), 
 71420000-8 – Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου (κατηγορία 7, 25), 
 71222100-1 – Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών (κατηγορία 16), 
 71355000-1 – Υπηρεσίες χωροστάθμησης (κατηγορία 16), 
 71314100-3 - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες (κατηγορία 9),  
 71322200-3 – Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών (κατηγορία 13), 
 71313400-9 – Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα (Κατηγορία 27), 
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 71356200-0 – Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας (Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας, για 
υποβοήθηση σε θέματα Γενικού Μελετητή, για σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και για σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης). 

 
 
 
Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο, στο οποίο ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία,  
είναι :    
 
ΥΠΟΕΡΓΟ  1 :  

1. Οριστική μελέτη για κατασκευή οδού ήπιας κυκλοφορίας με χρήση ψυχρών υλικών, στην οδό 28ης 
Οκτωβρίου, από το ύψος της Πατρών – Πύργου έως την οδό Παπαφλέσσα (περίπου 220 μ), 

2.  Οριστική μελέτη για κατασκευή οδού ήπιας κυκλοφορίας με χρήση ψυχρών υλικών, στην οδό 
Παπαφλέσσα, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου έως την οδό Αγίου Νικολάου (περίπου 100 μ), 

3. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων σε ανώνυμη οδό (30 μ Χ 2 = 60 μ περίπου), 
4. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Κύπρου, από Πατρών – Πύργου έως Αρχαίας 

Ολυμπίας (40 μ Χ 2 = 80 μ περίπου), 
5. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Βορείου Ηπείρου, από Πατρών – Πύργου έως 

Αρχαίας Ολυμπίας (60 μ Χ 2 = 120 μ περίπου), 
6. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Θερμοπυλών, από Πατρών – Πύργου έως 

Κολοκοτρώνη (70 μ Χ 2 = 140 μ περίπου) , 
7. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό 25ης Μαρτίου, από Πατρών – Πύργου έως 

Παπαφλέσσα (220 μ Χ 2 = 440 μ περίπου), 
8. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Αγίας Τριάδας, από Πατρών – Πύργου έως 

Παπαφλέσσα(210 μ Χ 2 = 420 μ περίπου) , 
9. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, από Πατρών – 

Πύργου έως Κολοκοτρώνη (160 μ Χ 2 = 320 μ περίπου), 
10. Οριστική μελέτη, ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Κολοκοτρώνη, από Βασιλέως Κωνσταντίνου 

έως Θερμοπυλών (300 μ Χ 2 = 600 μ περίπου). 
 
Ανάπλαση πεζοδρομίων – 1.200 Χ 2 = 2.400,00 μ., οδοί ήπιας κυκλοφορίας περίπου 400 μ. 
 
Επίσης, διαμόρφωση ειδικών χώρων για αφισοκόλληση, έμπροσθεν του δημοτικού καταστήματος και 
στην πλατεία Ελευθερίας και τέλος δενδροφύτευση της περιοχής ανάπλασης. 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ  2 :  
Αφορά την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας (κατασκευή παιδικής χαράς). 
 
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ : 
 
ΠΕ1: Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών και Υπηρεσίες  Χωροστάθμησης 
 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 1 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραδοτέα: 
 
- Π1.1. : Υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών (τοπογραφική αποτύπωση περιοχής παρέμβασης). 
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- Π1.2. : Υπηρεσίες χωροστάθμησης (χωροστάθμηση περιοχής παρέμβασης) 
 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 1 αφορά σε υπηρεσίες χαρτογράφησης αστικών περιοχών με τοπογραφική 
αποτύπωση της περιοχής παρέμβασης κατάλληλης κλίμακας για το υποέργο 1 και το υποέργο 2 και 
υπηρεσίες  χωροστάθμησης, οι οποίες αφορούν την περιοχή παρέμβασης, κατάλληλης κλίμακας για το 
υποέργο 1 . 
Με την υλοποίηση του ΠΕ1, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί (σε 4 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή) 
μέσα σε ΕΝΑ (1) μήνα από τον ορισμό Επιβλέποντα, θα καταβληθεί αμοιβή ποσού 7.361,26 €, χωρίς 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ.  
 
ΠΕ2: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης 
 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 2 αφορά υπηρεσίες «σχεδιασμού αγωγών», αποχέτευσης όμβριων υδάτων και 
διευθέτησης υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης - υδροδότησης των οικιών στην περιοχή παρέμβασης.  Οι 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα παρασχεθούν για το  υποέργο 1.  
Με την υλοποίηση του ΠΕ2,  το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί (σε 4 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 
μορφή) μέσα σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ημέρες, μετά την παραλαβή των Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 1 
(ΠΕ1), θα καταβληθεί αμοιβή  ποσού 3.684,68 €, χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. 
 
ΠΕ3: Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  3 αφορά υπηρεσίες δημιουργίας υποδομών στην περιοχή παρέμβασης, για την 
υλοποίηση του υποέργου 4 της Πράξης, το οποίο αφορά την αναβάθμιση του δικτύου Αστικού φωτισμού 
με την εγκατάσταση συστήματος έξυπνου οδοφωτισμού τεχνολογίας LED. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
αφορούν το υποέργο 1. 
Με την υλοποίηση του ΠΕ3,  το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί (σε 4 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 
μορφή) μέσα σε  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ημέρες, μετά την παραλαβή των Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 
2 (ΠΕ2), θα καταβληθεί αμοιβή  ποσού 4.413,52 €, χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. 
 
 
ΠΕ4: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους στην περιοχή παρέμβασης 
 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 4 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραδοτέα: 
- Π4.1.: Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους  
- Π4.2.: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου της περιοχής παρέμβασης  
 
Οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους στην περιοχή παρέμβασης αφορούν την ανάπλαση 
οδών και πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση ειδικών χώρων για αφισοκόλληση, υπηρεσίες αρχιτεκτονικής 
τοπίου (φυτοτεχνική διαμόρφωση) της περιοχής παρέμβασης που αναφέρεται αναλυτικά για το υποέργο 
1. Επίσης θα παρασχεθούν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας με την 
κατασκευή παιδικής χαράς (υποέργο 2). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε δύο στάδια, 
προμελέτη και οριστική μελέτη. 
Με την υλοποίηση του ΠΕ4,  το οποίο θα πρέπει  να παραδοθεί (σε 4 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 
μορφή) μέσα σε  ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ημέρες, μετά την παραλαβή των Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 3 
(ΠΕ3), θα καταβληθεί αμοιβή  ποσού 19.373,61 €, χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. 
 
ΠΕ5 : Υπηρεσίες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα 
 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 5 αφορά υπηρεσίες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
κατασκευαστικά έργα στην περιοχή παρέμβασης και έκδοση των απαιτούμενων αδειών ή απαλλαγών. Οι 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα παρασχεθούν για το  υποέργο 1.  
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Με την υλοποίηση του ΠΕ5, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί (σε 4 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 
μορφή) μέσα σε  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημέρες, μετά την παραλαβή των Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 4 
(ΠΕ4), θα καταβληθεί αμοιβή  ποσού 3.684,68 €, χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. 
  
 
ΠΕ6 : Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας (Υπηρεσίες Γενικού Μελετητή, Υπηρεσίες σύνταξης ΣΑΥ – ΦΑΥ, 
Υπηρεσίες σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης) 
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 6 αφορά σε υπηρεσίες  σύνταξης ΣΑΥ - ΦΑΥ και  Τευχών Δημοπράτησης (τεχνική 
περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό μελέτης, 
συγγραφή υποχρεώσεων, διακήρυξη διαγωνισμού, προκήρυξη διαγωνισμού, έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, ΤΕΥΔ, σχέδιο σύμβασης). 
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα παρασχεθούν για τα  υποέργα 1 και 2.  
Με την υλοποίηση του ΠΕ6, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί (σε 4 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή) 
μέσα σε  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ημέρες, μετά την παραλαβή των Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 5 
(ΠΕ5), θα καταβληθεί αμοιβή  ποσού 11.068,89 €, χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. 
 
Όσον αφορά τον χρόνο των πιστοποιήσεων, αυτές θα πραγματοποιούνται με την κατάθεση λογαριασμού 
από τον ανάδοχο,  μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου υλοποίησης των παραδοτέων του κάθε 
Πακέτου Εργασίας και αφού τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της συνταχθείσας μελέτης. 
 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) μήνες από τον ορισμό του Επιβλέποντα, 
κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. 
 
Για τη σύνταξη της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου έχουν ληφθεί υπόψη : 
 

 Η με αριθ. : ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519/20-07-2017 – τεύχος Β΄) – Έγκριση Κανονισμού 
προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και συγκεκριμένα 
το άρθρο ΓΕΝ.4 του Κανονισμού, 

 Την Εγκ. 2/ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ39.6/19-03-2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) 
του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών/Διεύθ. Νομοθετικού Συντονισμού με θέμα : «Αναπροσαρμογή 
τιμής συντελεστή (τκ=1,227) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών & Υπηρεσιών 
για το έτος 2020 »,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 5 του Ν. 4412/2016 «οι διατάξεις των άρθρων 182 έως 189 
εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων ……. και παροχής τεχνικών & λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών ……… συμπληρωματικά προς τις διατάξεις …….. και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ 
*άρθρα 335 έως 338*»,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, 
 
Τέλος, έχουν ληφθεί υπόψη, οι με αριθ. : 156, 251, 289/2017,  Πράξεις του Κλιμακίου ΠΕΔ στο VII Τμήμα, 
σύμφωνα με τις οποίες «στα Τεύχη των μελετών, βάσει των οποίων ανατίθενται Υπηρεσίες, θα πρέπει να 
προκύπτει με ακρίβεια, ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ, 
ώστε να τεκμηριώνονται οι προϋποθέσεις των επίμαχων αναθέσεων, στο πλαίσιο τήρησης της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ». Όπως προκύπτει από την σελίδα του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, ο 
προϋπολογισμός περιλαμβάνει την ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνάρτηση με ορισμένη 
τιμή μονάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - νομολογία.  
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Για την εκτέλεση της παρούσας Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου, πίστωση 75.000,00 € για το έτος 2020 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 64.6142.001, ο προϋπολογισμός 
της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 70.710,55 €.  
Ο τρόπος εκτέλεσης της συγκεκριμένης Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας, θα είναι με «Συνοπτικό 
Διαγωνισμό», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε Εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ & 
πενήντα πέντε λεπτά (70.710,55 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 
57.024,24 €, ΦΠΑ : 13.685,91 €).  
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