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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4355/20-09-2022  

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 
 «Υποστηρικτικές μελέτες και επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης θεάτρου 

Φοίνικα στην Κέρκυρα» 

 

 
 Μέσω του ενιαίου καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσεως 

της ΜΟΔ ΑΕ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ αε) είναι 

ανώνυμη εταιρεία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία 

ανήκει πλήρως στο Ελληνικό Δημόσιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, με σκοπό κυρίως την 

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους. 

Η ΜΟΔ αε, σύμφωνα με το αρ.33 του ν.3614/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 234 του 

ν.4727/2020, δύναται να αναλαμβάνει η ίδια ως αναθέτουσα αρχή, δια της Τεχνικής της 

Υπηρεσίας, τη μελέτη ή/και την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται 

από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή 

από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους. 

Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 

124183/16.11.2021 (ΦΕΚ 5487 Β), έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, Διεύθυνση 

Τεχνικής Υπηρεσίας (ΔΤΥ) με τρία τμήματα: 

 Τμήμα μελετών τεχνικών έργων 

 Τμήμα μελετών ειδικών έργων 

 Τμήμα εκτέλεσης τεχνικών έργων 

Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της 

σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές μελέτες και επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης 

θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα», ώστε να καταστεί εφικτή  η δημοπράτηση του έργου 

«Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5007791). Το κτίριο του θεάτρου «Φοίνικας»  

κατασκευασμένο το έτος 1895, είναι χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο και έργο τέχνης, και χωροθετείται εντός της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, επί του 

προμαχώνα Ραϋμόνδου. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί βασική προτεραιότητα του 

Δήμου, καθώς θα οδηγήσει στη λειτουργική επανένταξη του ιστορικού κτιρίου στις σύγχρονες 

ανάγκες της πόλης. Η Πρόσκληση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με την 

ΣΑΕΠ0221 (2020ΕΠ02210048) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 

χρηματοδότηση του έργου Τεχνικής Βοήθειας για τη ΜΟΔ ΑΕ  με κωδικό ΟΠΣ 5072595 και τίτλο 

«Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ». Το έργο αναφέρεται στο Σχέδιο 

υποστήριξης δικαιούχων όπως έχει εγκριθεί από το Ε.Π. Ιονίων νήσων. 

Η ανάγκη για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης ανέκυψε μετά και από την  Απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/80614/55448/966/381/04-03-2020 και την σχετική 

γνωμοδότηση ΚΑΣ , η οποία ορίζει να συμπληρωθεί και να επικαιροποιηθεί η υπάρχουσα μελέτη 

αποκατάστασης του ιστορικού θεάτρου Φοίνικα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στον χώρο του προμαχώνα 

Ραϋμόνδου, επί του οποίου εδράζεται το θέατρο. Στη συνεδρίαση με αρ. 562/08-06-2021, θέμα 

3ο, του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Κέρκυρας για την ανάθεση της εν λόγω 

μελέτης από την ΜΟΔ αε. 

Η σύμβαση (CPV: 71335000-5 – Τεχνικές μελέτες, 71240000-2 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού 

και τεχνικού γραφείου, 71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή 

έργων πολιτικού μηχανικού, 71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για 

μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων), θα ανατεθεί με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 119, παρ. 3, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016) όπως 

εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β’/03-03-
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2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, 

διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (με τις ΥΑ 116665 

ΦΕΚ Β 4968 /2020 άρθρο 1, ΥΑ 36951 ΦΕΚ Β 1353/2021 άρθρο 1, ΥΑ 61735 ΦΕΚ Β 2613/2021 

άρθρο 1), με χρήση του καταλόγου Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσης, ο 

οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με την Πρόσκληση υπ’ αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΧΦ46ΨΧΨΤ-6ΤΓ) και 

την τροποποίηση αυτής (υπ΄αριθμ. 572/4ο θέμα/18-10-2021 απόφαση ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ ΑΔΑ: 

9Π9Ω46ΨΧΨΤ-326 και υπ΄αριθμ. 574/ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ_Α/08-11-2021 απόφαση ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ 

ΑΔΑ:91ΑΑ46ΨΧΨΤ-ΒΩΕ), και ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 1241/03-06-2022 Απόφαση 

Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. (ΑΔΑ:ΡΡΛΗ46ΨΧΨΤ-ΞΙΦ) (5η έγκριση και εγγραφή στον 

κατάλογο Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσης). 

Αντικείμενο του έργου είναι α) η Γεωφυσική μελέτη και έρευνα για τον εντοπισμό δικτύου 

υπόγειων στοών κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου β) η μελέτη 

Αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης και Στατικής επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα 

Ραϋμόνδου, γ) η επικαιροποίηση της τροποποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης “Αποκατάσταση 

θεάτρου «Φοίνικα» στην Κέρκυρα” με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΑΣ, και δ) η 

επικαιροποίηση της Στατικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  “Αποκατάσταση θεάτρου 

«Φοίνικα» στην Κέρκυρα”. 

 Εφεξής, για λόγους συντομίας η μελέτη του έργου “Αποκατάσταση θεάτρου «Φοίνικα» στην 

Κέρκυρα” περιγράφεται ως μελέτη του θεάτρου  «Φοίνικα». 

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι συνοπτικά οι εξής: 

Α. Γεωφυσικές έρευνες (κατηγορία 20)  

 Γεωφυσική έρευνα κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

 Β. Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 7)  

 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

 Επικαιροποίηση τροποποιημένης Αρχιτεκτονική μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα»με  

    ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΑΣ  

Γ. Στατικές μελέτες (κατηγορία 8) 

 Μελέτη Στατικής  επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

 Επικαιροποίηση Στατικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

Δ. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατηγορία 9) 

 Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

 Σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ  

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

Η υλοποίηση της σύμβασης θα γίνει με τήρηση των διαδικασιών της Εγκυκλίου 11/2018 του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια 

για την υλοποίηση του έργου και πιο συγκεκριμένα: 
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 ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (αρ.39 

Ν.3316/2005) 

Στατικές Μελέτες 08 > 12 ετών 

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες 09 >12 ετών 

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 07 > 4 ετών 

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και 

Έρευνες 
20 > 4 ετών 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ανωτέρω κατηγοριών και είναι 

εγγεγραμμένοι στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΦΥΣΗΣ ΜΟΔ ΑΕ, για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου. 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 87.153,14 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 4.771,32€ για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες 

και Έρευνες), 

2. 8.505,00 € για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες: διαμόρφωσης 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών 

κτιρίων, οικισμών και τοπίου),  

3. 34.158,42€ για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες: μελέτες φερουσών κατασκευών 

κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων),  

4. 22.238,22€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 

Μελέτες),  

5. 4.058,13€ για τη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και 1.378,27€ για τη σύνταξη των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

11.266,40€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 777,38€ για πριμ (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 

4412/2016). 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο δεδομένου 

ότι, όλες οι ανωτέρω κατηγορίες μελετών εκπονούνται με σκοπό την κατασκευή ενός ενιαίου 

έργου και συνεπώς απαιτείται ενιαία προσέγγιση στο σχεδιασμό των επιμέρους λειτουργικών 

τμημάτων του, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance 

requirements). 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.   

Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 05-10-2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00. 

Περαιτέρω υποχρεώσεις των υποψηφίων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή βάσει των 

διαδικασιών που ορίζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο Παράρτημα Ι. 

Ο έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτεί η 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 9, περ. β’ του ν. 4412/16, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) εκτιμάται 

σε τέσσερεις  (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Στη συνολική 

προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς 

μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα 

τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (87.153,14€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή εκατόν 

οκτώ χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών  (108.069,89€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και καλύπτεται από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΜΟΔ Α.Ε. 

(Αναλυτικός Π/Υ: 53/20-07-2022, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΔΟΔΥ/ΑΑΥ212/2022/29-07-

2022  και ΑΔΑ: 6Π2Ο46ΨΧΨΤ-Σ20, καθώς και οι : ΔΟΔΥ/ΑΑΥ18/2022/01-02-2022 (ΑΔΑ: 

6ΦΓΒ46ΨΧΨΤ-50Η) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και ΔΟΔΥ/ΑΝΑ42/2022/13-07-2022 

Ανακλητική απόφαση αυτής (ΑΔΑ:6Ξ7Α46ΨΧΨΤ-Ρ4Λ), ΤΟΔΥ/ΑΑΥ184/2021/06-07-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΖΚ746ΨΧΨΤ-Ζ6Θ) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης και ΔΟΔΥ/ΑΝΑ10/2022/31-01-2022 

Ανακλητική απόφαση αυτής  (ΑΔΑ:ΡΥ1Κ46ΨΧΨΤ-ΚΕΞ). 

Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με βάση λογαριασμούς εγκεκριμένους από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία (Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων  της ΔΤΥ της ΜΟΔ αε.) σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016. Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

Η οικονομική διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, πραγματοποιείται 

από τη ΜΟΔ Α.Ε., ως Αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά του 

αναδόχου βάσει Ε.Λ.Π. Διευκρινίζεται ότι αφού η ΜΟΔ Α.Ε. παραλάβει τη μελέτη, θα 

παραχωρήσει τη χρήση της στο Δήμο K. Κέρκυρας, για τον σκοπό της δημοπράτησης του έργου 

«Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα». 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016, ύψους 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής 

της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην 

περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τα παραδοτέα της σύμβασης είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α  ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

1  Γεωφυσική έρευνα κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

2  Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 
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Α/Α  ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

3 Μελέτη Στατικής  επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

4 Επικαιροποίηση τροποποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

5 Επικαιροποίηση Στατικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

6 Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

7 Σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ 

8 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Τα τεχνικά δεδομένα και η προεκτίμηση αμοιβών καθορίζονται στα αντίστοιχα τεύχη Τεχνικών 

Δεδομένων και Προεκτίμησης Αμοιβής, που συνοδεύουν την παρούσα Πρόσκληση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

«Υποστηρικτικές μελέτες και επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης θεάτρου 

Φοίνικα στην Κέρκυρα» 

 

Μέσω του ενιαίου καταλόγου «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΔ ΑΕ» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.  

Ταχ. Δ/νση : Λουΐζης Ριανκούρ 78Α  

Ταχ. Κώδικας : 115 24 Αθήνα  

Πληροφορίες : Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  

Τηλέφωνο : 213 13 10 359  

FAX : 210 77 00 502  

Ηλεκτρ. δ/νση : dty@mou.gr 

Ιστότοπος : www.mou.gr 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται  
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 
2014-2020», όπου έχει ενταχθεί προς 
χρηματοδότηση η Πράξη  «Υποστήριξη Δικαιούχων 
ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ Α.Ε.», κωδ. ΟΠΣ 
5072595 και ΣΑΕΠ0221 (2020ΕΠ02210048) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  Η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού 
αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) εκτιμάται σε 
τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. Στη συνολική 
προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά 
διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του 
αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε όλα τα 
φυσικά/νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
εγγεγραμμένα στον ενιαίο κατάλογο ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΔ 
ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119, 
παρ.3, του ν. 4412/2016 (Α’ 147), στην ΥΑ υπ' αρ. 
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β’ 677), όπως ισχύει. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

http://www.mou.gr/
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αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και ιδίως :  
α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύει, 
β) της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2107 (Β’ 677), «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει,  
γ) της με αρ. 1241/03-06-2022 απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΟΔ για την 5η έγκριση του 
καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσιών 
τεχνικής φύσης της ΜΟΔ ΑΕ  
(ΑΔΑ:ΡΡΛΗ46ΨΧΨΤ-ΞΙΦ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ 
και δεκατέσσερα λεπτά (87.153,14€) 

ΦΠΑ 24%  Είκοσι χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτά (20.916,75€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ  εκατόν οκτώ χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ και 
ογδόντα εννέα λεπτά  (108.069,89€) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ Π/Υ  53/20-07-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΔΟΔΥ/ΑΑΥ212/2022/29-07-2022 

ΑΔΑ: 6Π2Ο46ΨΧΨΤ-Σ20 

 ΔΟΔΥ/ΑΑΥ018/2022,01-02-2022, 

ΑΔΑ: 6ΦΓΒ46ΨΧΨΤ-50Η 

 ΔΟΔΥ/ΑΝΑ042/2022/13-07-2022 

ΑΔΑ:6Ξ7Α46ΨΧΨΤ-Ρ4Λ 

 ΤΟΔΥ/ΑΑΥ 184/2021/06-07-2021, 

ΑΔΑ: ΨΖΚ746ΨΧΨΤ-Ζ6Θ 

 ΔΟΔΥ/ΑΝΑ10/2022/31-01-2022 

ΑΔΑ:ΡΥ1Κ46ΨΧΨΤ-ΚΕΞ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία: 05-10-2022 
Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 11:00 πμ  

ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) στη Διαδικτυακή Πύλη: 
http://www.promitheus.gov.gr 
(υποσύστημα: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια έργα) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  CPV: 71335000-5 – Τεχνικές μελέτες 
71240000-2 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και 
τεχνικού γραφείου, 
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 
για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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71321000-4 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 
μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις κτιρίων 
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ΜΕΡΟΣ Α’. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε με την 

ΥΑ 124183/27-11-2021 (ΦΕΚ 5487 Β), έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, 

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας (ΔΤΥ) με τρία τμήματα: 

 Τμήμα μελετών τεχνικών έργων 

 Τμήμα μελετών ειδικών έργων 

 Τμήμα εκτέλεσης τεχνικών έργων 

Η ΜΟΔ αε. δύναται να αναλαμβάνει η ίδια ως αναθέτουσα αρχή, δια της Τεχνικής της Υπηρεσίας, 

τη μελέτη ή/και την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το 

συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από 

άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους. 

Η Τεχνική Υπηρεσία, με το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων της, ασκεί τα καθήκοντα της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη σύμβαση αυτή, τα δε 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

Το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση ολοκληρωμένων 

τεχνικών μελετών και την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών, καθώς και την ανάθεση, επίβλεψη 

εκπόνηση, παραλαβή, τον έλεγχο και τη θεώρηση αυτών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση 

των συναπτόμενων μεταξύ της ΜΟΔ και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών 

Συμβάσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως 

εκάστοτε ισχύουν, όταν αφορούν τεχνικές μελέτες. 

Το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της 

ΔΤΥ, αναλαμβάνει και την ανάθεση και παρακολούθηση συμβάσεων τεχνικού συμβούλου για τις 

ανάγκες έργων που υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΥ) καθώς και τον έλεγχο της 

πληρότητας των μελετών υποστηριζόμενων φορέων, προκειμένου να αναλάβει με 

Προγραμματική σύμβαση η ΜΟΔ την εκτέλεση του μέσω της ΔΤΥ. 

Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 

677Β’/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση 

και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΜΟΔ αε 

δύναται να ασκήσει καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των Ε.Π. των 

Περιφερειών. 

Ως εκ τούτου, η ΜΟΔ Α.Ε. αποτελεί δικαιούχο της πράξης «Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-

2020 μέσω της ΜΟΔ Α.Ε.», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», 

τον άξονα προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» (υπ. αριθμ. 2345/13-10-2020 Απόφαση 

Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε. Π. Ιόνιων Νήσων). Δια μέσου της πράξης αυτής 

έχει αναλάβει δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη των δικαιούχων του Ε.Π. «Ιόνια 

Νησιά 2014-2020». Από την πράξη αυτή θα χρηματοδοτηθεί και η παρούσα σύμβαση. 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ δια μέσου του αρμόδιου τμήματός της - Τμήμα 

Μελετών Τεχνικών Έργων, έχει αναλάβει την ανάθεση της παρούσας σύμβασης. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του έργου είναι α) η Γεωφυσική μελέτη και έρευνα για τον εντοπισμό δικτύου 

υπόγειων στοών κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου β) η μελέτη 

Αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης και Στατικής επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα 

Ραϋμόνδου, γ) η επικαιροποίηση της τροποποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης “Αποκατάσταση 

θεάτρου «Φοίνικα» στην Κέρκυρα” με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΑΣ, και δ) η 

επικαιροποίηση της Στατικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  “Αποκατάσταση θεάτρου 

«Φοίνικα» στην Κέρκυρα”. 

(Εφεξής, για λόγους συντομίας η μελέτη του έργου “Αποκατάσταση θεάτρου Φοίνικα στην 

Κέρκυρα” περιγράφεται ως μελέτη του θεάτρου  «Φοίνικα».) 

Το έργο αφορά σε τροποποιήσεις προηγούμενων μελετών και υποστηρικτικές μελέτες για το 

σύνολο των μελετών αποκατάστασης του θεάτρου «Φοίνικα» και θα προκηρυχθεί και εκπονηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι), με τήρηση των διαδικασιών της Εγκυκλίου 

11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων 

έργων του ν.4412/2016, Βιβλίο I), όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων που 

συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση.  

Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά: 

• Γεωφυσική Έρευνα κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

• Μελέτη Στατικής επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

 Επικαιροποίηση τροποποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» με 

ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΑΣ 

• Επικαιροποίηση Στατικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

• Επικαιροποίηση Η/Μ μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

•  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του   έργου 

• Τεύχη Δημοπράτησης του έργου 

Με την ολοκλήρωση των μελετών αυτών, ο Δήμος Κ. Κέρκυρας θα μπορέσει να προχωρήσει στη 

δημοπράτηση του έργου της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του θεάτρου «Φοίνικα». Η 

ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου, καθώς θα οδηγήσει 

στη λειτουργική επανένταξη του ιστορικού κτιρίου στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. 
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3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

3.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Τα παραδοτέα της σύμβασης είναι : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α  ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1  Γεωφυσική έρευνα κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

2  Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

3 Μελέτη Στατικής  επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου 

4 Επικαιροποίηση τροποποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης του θεάτρου 
«Φοίνικα»με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΑΣ 

5 Επικαιροποίηση Στατικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

6 Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

7 Σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ 

8 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Τα παραδοτέα με Α/Α 1,2,3 όπως περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα 1, αφορούν στη μελέτη 

του δυτικού τμήματος του τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου και αποτελούν υποστηρικτικές 

μελέτες για το σύνολο των μελετών αποκατάστασης του θεάτρου Φοίνικα και κυρίως για την 

επικαιροποίηση της στατικής μελέτης του έργου. Η μελέτης στατικής επάρκειας του δυτικού 

τείχους του Προμαχώνα θα καθορίσει αν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης του μεταλλικού 

στεγάστρου του θερινού θεάτρου ή αν αυτό μπορεί να θεμελιωθεί επάνω στο τείχος με τέτοιο 

τεχνικό τρόπο (πχ διάστρωση με σκύρα και γεωύφασμα), ώστε να μην βλάψει τη σωζόμενη 

ανωδομή του τείχους. Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή θα επικαιροποιηθούν και οι υπόλοιπες 

μελέτες (αρχιτεκτονική , στατική, Η/Μ). 

Η κάθε επιμέρους μελέτη,  θα εκπονείται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και με την  ολοκλήρωσή 

της  θα υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία. 

3.2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) 

εκτιμάται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Στη 

συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του 

αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης.  

Το πρόγραμμα υποβολής των απαιτούμενων μελετών είναι: 

1) Γεωφυσική Έρευνα κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου (παραδοτέο 

α/α 1): ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.   

2) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του δυτικού τείχους προμαχώνα Ραϋμόνδου (παραδοτέο α/α 

2) και Μελέτη Στατικής  επάρκειας του δυτικού τείχους προμαχώνα Ραϋμόνδου (παραδοτέο 

α/α 3): δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

3) Επικαιροποίηση τροποποιημένης Αρχιτεκτονική μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 

(παραδοτέο α/α 4), Επικαιροποίηση Στατικής Μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» (παραδοτέο 

α/α 5) και Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του θεάτρου «Φοίνικα» 
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(παραδοτέο α/α 6): δύο (2) μήνες από την υποβολή των μελετών του δυτικού τείχους 

προμαχώνα Ραϋμόνδου.  

4) Τεύχη Δημοπράτησης (παραδοτέο α/α 7) και ΣΑΥ – ΦΑΥ (παραδοτέο α/α 8):  ταυτόχρονα με 

την υποβολή των επικαιροποιημένων μελετών του Θεάτρου «Φοίνικα» (Αρχιτεκτονικά- 

Στατικά-Η/Μ), δηλαδή δύο (2) μήνες από την υποβολή των μελετών του δυτικού τείχους 

προμαχώνα Ραϋμόνδου.  

5) Στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού 

αντικειμένου της σύμβασης (συνολική). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα 

χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της 

σύμβασης, από την έναρξη της εκπόνησης του μέχρι την υποβολή του. Επιπλέον, ορίζονται 

δύο ενδεικτικές προθεσμίες: 

 Ένας μήνας από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης για την ολοκλήρωση της 

Γεωφυσικής Έρευνας (παραδοτέο α/α 1) και 

 Δύο μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης για την ολοκλήρωση της 

Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Στατικής επάρκειας του δυτικού τείχους 

προμαχώνα Ραϋμόνδου (παραδοτέα α/α 2 και 3).  

Οι ενδεικτικές προθεσμίες αφορούν στην υποβολή των μελετών, όπως περιγράφονται ανωτέρω 

και είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της ροής του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.  

2. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν 

ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθέντος παραδοτέου/ μελέτης. Εφόσον, 

σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε 

χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο 

(2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι 

συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.4412/2016, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' 

εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνώμη του 

αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' 

υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν 

οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο. 
3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη 

διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, 

ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. 

3.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η διοίκηση της σύμβασης και ο έλεγχός της ασκείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα 

μελετών τεχνικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνκής Υπηρεσίας ΜΟΔ ΑΕ) και αποσκοπεί στην πιστή 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών κατά 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν.4412/2016, όπως 

ισχύει. Η επίβλεψη δεν αίρει ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου. 

2. Η Διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, 

κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που 

έχουν την τεχνική δυνατότητα να  επιβλέψουν τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, 
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τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για 

την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής. 

3. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 

και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων 

την επίβλεψη. 

4. Η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της παροχής της υπηρεσίας 

και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων. 

5. Η έγκριση και παραλαβή των επί μέρους σταδίων/παραδοτέων και του συνόλου της υπηρεσίας 

γίνεται από την ΜΟΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1,2 4 και 5 του άρθρου 

189 του Ν.4412/2016. 

6. Τα αποφαινόμενα όργανα για τη διοίκηση της σύμβασης ορίζονται ως εξής: 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία: το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ   

 Προϊσταμένη αρχή: το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ – ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ - ο 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 

της ΔΤΥ (ΑΔΑ: Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ)  

 Τεχνικό Συμβούλιο: το Τεχνικό Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

4.1 Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα  

τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (87.153,14 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή 

εκατόν οκτώ χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών  (108.069,89€), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, σύμφωνα με την προεκτίμηση αμοιβών του αντίστοιχου 

τεύχους που συνοδεύει την παρούσα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-

2020», όπου έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση η Πράξη  «Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ Ι.Ν. 

2014-2020 μέσω της ΜΟΔ Α.Ε.», κωδ. ΟΠΣ 5072595 και ΣΑΕΠ0221. Ο προϋπολογισμός 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς καμιά 

περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 

4.2 Τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 186 και 132 του Ν.4412/2016, μόνο εφόσον 

υπάρξει σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση που η 

τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται 

Συγκριτικός Πίνακας στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι 

καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν, και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό 

αντικείμενο, και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Αν ο 

ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή/ και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών 

ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές που εγκρίνονται από τον 

εργοδότη και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη 
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νέα της μορφή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4. 

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση 

κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 

Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίζονται με βάση τις 

αντίστοιχες τιμές μονάδας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ ' της 

παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν.4412/2016 πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της μέσης τιμής 

της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για ομοειδείς εργασίες, προς τη μέση τιμή 

του Κανονισμού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρο Κανονισμό δεν περιέχονται τιμές 

μονάδας, η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατώπιν συμφωνίας, «με βάση 

συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Για τις μελέτες και υπηρεσίες που δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το μέγεθος, η αμοιβή τους στο Σ.Π. υπολογίζεται 

με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

3. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 το ν.4412/2016, επιτρέπεται η μείωση της 

συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από 

κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής 

συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση 

Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι: і) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της 

προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης 

ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ü) δεν θίγεται η πληρότητα, 

ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη. 

4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης, γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές 

που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που 

καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων 

περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται 

γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. Το 

ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση. 

5. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους 

εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου (Τεχνικό Συμβούλιο ΜΟΔ Α.Ε.). 

6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού 

Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον 

απαιτείται, για την προθεσμία εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με εισήγηση του επιβλέποντα, 

συνοδεύοντας τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το νόμο σύνταξη 

τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που 

υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να 

ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

7. Για την έγκριση του Σ.Π. και την κοινοποίηση στον ανάδοχο ισχύουν τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 186 του ν.4412/2016. 
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4.3. Καταβολή αμοιβής αναδόχου 

Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του και 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4412/2016, όπως ισχύει χωρίς δυνατότητα 

προκαταβολών και συγκεκριμένα:  

4.3.1. Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της ανάλυσης της αμοιβής του αναδόχου, 

για κάθε παραδοτέο που παραλαμβάνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και καταβάλλεται με 

πιστοποιήσεις με την ολοκλήρωση της υποβολής των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία 

ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.  

4.3.2. Για την πληρωμή της αμοιβής του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα 

υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο 

τμήμα της σύμβασης (παραδοτέο), όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που 

εκτελέσθηκαν και επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο (βλ. γεωφυσική έρευνα (παραδοτέο 1), όπως 

εγκρίθηκαν από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η υποβολή της επιμέτρησης με δήλωση αλήθειας 

των στοιχείων που περιέχει, νομίμως υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο, υποβάλλεται μαζί με 

τον λογαριασμό στον οποίο αφορά.  

Οι λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις 

συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την 

αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών 

που καταβλήθηκαν προηγουμένως.  

4.3.3. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη 

σύμβαση, ήτοι αρχική και συμπληρωματικές ή σε εγκεκριμένους συγκριτικούς πίνακες και 

αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας του εργοδότη.  

Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του 

Ν.4412/2016,  γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές 

που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που 

καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων 

περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται 

γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του υπόψη έργου. Το ποσό των 

απρόβλεπτων δαπανών ορίζεται σε έντεκα χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

(11.266,40€). 

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία 

αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο 

και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή τους για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι 

λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται 

ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Ο έλεγχος και η 

έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.  

4.3.4. Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των 

δύο (2) μηνών από την υποβολή τους οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα 

με την παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Προϋπόθεση πληρωμής του 

λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως, κατά την είσπραξη του 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art53_8_a
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ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης 

μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί 

διακοπής των εργασιών, προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτήν δικαιούται 

ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα τoυ αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο, 

αν αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και 

αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 

4.3.5. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.  

4.3.6. Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει υποβληθεί με 

την προσφορά, κατά το μέρος Β’, παρ. 3 της παρούσας Πρόσκλησης, περί οικονομικών φορέων, 

μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. 

4.3.7. Πρόσθετη καταβολή (πριμ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 8 του Ν.4412/16, για την ταχύτερη, σε σχέση με τη 

συμβατική προθεσμία, εκπόνηση της πλήρους μελέτης (όλα τα παραδοτέα), προβλέπεται  η 

καταβολή στον ανάδοχο πρόσθετης καταβολής (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της πλήρους  

μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Το ύψος 

της πρόσθετης καταβολής (πριμ) ανέρχεται στο ποσό των  επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 

τριάντα οκτώ λεπτών (777,38€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εννιακοσίων εξήντα τριών 

ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (963,95€) με το ΦΠΑ (δεν υπερβαίνει το 5% της σύμβασης με 

ΦΠΑ). 

Για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της ΜΟΔ ΑΕ, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 

συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ.  

4.4 - Διαδικασία πληρωμών 

Για κάθε πληρωμή αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, τα δικαιολογητικά πληρωμής 

δαπανών που αφορούν στα παραδοτέα σύμφωνα με την παρ. 3.1 του Μέρους Α’ της παρούσας 

Πρόσκλησης.  

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ανά περίπτωση προβλέπονται στην ΚΥΑ 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 

2857/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (άρθρο 12, παρ.2α). Ειδικότερα ο Ανάδοχος αποστέλλει τα 

αντίστοιχα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά βάσει ΕΛΠ για τα ποσά που θα πρέπει να 

πληρωθούν κατά περίπτωση στο Τμήμα Οικονομικού του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ φωτοαντίγραφα αυτών αποστέλλονται στην Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Όλα τα νόμιμα παραστατικά που αναφέρονται παραπάνω εκδίδονται στο όνομα του Αναδόχου. 

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από 20 

εργάσιμες ημέρες μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου τμηματικής (προσωρινής) ή οριστικής 

παραλαβής των εκάστοτε ολοκληρωμένων σταδίων /παραδοτέων του έργου στο Τμήμα 

Οικονομικού της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και 
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εφόσον έχει καταβληθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον εκάστοτε φορέα 

χρηματοδότησης. 

Σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση νόμιμων παραστατικών η εξόφληση των οποίων σύμφωνα 

με τη σύμβαση γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης δεν απαιτείται 

νέο νόμιμο παραστατικό.  

Σε περίπτωση λάθους τιμολόγησης οι ανάλογες ενέργειες που αφορούν στη τακτοποίηση των 

εκκρεμοτήτων θα πραγματοποιούνται με έκδοση αντίστοιχων πιστωτικών παραστατικών / 

ακυρωτικών πράξεων, το αργότερο εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση αυτών από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο. Μέχρι την οριστική διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων τα 

αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά δεν θα προωθούνται προς πληρωμή.  

Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα 

εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με 

την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως ενδεικτικά: 

α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, 

αναφορών, ασφάλισης, εγκατάστασης ή και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων 

υπηρεσιών καθώς και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, ή και στην 

προσφορά του Αναδόχου  

β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων και των μηχανημάτων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του Έργου 

γ) τα έξοδα ταξιδίων. 

4.5 Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία δεν δύναται 

να υπερβαίνει τον Προϋπολογισμό του έργου. Αυτή καταβάλλεται τμηματικά, με την παραλαβή 

κάθε παραδοτέου/μελέτης, με την υποβολή λογαριασμών, και ολοκληρώνεται με τη λήξη της 

σύμβασης και την παραλαβή όλων των παραδοτέων (βλ. παρ. 4.3). 

Για κάθε πληρωμή ο Ανάδοχος υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 

έγγραφα/παραστατικά πληρωμής, που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

ν.4412/2016 και σύμφωνα με την παρ. 4.4 του Μέρους Α’ της παρούσας Πρόσκλησης. 

Με την τμηματική παραλαβή των παραδοτέων που αναγράφονται στην παρ. 3.1 του Μέρους Α’ 

της παρούσας Πρόσκλησης και την υποβολή από την ΔΤΥ των εγκεκριμένων λογαριασμών από 

τους οποίους θα προσδιορίζεται το τελικό οικονομικό τίμημα του αναδόχου, καταβάλλεται στον 

Ανάδοχο το αντίστοιχο συμβατικό τίμημα. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών ως ανωτέρω καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της 

σύμβασης χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης 

αιτίας, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με την 

υλοποίηση του έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των εισφορών σε Ασφαλιστικά 

Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, 

περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την υλοποίηση του έργου της παρούσας ή 

εξ αφορμής αυτής. 
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Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας επιβαρύνεται με όλες τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, 

επί της κράτησης 3%, κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση για καμία άλλη πληρωμή 

πλην των αναφερομένων, ενώ έγκειται στην διακριτική της ευχέρεια να προκηρύξει νέο 

διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 20/09/2022 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 192290. 

Περίληψη της Πρόσκλησης, 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) στις 20/09/2022 και αποστέλλεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 

της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.mou.gr στην διαδρομή : 

https://www.mou.gr/el/Pages/CallsForTender.aspx, και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ε.Π. 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.mou.gr/el/Pages/CallsForTender.aspx
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ΜΕΡΟΣ Β’. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και 

ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του προσφέροντα. Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του 

προσφέροντα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Πρόσκλησης.  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην Πρόσκληση 

και τα σχετικά έγγραφα αυτής (Έγγραφα της Σύμβασης) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο 

«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr στον 

ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.  Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ΜΟΔ ΑΕ 

https://www.mou.gr/el/Pages/CallsForTender.aspx., αναρτάται επίσης πλήρης η Πρόσκληση με 

τα σχετικά έγγραφα αυτής, με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση 

στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.  

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28-09-2022 η αναθέτουσα αρχή ΜΟΔ ΑΕ παρέχει 

σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 30-

09-2022. 

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 

ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη http://www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική 

τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 

05-10-2022 και ώρα: 11:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια 

Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 

υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 37 του Ν.4412/2016. 

Η ένωση οικονομικών φορέων, εντός των μελών του Καταλόγου Μελετητών και Παρόχων 

Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσης της ΜΟΔ ΑΕ, υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 

υπογράφεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

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. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (βλ. μέρος Γ’, 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.mou.gr/el/Pages/CallsForTender.aspx
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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παρ. 2.1 της παρούσας Πρόσκλησης), είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να 

υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Αναθέτουσα Αρχή στο διαδίκτυο (URL): 

www.mou.gr 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της υπ΄αριθ. 166278/ 25-6-

2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2813 Β’/30-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (στο εξής 

ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα). 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 

με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και τις 

διατάξεις του άρθρου 9 της  ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 

διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, δύναται να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Τετάρτη 05-10-2022 και ώρα 11:30. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΔ ΑΕ, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με την 

Πρόσκληση υπ’ αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΧΦ46ΨΧΨΤ-6ΤΓ) και την τροποποίηση αυτής (υπ΄αριθμ. 

572/4ο θέμα/18-10-2021 απόφαση ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ ΑΔΑ: 9Π9Ω46ΨΧΨΤ-326 και υπ΄αριθμ. 574/ΑΛΛΑ 

ΘΕΜΑΤΑ_Α/08-11-2021 απόφαση ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ ΑΔΑ:91ΑΑ46ΨΧΨΤ-ΒΩΕ), και ο οποίος εγκρίθηκε 

με την υπ΄αριθ. 1241/03-06-2022 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. 

(ΑΔΑ:ΡΡΛΗ46ΨΧΨΤ-ΞΙΦ) (5η έγκριση και εγγραφή στον κατάλογο Μελετητών και Παρόχων 

Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσης). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5Α. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης, που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, μέχρι ποσοστού 45% επί του προϋπολογισμού 

της σύμβασης καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΜΟΔ 

αε, υπ. αρ. 574/θέμα 11/8-11-2021 (ΑΔΑ: 91ΑΑ46ΨΧΨΤ-ΒΩΕ). 

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του και το ΕΕΕΣ του/των 

υπεργολάβου/ων.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή:  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας 

για τους υπεργολάβους με το ΕΕΕΣ,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τυχόν απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις:  

α. Η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.  

β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του μέρους Γ’ 

της παρούσης.  

γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του μέρους Γ’ της παρούσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016.  

δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δέκα (12) μηνών.  

ε. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε 

ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς.  

ζ. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.  

η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.  

θ. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του μέρους 

Γ’ της παρούσης. 

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
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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 τη 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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ΜΕΡΟΣ Γ’. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, τεκμαίρεται ότι η υποβολή 

της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 

προσφέροντος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικυτακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 259 και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 

166278/ 25-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2813 Β’/30-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

2.1. Περιεχόμενα ηλεκτρονικού υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής».  

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες 

που παρέχει το ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο 7 περίπτωση δ του 

Ν.4412/2016. 

Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας 

Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) https://www.eaadhsy.gr 

από το μενού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-Κατευθυντήριες Οδηγίες. 

Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 

ESPDint, προσβάσιμου μέσω της διαδικυτακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 

και πιο συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ή 

άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 

οικονομικοί φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτόν να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό 

αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. Το 

συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα ΕΕΕΣ υποβάλλεται σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. Το ΕΕΕΣ σε μορφή pdf είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής (www.mou.gr)  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της Πρόσκλησης. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 

μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.eaadhsy.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.mou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 

μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει 

την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί 

να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία 

υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ . 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, 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. 

 2.2 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά». 

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου 

επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία 

των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών, την αλληλοτροφοδότηση 

των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και 

διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  

γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 

πρότασης μεθοδολογίας, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή 

και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και 

στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε 

αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, 

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της πρότασης μεθοδολογίας και του αντίστοιχου 

χρονοδιαγράμματος.   

ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 

συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  

στ) Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων 

αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων 
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συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη 

συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης), δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα 

εύλογο μέγεθος 25 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά τεύχος, εκτός του 

προαναφερθέντος οργανογράμματος. 

Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου 

μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

2.3 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 

παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και 

υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό (δηλαδή, οι προσφέροντες συντάσσουν την 

οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος και την υπογράφουν ψηφιακά). 

Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 

συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί 

μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 

53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις 

αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών 

εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτού.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε 

ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο. 

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 Πρόσκλησης. 

Η οικονομική προσφορά αφορά στη συνολική προτεινόμενη τιμή για το έργο σε Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, 

να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  

συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται 

στα τεύχη που συνοδεύουν την Πρόσκληση. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, 

κατά τη μελέτη των τευχών που συνοδεύουν την Πρόσκληση, την πιθανότητα να μην 

αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της 

μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν 

διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά την φάση υποβολής των 

προσφορών. 
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Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από 

κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 

υπόψη.  

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσας 

Πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

2.4 Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς  

2.4.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των 

προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή 

τους.  

2.4.2 Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης 

όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 2.2 με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. 

Συγκεκριμένα βαθμολογούνται : 

• η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης 

• η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν  

              προβλημάτων 

• η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την 

               αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το κριτήριο 1 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό μικρότερο ή ίσο του 50  απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1= 30%.  

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως 

προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 2.2 και 

συγκεκριμένα : 

• Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας. 
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• Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη 
εκπόνηση της μελέτης. 

• Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης. 

• Τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσει την σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

Το κριτήριο 2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό μικρότερο ή ίσο του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 40%.  

Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως 

προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής 

Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας 

Μελέτης της παρ. 2.2 και συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, από πλευράς αριθμού 
επιστημόνων και ειδικοτήτων αλλά και η εμπειρία των υπολοίπων (πλην των στελεχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3β.2 της παρούσας) συνεργατών στις ειδικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης μελέτης. 

• Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την έκταση 
προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

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

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή, σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα. 

Το κριτήριο 3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό μικρότερο ή ίσο του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3 = 30%. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης  
Τεχνικής Προσφοράς 

Συντελεστής βαρύτητας (σ) Βαθμός Κ 

Κριτήριο 1 30% 1≤ Κ1 ≤100 

Κριτήριο 2 40% 1≤ Κ2 ≤100 

Κριτήριο 3 30% 1≤ Κ3 ≤100 

2.5 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης εκφρασμένων 

σε ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη 

των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 

Όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας και ισχύει σ1+σ2+σ3 = 1 
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«Κν» είναι η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης  

U ΤΠ, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς ,  

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

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε σTΠ = 70%.  

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του 

άρθρου 2.4 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

2.6 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠi 

της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», 

ως εξής: 

ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 

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

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  σΟΠ=30%   

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 

Δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και 

βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2.4. 

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 του 

Ν. 4412/2016,  η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 

ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της Πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός 

της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη 

κανονική. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται. 

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 

οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν 

δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.  

2.7 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

1. H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30% 

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

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 

μεγαλύτερο αριθμό στο U ΣΒ. 
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2. Ισοδύναμες προσφορές 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. Στην περίπτωση των ισοδύναμων προσφορών,η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία” του υποσυστήματος.   

Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της 

προηγούμενης παραγράφου. 

3Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν προσφέροντα από τη συμμετοχή του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης, 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:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 

Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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, και τα εγκλήματα των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 

και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 

παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη 

σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον 

ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και 

για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, 

και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 

Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 

139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323 Α του Ποινικού 

κώδικα. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (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) α) Όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 

καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του 

άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός 

φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο 

που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.  

3) Αποκλείεται οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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, περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 

απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 4 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

5. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα 

αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 1, 

2 και 3. 

3Β. Κριτήρια επιλογής 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες, οι οποίοι προσκαλούνται, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή 

Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 

προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 

Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία μελετών 

της σελίδας 3 της παρούσας Πρόσκλησης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

2. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες 

κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το 

άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής: 

 Για την κατηγορία μελέτης 8 «Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και 

μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)» τουλάχιστον (α) ένα στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, (β) ένα 

στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και (γ) 2 στελέχη 4ετούς ή 1 ακόμη στέλεχος 8ετούς εμπειρίας. 

 Για την κατηγορία μελέτης 9 «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες» 

τουλάχιστον (α) ένα στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, (β) ένα στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και (γ) 2 

στελέχη 4ετούς ή 1 ακόμη στέλεχος 8ετούς εμπειρίας. 
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 Για την κατηγορία μελέτης 7 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών 

και τοπίου)» τουλάχιστον ένα στέλεχος 4ετούς εμπειρίας. 

 Για την κατηγορία μελέτης 20 «Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και 

Έρευνες» τουλάχιστον ένα στέλεχος 4ετούς εμπειρίας. 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλεται έγγραφο στο οποίο 

αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, για τους οικονομικούς φορείς που 

αποδέχθηκαν την παράταση, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά 

από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου 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 

να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Αν 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται 

σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η προσφορά επιπρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης δεν αποκλείονται, θα πρέπει να 

διαχωρίζονται όμως σαφώς, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά και να 

διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς επιπρόσθετων και προαιρετικών υπηρεσιών, χωρίς 

περαιτέρω οικονομική χρέωση. 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 9, περ. β’ του άρθρου 221 του ν. 

4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από Επιτροπή Διαγωνισμού. Έργο της Επιτροπής 

είναι: 
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α) ο έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών, 

β) ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) η εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

δ) η γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του 

μέρους Β’  της παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης 

της αναθέτουσας αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

2) Η  Επιτροπή , κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 μέρους Β’ της παρούσας, 

προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”,  χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών 

οικονομικών φορέων.  

3) Στη συνέχεια, μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

(i)  αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό 

κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης 

μόνον στους προσφέροντες . 

(ii)  ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, και προβαίνει στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 και 2.5 του 

μέρους Γ’ της παρούσας. Ακολούθως η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην 

αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας 

“επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την 

αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη 

της Αναθέτουσας Αρχής.    

4) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών 

προσφερόντων. Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του μέρους Γ’ της παρούσας. 

Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μεταβιβάζει εκ νέου την 

αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

5) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών και παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 

οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα άρθρο 2.6 του μέρους Γ’ και συντάσσει 

πρακτικό, με το οποίο εισηγείται εφαρμόζοντας το κριτήριο ανάθεσης του άρθρου 2.4 της 

παρούσας, την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό θα συμπληρωθεί με τα 
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αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρακάτω 

παραγράφου 8. 

6) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία  (ισοδύναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2.7 του μέρους Γ’ της παρούσας.  

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 

παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών   από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά μέσα 

(δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) :  

1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα του (ΕΕΕΣ, Μέρος IV) .  

2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 

επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 

προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 

εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 

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 
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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. 

3. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (ΕΕΕΣ, Μέρος IΙΙ, Α).  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

(ΕΕΕΣ, Μέρος IΙΙ, Β).  

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(ΕΕΕΣ, Μέρος IΙΙ, Β).  

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

6. Πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή 

χώρας, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου (ΕΕΕΣ, Μέρος IΙΙ, Γ).  

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

- i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις 

ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 

πιστοποιητικό μεταβολών. 

- ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

- iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, 

από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί:  

- μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του 

άρθρου 3 του Μέρους Γ΄ «Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα» της παρούσας Πρόσκλησης 

(ΕΕΕΣ, Μέρος IΙΙ, Γ). 
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- μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και μη επιβολής αποκλεισμού του από την συμμετοχή σε εν 

εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4412/2016, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις).  

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3 και 6, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 4 και 5, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 και 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά 

με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, και  

δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών.  

8. Τα πτυχία Μελετητών / εταιρειών μελετών η αντίστοιχη Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που καλύπτουν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων 

επιλογής της παρ. 3Β του παρόντος μέρους Γ, για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 στην κατηγορία μελέτης 7,  

 στην κατηγορία μελέτης 8,  

 στην κατηγορία μελέτης 9,  

 στην κατηγορία μελέτης 20.  

Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στην 

παρ. 3Β του παρόντος μέρους Γ, η αναθέτουσα αρχή κάνει αποδεκτά, όσα εκ των αποδεικτικών 

μέσων αναφέρονται στα στοιχεία αii, β, γ, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ 

του ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). Όταν η εμπειρία της στελέχωσης 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετητών/ 

Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του π.δ. 71/2019, και από την έναρξη πλήρους ισχύος του τελευταίου, με την αντίστοιχη τάξη 

πτυχίων και άνω, τότε δεν εξετάζεται επιπλέον αποδεικτικό μέσο.  

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 

τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 

και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα). 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως 

ισχύει (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά 

έγγραφα),  
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ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  

καθώς και  

iii) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνία" 

να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να 

παράσχει διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης σε αυτόν.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής για όσο χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 ν. 4412/2016.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών καθώς και τα 

αποτελέσματα βαθμολόγησης των προσφορών και της εισήγησης ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 7. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το 

κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, για τη 

λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον 

χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί προδικαστική 

προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του μέρους Γ’ της παρούσας. 

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της 

ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, όταν οι 

πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 

λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ (βλ. μέρος Γ’, παρ. 2.1 της παρούσας 
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Πρόσκλησης), ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώσουν, να 

αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας 

όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 

οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας 

της καταληκτικής παραλαβής υποβολής παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 

αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 

αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4624/2019, σχετικά με την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι προβλέψεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) καθώς και οι 

ειδικότερες διατάξεις του ν.3850/2010. 

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 

έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

12. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της 

παρούσας και στην παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4412/2016  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ 

και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί 

απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο 

πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, και 

γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, 

που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 

άρθρου 104 του ίδιου νόμου και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και 
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μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

2. Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

3. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής πρόσκλησης στον 

ανάδοχο.   

4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου του άρθρου 5 της παρούσας 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.  

5. Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 12.2 εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 

ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, καθώς 

και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ. 

13. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι : 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών 

από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 
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Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 

του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή 

του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με 

άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 

γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή 

είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 

23:59:59.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 

απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 

την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ 

μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 

20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017 .  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά . 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 

αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

 α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 

προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 

39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση 

της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη 

διάθεσή του. 

 β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 

ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση 

Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για 

την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 

έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 

αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

 δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 

απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
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Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ 

και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής . Το 

αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 

ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 

ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει 

δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των 

αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους 

επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση 

της σύμβασης.  

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση 

της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση 

του δικογράφου.  

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, 

την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, 

την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 

Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 

υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 

κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 

παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται 

ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 

κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 

δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το 

διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση 

της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 

εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία 

για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . Για την άσκηση της αιτήσεως 
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κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 

αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 

ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι 

άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Για την ματαίωση της διαδικασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει  μέχρι 

και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 

του Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 

παραβίασης από τον ανάδοχο  των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ειδικά 

μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 

191 του ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η παρακολούθηση, παραλαβή και πιστοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης  

πραγματοποιείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή 

περισσότερους υπαλλήλους της κατόχους τίτλου που έχουν την τεχνική δυνατότητα να 

επιβλέψουν τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει 
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δυσχέρειες της επίβλεψης. Πριν την παραλαβή των παραδοτέων η τεχνική υπηρεσία του 

υποστηριζόμενου δήμου υποβάλλει έγγραφο με τα σχόλιά της επί του παραδοτέου. 

2. Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύει το άρθρο 

189 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.4782/2021 και ισχύει 

εκάστοτε. 

Γενικά, σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, ο Ανάδοχος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία 

με την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και να 

συνεργάζεται σε κάθε στάδιο εκπόνησης της μελέτης.  

3. Τα παραδοτέα/μελέτες, που θα υποβληθούν στη διευθύνουσα υπηρεσία, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, ελέγχονται για την πληρότητα και την ορθότητά τους και η 

σύμβαση εγκρίνεται στο σύνολό της.  

Αμέσως μετά την υποβολή της μελέτης, η διευθύνουσα υπηρεσία πραγματοποιεί συνοπτικό 

έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική 

βεβαίωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως 

εκδοθείσα. 

4. Αν η διευθύνουσα υπηρεσία κρίνει ότι οι μελέτες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, αποστέλλεται στον ανάδοχο επιστολή της διευθύνουσας 

υπηρεσίας με τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που απαιτούνται σε κάθε παραδοτέο και ορίζεται 

σαφής προθεσμία για την ενσωμάτωσή τους από τον ανάδοχο.  

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 191 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Μετά την αποκατάσταση των αδυναμιών (διορθώσεων – συμπληρώσεων) γίνεται η παραλαβή 

του παραδοτέου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (τον Προϊστάμενο της 

ΔΤΥ) υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία, όπου περιλαμβάνονται και οι παρατηρήσεις της. 

Με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρούσας, το όργανο 

έγκρισης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και 

επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του αναδόχου. 

Η έγκριση της μελέτης συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

6. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων/εγκρίσεων. 
 

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ 

 

Γ.- Ε. Παπαδημητρίου 
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