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Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  7/2014 

Σεο κε αξηζκό 7/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 25 Απξηιίνπ 2014 θαη ώξα: 

13:00 κ.κ., εκέξα Παξαζθεπή, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα απφ ηελ 
κε αξηζκφ   921/24-04-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.1069/1980 
«πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 
ηέζζεξα (4) 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξφεδξνο 
2) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  
3) ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
4) Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

5) Παληειήο Μαηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο  
6) Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
7) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο  

 
ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 70_2014 

Αίηεκα πξνο ηεο ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ γηα άκεζε ειεθηξνδόηεζε γεώηξεζεο γηα αληηκεηώπηζε 
αθαηαιιειόηεηαο πόζηκνπ λεξνύ ιόγσ ηεο παξνπζίαο αξζεληθνύ. 

  
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην πξώην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο 
ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. ελεκέξσζε ην Γ γηα 
ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ηνπ αξζεληθνχ ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Σεξπχιινπ. 
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Η δηαπίζησζε θαη ην ηζηνξηθό ηνπ ζέκαηνο έρνπλ σο εμήο: 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, πξνβαίλεη ζε ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Οη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ Τ2/2600/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ ΓΤΓ2/Γ.Π./38295/2007. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο ην εξγαζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 
αλαιχζεσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο, γηα ηηο νπνίεο θαη 
δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ (παξάκεηξνη ηεο δνθηκαζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη κεξηθψλ ηεο 
ειεγθηηθήο φπσο νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία). 

Οη αλαιχζεηο ησλ ινηπψλ παξακέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ κεηάιινπ Αξζεληθνχ, απαηηνχλ πςειή 
εμεηδίθεπζε, αθξηβφ εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία. Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο γίλνληαη 
δηαρξνληθά ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ή ηδησηηθά δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα πνπ δηαζέηνπλ ηελ 
απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζπλεξγαζηήθακε ζηα πιαίζηα ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ Κηιθίο επί 
ζεηξά εηψλ κε ην εξγαζηήξην ειέγρνπ ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ αλάιπζε βαξέσλ κεηάιισλ, παξαζηηνθηφλσλ, νξγαληθψλ θαη 
θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Κηιθίο, επεθηάζεθε ε πεξηνρή επζχλεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε 
νπνία έθηνηε θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηδηαηηέξσο απμεκέλεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο 
χδξεπζεο 60 πεξίπνπ Εσλψλ Παξνρήο (116 νηθηζκνί έλαληη 23 ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ). Χο δψλε 
παξνρήο δε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, λνείηαη κηα γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλε πεξηνρή εληφο ηεο νπνίαο ην 
λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο εηζέξρεηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο πεγέο θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί 
λα ζεσξεζεί σο πεξίπνπ νκνηφκνξθε. 

ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ θαη εληφο ηνπ έηνπο 2012, θαηαξηίζακε λέν πξφγξακκα δνθηκαζηηθήο 
παξαθνινχζεζεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζην Γήκν Κηιθίο, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ 
Εψλεο Παξνρήο ηνπ Γήκνπ, ζε κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
αλαιπζνχλ ζην εξγαζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα ησλ θπζηθνρεκηθψλ απηψλ 
αλαιχζεσλ ζε θάζε Εψλε Παξνρήο, αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο (www.deyak.gr).  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειεγθηηθή παξαθνινχζεζε, ήηνη ηηο αλαιχζεηο ζε βαξέα κέηαιια θαη νξγαληθέο 
παξακέηξνπο απφ εμσηεξηθά εξγαζηήξηα θαη ελ φςεη ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ηνπο, έγηλαλ ζε πξψηε θάζε, 
ην έηνο 2012, θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο Εψλεο Παξνρήο Κηιθίο θαη ηαπξνρσξίνπ (Κεληξηθά Αληιηνζηάζηα 
Γαιιηθνχ θαη ηαπξνρσξίνπ) θαζψο θαη γηα Εψλεο Παξνρήο ηνπ λένπ Γήκνπ πνπ παξνπζίαζαλ ζην 
παξειζφλ πξνβιήκαηα ππεξβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα πηζαλά 
πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ησλ λέσλ Εσλψλ Παξνρήο, πξνήιζαλ απφ 
ηα ζηνηρεία πνηφηεηαο λεξνχ ησλ εηψλ 2008, 2009 θαη 2010 πνπ εζηάιεζαλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο απφ 
ηνπο πξνεγνχκελνπο θνξείο χδξεπζεο θαη απφ παιαηφηεξεο αλαιχζεηο ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ 
δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ απηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ παξάκεηξν ηνπ Αξζεληθνχ γηα ηε Εψλε Παξνρήο Σεξπχιινπ, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηελ πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ Σεξπχιινπ, Μεηαμνρσξίνπ θαη Γηπφηακνπ απφ 2 γεσηξήζεηο, 
παξαηεξήζεθαλ ππεξβάζεηο ηνπ αλψηαηνπ λνκνζεηηθνχ νξίνπ (ήηνη 10 κg/L) θαηά 3 κg πεξίπνπ ζε 
δείγκαηα πνπ πξνζθνκίζακε σο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζην εξγαζηήξην ειέγρνπ ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο ηνπ 
Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2012. Σα ίδηα 
ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ απφ απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ εξγαζηεξίνπ πνπ έγηλαλ ηελ ίδηα ρξνληθή 
πεξίνδν γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γ/λζεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Π.Δ. Κηιθίο. Αθνινχζσο ην 
Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαιεπηηθή δεηγκαηνιεςία ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (ε 
ΚΤΑ Τ2/2600/2001 δε γξάθεη κε ζαθήλεηα γηα επαλαιεπηηθή δεηγκ/ςηα, αιιά γηα επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
θαη πεξηνξηζκνχο ρξήζεο-βιέπε άξζξν 8 ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ) γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπλέρηζε ή κε ησλ 
ππεξβάζεσλ απηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ επαλαιεπηηθψλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη ην θαηλφκελν ήηαλ 
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παξνδηθφ θαη ηα επίπεδα ηνπ Αξζεληθνχ ζεκείσζαλ πηψζε, εληφο ηνπ λνκνζεηηθνχ νξίνπ (θάησ απφ 7 κg/L 
γηα δείγκαηα ησλ γεσηξήζεσλ θαη βξχζεο κέζα απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Σεξπχιινπ).  

Παξφκνην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε θαη ζηε Εψλε Παξνρήο Γίβνπλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 
πδξνδφηεζε  ηνπ νηθηζκνχ απφ 2 γεσηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ φκσο ε κία δε ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ηεο 
απμεκέλεο ζνιφηεηαο ηνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα ην Μάξηην ηνπ έηνπο 2012 ηα επίπεδα ηνπ Αξζεληθνχ ζην 
λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε Εψλε Παξνρήο κεηξήζεθαλ εληφο ηνπ λνκνζεηηθνχ 
νξίνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2012 εκθαλίζζεθαλ απμεκέλα άλσ ησλ 10 κg/L (17,15 κg/L) θαη ην 
Γεθέκβξην ηνπ 2012 επαλήιζαλ εθ λένπ εληφο ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ ζε δείγκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ζην 
Α.Π.Θ. γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Ζ ζρεηηθή παξαθνινχζεζε ζπλερίζηεθε θαηά ην έηνο 2013, ζηα πιαίζηα ηνπ εθηελνχο ειέγρνπ φισλ ησλ 
πεγψλ πδξνιεςίαο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο δπλάκεη ηεο ππ‟ αξηζκ. 114/25-11-2013 απφθαζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ελλέα βαξέα κέηαιια: Μφιπβδν Pb, Κάδκην Cd, Τδξάξγπξν Hg, Αξζεληθφ 
As, Υξψκην Cr, Νηθέιην Ni, Αληηκφλην Sb, ειήλην Se, Αξγίιην Al.  

Σα δείγκαηα ησλ πεγψλ πδξνιεςίαο ζπιιέρηεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη θαη ην Ννέκβξην 2013 θαη πξνζθνκίζηεθαλ ζην εξγαζηήξην ειέγρνπ ξχπαλζεο 
πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηελ 02-12-2013. 
Μάιηζηα ηα δείγκαηα ησλ Εσλψλ Παξνρήο Σεξπχιινπ θαη Γίβνπλνπ, εζηάιεζαλ θαη ζε δεχηεξν ηδησηηθφ 
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο 
εκθάληζεο ηνπ Αξζεληθνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ παξειήθζεζαλ απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αξρηθά κε ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία ζηηο 16 θαη 17/12/2013, έδεημαλ ππεξβάζεηο ηνπ αλψηαηνπ λνκνζεηηθνχ νξίνπ ζηελ 
παξαπάλσ παξάκεηξν θαη γηα ηηο δχν ζπγθεθξηκέλεο Εψλεο Παξνρήο. Σα επίζεκα απνηειέζκαηα ησλ 
αλαιχζεσλ παξειήθζεζαλ απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζε δχν θάζεηο ηελ 19-12-2013 ε πξψηε θαη ηελ 16-01-
2014 ε δεχηεξε.  

Αθνινχζσο θαη εμαηηίαο ηεο εηήζηαο πεξηνδηθήο εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ελεκεξψζακε ηελ 10/01/2014 
καδί κε ηελ ρεκηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, θ. Κνπξηίδνπ νθία ηε Γεκνηηθή Αξρή θαζψο 
θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

Δπηπξνζζέησο, ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ήηνη ηελ 13/01/2014, ζπλαληήζεθα, παξνπζία θαη ηεο 
ζπλεξγαδφκελεο Υεκηθνχ ηεο επηρείξεζεο, κε ηνλ θχξην Μαλαζζή Μήηξαθα, Δπίθνπξν Καζεγεηή 
Αλαιπηηθήο Υεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Α.Π.Θ., ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζε ηερληθέο 
επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ Αξζεληθνχ απφ ην πφζηκν λεξφ. ηε 
ζπλάληεζε ηέζεθαλ επί ηάπεηνο πηζαλέο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηνπνζέηεζε θίιηξσλ ζηηο γεσηξήζεηο 
πνπ εκθάληζαλ ηηο ππεξβάζεηο ζε Αξζεληθφ θαη άιιεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. 

Σελ ίδηα εκεξνκελία, ήηνη ηελ 13/01/2014, ζπγθιήζεθε άκεζα θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο (βι. Απφζπαζκα απφθαζεο Γ.. 3/13-01-2014 ΓΔΤΑ Κηιθίο 
θαη απνθαζίζζεθαλ ηα αθφινπζα:  

 • Δπηηφπηα ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ απφ ζηειέρε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

 • Πεξαηηέξσ Γηεξεχλεζε – Δπαλέιεγρν ηνπ λεξνχ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 
θνξέα θαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 • Αλάκεημε ηνπ λεξνχ ησλ γεσηξήζεσλ κε απμεκέλν Αξζεληθφ κε ην λεξφ γεσηξήζεσλ 
θαλνληθήο ζηάζκεο Αξζεληθνχ. 

 • Γηαθνπή ηξνθνδνζίαο ησλ ρσξηψλ απηψλ κε λεξφ απφ ηηο γεσηξήζεηο πνπ έρνπλ απμεκέλν 
φξην Αξζεληθνχ, ζε πεξίπησζε επηδείλσζεο ηνπ δεηήκαηνο.  

 • Γηάλνημε λέσλ γεσηξήζεσλ θαη ρξεκαηνδφηεζε απηνχ απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο. 



 • Δλεξγνπνίεζε άιισλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο γηα 
ηελ ιήςε ησλ δηθψλ ηνπο κέηξσλ πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

 • Δγθαηάζηαζε θίιηξσλ ε άιισλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ απφ Αξζεληθφ.  

 • Μειέηε λέσλ πεγψλ γηα θαηαζθεπή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ – ηακηεπηήξσλ γηα ηελ επάξθεηα 
ηνπ χδαηνο ζε νξίδνληα δεθαεηίαο. 

Δπηπξνζζέησο ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηηο ηδίαο εκέξαο, ήηνη ηελ 13-01-2014, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο 
αλαξηήζεθαλ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ζηνπο νηθηζκνχο Γίβνπλν, Σέξππιινο, Μεηαμνρψξη θαη Γηπφηακνο, 
πξνρσξήζακε καδί κε εθπξνζψπνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ 
απηψλ πνπ έιαβε ρψξα ζε θεληξηθά θαθελεία ζην Γίβνπλν θαη ηελ Σέξππιιν. 

πγθεθξηκέλα ελεκεξψζακε γηα ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα ηνλίδνληαο φηη ην λεξφ ησλ νηθηζκψλ 
Γίβνπλνπ, Σεξπχιινπ, Μεηαμνρσξίνπ θαη Γηπφηακνπ ζεσξείηαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο αθαηάιιειν πξνο 
πφζε θαη δεηήζακε απφ ηνπο θαηνίθνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ (εκθηαισκέλνπ ή 
απφ άιινπο νηθηζκνχο) κέρξη ηε λεφηεξε ελεκέξσζή ηνπο. 

Αθνινχζσο απφ 20 έσο 23/01/2014 πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαιεπηηθή δεηγκαηνιεςία απφ ην πξνζσπηθφ 
ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηα νπνία θαη απνζηείιακε ζε ηξία εξγαζηήξηα ηελ 27/01/2014. Σα 
πξψηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ δχν εθ ησλ ηξηψλ εξγαζηεξίσλ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ 
ππεξβάζεσλ ηνπ αλψηαηνπ λνκνζεηηθνχ νξίνπ γηα ηηο δχν απηέο Εψλεο Παξνρήο ζηελ παξάκεηξν ηνπ 
Αξζεληθνχ. Αλακέλνπκε θαη ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ,(είλαη ηνπ Φπηηάλνπ πνπ ήξζαλ 
εληφο νξίσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηα άιια δχν εξγαζηήξηα. Μπνξνχκε λα γξάςνπκε απφ ηελ αξρή ηεο 
πξφηαζεο: Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξγαζηεξίνπ, έδεημαλ κείσζε ησλ ηηκψλ ζηελ παξάκεηξν 
ηνπ Αξζεληθνχ, θάησ ηνπ αλψηαηνπ λνκνζεηηθνχ νξίνπ. Απνθαζίζζεθε ε εθ λένπ δεηγκαηνιεςία θαη ε 
απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζε δχν δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα,  ελψ παξάιιεια ζπλερίδεηαη ε αλαδήηεζε 
ιχζεσλ γηα ην πξφβιεκα. 

Παξάιιεια ηελ 11/02/2014 απνζηείιακε έγγξαθν ζηε Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
Π.Δ. Κηιθίο, κε ην νπνίν θαη δεηνχκε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπλδξνκή ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ αηηηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επίιπζε ηνπ.  

Νέα δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ηελ 
25/02/2014 θαη ηα δείγκαηα εζηάιεζαλ ζε δχν δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, ηελ 28/02/2014. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ αλακέλνληαη. 

Παξάιιεια, γίλνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε, έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ελδερφκελε ρξήζε γεψηξεζεο 
θνληά ζην Γηπφηακν Κηιθίο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Εψλεο Παξνρήο Σεξπχιινπ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

Πιελ ησλ ελεξγεηψλ ειέγρνπ, ηνπ ζρεδηαζκνχ καθξνπξφζεζκεο ιχζεο δηεξεπλνχληαη θαη άιιεο ελέξγεηεο 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ άκεζα ην πξφβιεκα ηεο παξνπζίαο αξζεληθνχ πάλσ απφ ην φξην πνπ νξίδεη 
ε λνκνζεζία θαη  ραξαθηεξίδεη ην λεξφ αθαηάιιειν. 

Μηα απηή ιχζε πνπ κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξνζσξηλή ιχζε, ήηαλ ε αμηνπνίεζε κηαο αλεθκεηάιιεπηεο 
γεψηξεζεο δίπια ζην γήπεδν Γηπνηάκνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 κε ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ: 464 έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
πξνο ην Γήκν Κηιθίο δεηήζεθε ε παξαρψξεζε ηεο γεψηξεζεο πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ Γηπνηάκνπ.  

Παξάιιεια, έγηλε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ δνθηκαζηηθήο άληιεζε κε airlift, 
γεψηξεζεο βάζνπο 100 έσο 120 κέηξσλ, γηα λα ιεθζεί δείγκα θαη λα εμεηαζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 



Πξάγκαηη, έγηλε ε δνθηκαζηηθή άληιεζε, ε κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη πάξζεθε δείγκα λεξνχ γηα αλάιπζε ζε 
πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πξνέθπςε φηη ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο έρεη πνζφηεηα αξζεληθνχ 
κηθξφηεξε απφ ηελ αλψηεξε ηηκή θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεψηξεζεο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

Παξάιιειεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Ζ ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ πνπ ζπλδέεη ηε γεψηξεζε απηή κε ην ππάξρνλ αληιηνζηάζην 
Σεξπχιινπ,  

2. Ζ θαηαζθεπή νηθίζθνπ, ειεθηξηθνχ πίλαθα,  
3. Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θιπ Ζ/Μ εξγαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

δξνκνινγεζεί θαη ππάξρεη γεληθά κεγάιε εκπεηξία θαη εηνηκφηεηα απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα άκεζε 
εθηέιεζή ηνπο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο γεψηξεζεο είλαη ε χπαξμε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ. Ζ δηαδηθαζία 
απηή απαηηεί κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο πδάησλ Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο απαηηνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο. 

Δπεηδή ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη πνιχ κεγάιν θαη ε ιχζε επείγεη,  

Εεηείηαη απφ ην Γ.. λα ππνβάιεη αίηεκα γηα θαη‟ εμαίξεζε ειεθηξνδφηεζε ηεο γεψηξεζεο ιφγσ ηεο 
επείγνπζαο θαη θξίζηκεο θαηάζηαζεο, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ 
ηνπ ΓΓ Σεξπχιινπ 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο λα δνζεί ε δέζκεπζε ηεο άκεζεο έλαξμεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
ελεξγεηψλ γηα πινπνίεζε ησλ κειεηψλ θαη θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ αδεηνδφηεζεο ρσξίο ρξνλνηξηβή. 

Βεβαηψλεηαη επίζεο φηη ε γεψηξεζε έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα αδεηνδνηεζεί θαη λα εληαρζεί ζηνλ 
θάθειν ηεο πδξεπζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ΓΔ Κξνπζίσλ (ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο – ραξαθηεξηζηηθά 
γεψηξεζεο θιπ. 

Σέινο ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ δηεχζπλζε πδάησλ ηεο ΠΚΜ, ζηελ νπνία είλαη γλσζηφ ην ζέκα ηα 
ζηειέρε ηνπ δελ εμέθξαζαλ αληηξξήζεηο γηα ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία θαη ρεηξηζκνχο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζέκα εμέιαβε κεγάιε δεκνζηφηεηα Σέινο ελεκεξψλνληαη φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη φηη γηα ην ζέκα έγηλε επεξψηεζε ζηε βνπιή ησλ ειιήλσλ θαη εμέιεαβε κεγάιε δεκνζηφηεηα 
αθφκε θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ  ηνπ Γήκνπ καο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ.   

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

1. Να υποβάλει αίτθμα ςτον ΔΕΔΔΗΕ για άμεςθ προςωρινι θλεκτροδότθςθ τθσ γεώτρθςθσ, λόγω του 
επείγοντοσ χαρακτιρα του ζργου, που αφορά ςτθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ των τριών οικιςμών του 
ΔΔ Τερπφλλου και επομζνωσ είναι μείηον κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν ποιότθτα ηωισ και τθν υγεία των 
κατοίκων. 

2. Βεβαιώνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ γεώτρθςθ ζχει τθν προχποκζςεισ να νομιμοποιθκεί, επειδι είναι  
καταςκευαςμζνθ ςε δθμοτικι ζκταςθ (αγροτεμάχιο 549δ, ζκταςθσ 1302 τμ χαρακτθριςμζνο ωσ κοινωφελισ 
χώροσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμό πρωτοκόλλου Δ1620/3-4-1990 απόφαςθ τθσ νομαρχίασ Κιλκίσ, 
Διεφκυνςθ Γεωργίασ).  

3. Βεβαιώνει ότι υπάρχουν τα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ γεώτρθςθσ. 



4. Δεςμεφεται να ξεκινιςει χωρίσ καμιά κακυςτζρθςθ τισ αναγκαίεσ μελζτεσ και να προςκομίςει τθν άδεια 
χριςθσ νεροφ ςτθ ΔΕΗ το ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα και όχι πλζον του ενόσ ζτουσ. 

5. Η ΔΕΥΑ Κιλκίσ κα καταβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ το κόςτοσ επζκταςθσ του δικτφου τθσ ΔΕΗ, ςφμφωνα με 
τθ μελζτθ και τισ διαδικαςίεσ που κα κακορίςουν τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ. 

 
 

 

 

 

ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 71_2014 
 
Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΜΔΛΔΣΗ – ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ Δ GIS ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ – WP3. 
  

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην δεύηεξν ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο 
ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.., έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη δήηεζε ηε 
ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο. 

Ζ πξφηππε πξνθήξπμε ηεο κειέηεο, πνπ παξνπζηάζηεθε έρεη σο αθνινχζσο: 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

Σχπνο Γ 
 
 

Γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ  
θαηά ην άξζξν 9 ηνπ Ν.3316/05 
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ΚΙΛΚΙ, ΜΑΡΣΙΟ 2014 



 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1

ν
 ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο  

ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

  
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΗ – ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ Δ GIS ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ – WP3. 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 75% από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

25% από εζληθνύο πόξνπο 
 
ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ: 63.181.66 € κε ΦΠΑ 
 
 
 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΤΤ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΗΗ    ΤΤ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ  ΙΙ ΩΩ ΝΝ   

 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (Γ.Δ.Τ.Α.Κ.) 

 

ππ ξξ νν θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   

 
  δεκόζην δηαγσληζκό κε  αλνηθηή δηαδηθαζία  

κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαοii : 
 

ΜΔΛΔΣΗ – ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ Δ GIS ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ – WP3. 
 

πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 51.367,20 €  (πιένλ Φ.Π.Α.) 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3316/2005 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο, φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζεiii θαη κε ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  
θαιεί 

θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
 

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
Κεθάιαην Α΄ 
Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα αξρή  
Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρψλ- Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 
Άξζξν 3: Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο– Τπνβνιή Φαθέινπ  
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ - Δλζηάζεηο 
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Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα αξρή  
 
 1.1  Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο iv 
 Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίοv  

 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 1.2. Ζ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίοvi, ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη 

πξνζθνξέο. 
 

Οδφο  : 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο – Ξεξφβξπζε 
Σαρ.Κσδ : 61100 
Σει. : 23410 29330 
Telefax : 23410 29320 
E-mail : info@deyak.gr 

 
 Ζ κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ, ή ε κεηαζηέγαζή ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο ή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία απηήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν εξγνδφηεο 
αληίζηνηρα έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

 Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ 
παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. 
 

1.3    Γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ 
ηελ αληίζηνηρε ζεκαζία: 
 
α-  Δλδηαθεξφκελνο: θάζε ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ  πξφζσπν, ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

 β- Γηαγσληδφκελνο: Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ έρεη ππνβάιεη θάθειν ζπκκεηνρήο, δειαδή είηε ε 
κεκνλσκέλε επηρείξεζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), είηε ε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή 
λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

 γ- Σεχρε δηαγσληζκνχ: Σα πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ηεχρε, πνπ κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαληαη ζπκβαηηθά. 

 δ- Δπηηξνπή : Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην άξζξν 21 ηνπ λ. 
3316/05. 
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Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρώλ- Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 
 

2.1 Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο, 1ν 
ρηιηφκεηξν Κηιθίο - Ξεξφβξπζε Πιεξνθνξίεο: 1. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ: θα Διηζάβεη 
Νάζθα, email:naska@deyak.gr, 2. Γηα ην δηαγσληζκφ: θ. Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, Πνιηηηθόο 
Μεραληθόο: email:giovanoudis@deyak.gr ηειέθσλν: 23410 29330.  

 
Οη Δλδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε, κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 20€vii, δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 
04/06/2014.viii 
Ζ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ηεχρε εληφο έμη (6) ην πνιχ 
εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο.   

 
2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ  

πνπ δηαηίζεληαη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο 
δαπάλεο αλαπαξαγσγήο θαη απνζηνιήο ix. Ζ Τπεξεζία  παξαδίδεη ηα ηεχρε δηαγσληζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.1 ζηα γξαθεία ηεο, ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηεο επηινγήο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο.  

 
2.3       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην “θάθειν ηνπ έξγνπ” πνπ βξίζθεηαη ζηα 

γξαθεία ηεο ππεξεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο, κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 04/06/2014.  

            Μέρξη ηελ εκέξα απηή κπνξνχλ επίζεο λα ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ 
ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ή λα ηελ επηζθέπηνληαη γηα λα εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε απφ 
ηα ηεχρε ζε ζρέζε κε ην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε. 

 
 Αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εκπξφζεζκα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο ππεξεζίαο, δεηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (φηη αθνξνχλ δειαδή θαη άιινπο 
ελδηαθεξφκελνπο), νη γξαπηέο απαληήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζα θνηλνπνηνχληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ x ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη 
έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 06/06/2014. Οη 
δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο 
ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
2.4.     Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο (θαηά ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3316/05) κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη κέρξη θαη 7 κέξεο πξηλ ην δηαγσληζκό ήηνη κέρξη 05/06/2014. Αλ ε Π.Α. δελ 
απνθαλζεί επί ηεο ελζηάζεσο κέρξη θαη 2 εκέξεο πξν ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζεσξείηαη φηη 
απέξξηςε ζησπεξψο ηελ έλζηαζε.  

 
2.5 Πίλαθαο  πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ.  

Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 4 ηνπ λ. 3316/05: 
 

1. Το Τεφχοσ Τεχνικών Δεδομζνων του ζργου, με τθ ςκοπιμότθτα τθσ ςφμβαςθσ, το πρόγραμμα και 

τθ χρονικι διάρκεια των απαιτοφμενων υπθρεςιών  

2. Το Τεφχοσ Προεκτίμθςθσ τθσ αμοιβισ. 

3. Τθ Συγγραφι Υποχρεώςεων 

 

Άξζξν 3: Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο – Τπνβνιή θαθέινπ  
 

3.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ θάθειν ζπκκεηνρήο, 
θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ απφ ηε 
δηαδηθαζία επηζεκαίλνληαη ξεηώο ζηε  παξνχζα Πξνθήξπμε.  



Απνθιείνληαη επίζεο νη ππνςήθηνη, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ δηαηάμεηο λόκνπ, αθφκα 
θη αλ δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ παξνχζα.  

   ε θάζε άιιε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ξήηξεο θαη φξνπο ηεο πξνθήξπμεο νη 
δηαγσληδφκελνη δελ απνθιείνληαη θαη ε Τπεξεζία δεηά ηε ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε ησλ ζηνηρείσλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.6 ηεο παξνχζαο. 

 
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξεηο επηκέξνπο 
θιεηζηνχο θαθέινπο: 

α- θάθειν “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο”  
β- θάθειν ”Σερληθήο Πξνζθνξάο”  
γ- θάθειν ”Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο”. 

 Σν πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 21 ηεο 
παξνχζαο. 

 
Δπί ησλ επηκέξνπο θαθέισλ αλαγξάθνληαη:  
α) ην πεξηερόκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ή Φάθεινο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο, ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο)    

 β) ε επσλπκία (ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) ηνπ δηαγσληδφκελνπ , 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε – ηειέθσλν – fax – ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη 

 γ)  ν ηίηινο ηεο ππό αλάζεζε παξνρήο ππεξεζίαο, δειαδή: 
  

ΜΔΛΔΣΗ – ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ Δ GIS ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΔΤΑ 
ΚΙΛΚΙ – WP3. 

  
 Αλ ζε θάπνηνπο θαθέινπο δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά, ζεκεηψλνληαη θαηά ην άλνηγκα ηνπ 

θαθέινπ απφ ηελ Δπηηξνπή.  
  
 Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Απαγνξεχεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε απηνθφιιεηνπ θαθέινπ. Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη 
ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη.  

 Οη ινηπνί θάθεινη αξθεί λα είλαη απιψο θιεηζηνίxi, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηνπο λα κελ είλαη ζε 

θνηλή ζέα, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξφζζεηα κέηξα 
δηαζθάιηζεο ηνπ απφξξεηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

3.2 Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ πξφζθνξν 
νη δηαγσληδφκελνη, αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην 
δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα (πξνζεζκία) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14. 
Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κέρξη ηελ 
παξαιαβή ηνπο, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ θαη νη Γηαγσληδφκελνη θέξνπλ 
απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ρεηψο απνθιείεηαη ε 
παξαιαβή κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ησλ θαθέισλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ απφ ηα θαηά ηφπνπο  
θαηαζηήκαηα ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ.  
 
Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλψηεξεο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Αλ ε 
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο 
βίαο (φπσο απεξγία ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο 
εβδνκάδαο θαη αλ ε κέξα απηή είλαη αξγία ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε κέξα. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ε Τπεξεζία ελεκεξψλεη κε fax ή email φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ 
εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. Φάθεινη ζπκκεηνρήο πνπ ηπρφλ ζα πεξηέιζνπλ ζην 
Πξσηφθνιιν κεηά ηελ ψξα θαη εκεξνκελία πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην άξζξν 14 ζεσξνχληαη άθπξνη θαη 
νη δηαγσληδφκελνη απνθιείνληαη κε ζρεηηθή αλαθνξά θαη κλεία ηνπ ιφγνπ ηνπ απνθιεηζκνχ ζην 
Πξαθηηθφ Η. 
ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηελ λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία 
επαλαιακβάλεηαη.  

 
 
Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ - Δλζηάζεηο 



 
4.1   Ζ έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θεξχζζεηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ ψξα 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, νπφηε ε 
Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην 
Πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε αζξφαο πξνζέιεπζεο δηαγσληδνκέλσλ ζην Πξσηφθνιιν θαηά ηελ ψξα 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη νη 
θάθεινη ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζην Πξσηφθνιιν εγθαίξσο, 
δειαδή πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο.  

 
4.2 Καηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Δπηηξνπή, ειέγρεη θαη΄ αξράο ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ 

ζπκκεηνρήο θαη ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηά ην άξζξν 
3.1, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε 
απηνχο θαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο θαθέινπο ησλ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” φισλ ησλ 
Γηαγσληδνκέλσλ, κνλνγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ειέγρεη γηα θάζε έλαλ ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δειαδή: 
α-  ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” θαηά ην άξζξν 21, 
β- ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, 
γ- ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 19, 
 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο. ρεηηθψο εθδίδεηαη 
θαη ηνηρνθνιιείηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο. Γηα ηε δηαθνπή 
ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο αλαθνίλσζεο γίλεηαη κλεία ζην Πξαθηηθό Ι ηεο Δπηηξνπήο.  

4.3   Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην 
Πξαθηηθφ Η, φπνπ θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ε επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ε ηάμε θαη ε θαηεγνξία θάζε 
πηπρίνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε Πξνθήξπμε, φπσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο θ.ι.π.  

            

Σν Πξαθηηθό Ι νινθιεξψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ 
πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 
ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφxii.  

ρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξαθηηθνχ, ηε ζχκβαζε γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη, ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή ε Τπεξεζία ζην νπνίν ππνβάιινληαη ηπρφλ ελζηάζεηο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, 
ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνποxiii.  

Ζ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή 
ηελ παξαιαβή ηνπ πξαθηηθνχ δελ αλαζηέιιεη ηελ έλαξμε. 

 

Οη Φάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο 
Δπηηξνπήο, έσο φηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ 
εγγξάθσο φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Δθφζνλ ηξέρνπλ πξνζεζκίεο 
πξνζβνιήο ή αζθεζνχλ πξνζθπγέο ζε δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά φξγαλα, νη ελ ιφγσ θάθεινη 
θξαηνχληαη θπιαζζφκελνη επί φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. 
ρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ θαθέισλ ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ 
Γ17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-2006 (ΦΔΚ Β΄1561). 

4.4    Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξαθηηθνχ Η, ηελ ίδηα εκέξα, ή, αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζε κία απφ ηηο 
ακέζσο επφκελεο εξγάζηκεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ 
απνθιείζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ Η, ε Δπηηξνπή αλνίγεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο 
θαθέινπο “Σερληθήο Πξνζθνξάο“ ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηψλ, κνλνγξάθεη ηα πεξηερφκελα θάζε 
θαθέινπ θαη ηα θαηαγξάθεη ζην Πξαθηηθό ΙΙ.  
Δλ ζπλερεία ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή ειέγρεη, θξίλεη θαη αμηνινγεί ηηο “Σερληθέο 
Πξνζθνξέο“ θαη ηηο βαζκνινγεί κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο παξαγξάθνπ 22.1.1 ηεο παξνχζαο. 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ 
αζθήζεθαλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Η θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηελ απφθαζε, ε Δπηηξνπή ειέγρεη, 
θξίλεη, αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί θαη ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ νη ελζηάζεηο 
ηνπο έγηλαλ δεθηέο, θαη νινθιεξψλεη ην Πξαθηηθό ΙΙ.  
 
ην Πξαθηηθφ II ζπλαξηψληαη πίλαθεο κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί ηνπ θαζελφο 
θξηηεξίνπ θαη αλαγξάθνπλ ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, κε ζπλνπηηθή 



αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο, ε νπνία αηηηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.  
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ην Πξαθηηθφ ΗΗ κε: 
α- ηνηρνθφιιεζή ηνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη   
β- απνζηνιή ζρεηηθήο γξαπηήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζηεθαλ 
ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. ηελ αλαθνίλσζε θαζνξίδεηαη ε κέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή Τπεξεζία ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ππνβάιινληαη θαη απεπζχλνληαη. 
Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο, ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο 14.  
Καζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο. 
Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε γηα ην λνκφηππν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο Γηαγσληδνκέλνπ, 
ε Πξντζηακέλε Αξρή δηακνξθψλεη αλάινγα ην Πξαθηηθφ ΗΗ. Αλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά 
ηεο βαζκνινγίαο, ε Π.Α. αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ ΗΗ ζηελ Δπηηξνπή, κε ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο 
γηα ηηο πιεκκέιεηεο ηεο βαζκνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή αλαβαζκνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, 
ζπληάζζνληαο λέν (δηνξζσηηθφ –ζπκπιεξσκαηηθφ)  Πξαθηηθφ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο 
παξαηεξήζεηο.  

4.5    Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλxiv, ε Δπηηξνπή θαιεί 
εγγξάθσο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο 
θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Ζ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο πξέπεη λα απέρεη 
ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο,   πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 
έγγξαθεο πξφζθιεζεο. Καηά ηελ κέξα θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο 
“Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο“, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην Πξαθηηθφ ΗΗΗ. 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη εθφζνλ θξηζνχλ παξαδεθηέο. Παξαδεθηέο είλαη νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, εθφζνλ:  

 
α)  Γελ δειψλνληαη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο νξηδφκελεο ζηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηδίσο ζηελ αλάιπζε ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήοxv. 

 
β)   Δίλαη ζπληαγκέλεο φπσο νξίδεη ε παξ. 21.8 ηε παξνχζαο.  

 
Ύζηεξα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ παξαδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηάζκηζε ηεο 
βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ, ε Δπηηξνπή 
πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  πξνζθνξά θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ εηζήγεζή 
ηεο γηα ηελ αλάζεζε, ζην Πξαθηηθό ΙΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ ηελ 
ίδηα ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία, πξνθξίλεηαη ε ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο 
“Σερληθήο Πξνζθνξάο“.  
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ην Πξαθηηθφ ΗΗΗ ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, 
ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. ρεηηθή αλαθνίλσζε, ζηελ 
νπνία θαζνξίδεηαη ε εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην αξκφδην φξγαλν ή 
Τπεξεζία γηα ηελ ππνβνιή ηνπο, απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ ζε 
πξνεγνχκελα ζηάδηα.  
Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο, ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο 14.  
Καζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο. 
 

 Δθφζνλ θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ΗΗΗ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί ζρεηηθά θαη 
εηζεγείηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ ππέβαιε 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξαγξ.  22.2 ηεο παξνχζαο. 

 
4.6       Γηεπθξηλίζεηο ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ  
 

Πξηλ απνθαζίζεη ηνλ απνθιεηζκφ δηαγσληδνκέλνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ 
θαθέινπ „‟Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο‟‟ θαη λνκηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή 
ππνρξενχηαη, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο λα “απνζαθελίζνπλ” ή λα “ζπκπιεξψζνπλ” ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ  
κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. 



Σα κφλα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε  είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζαθήο 
αλαθνξά ζηε παξνχζα πξνθήξπμε φηη απνηεινχλ αηηία απνθιεηζκνχ. 
 
Χο “απνζαθήληζε” λνείηαη ε ρνξήγεζε δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε 
ππνβιήζεθαλ. Χο “ζπκπιήξσζε” ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ λνείηαη θαη ε πξνζθφκηζε λέσλ 
ζηνηρείσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηε ζπλδξνκή θάπνηαο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο.  
 
πκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο «Σερληθήο 
Πξνζθνξάο» δελ επηηξέπνληαη. Οη αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εθηηκψληαη γηα ηελ 
βαζκνιφγεζή ηεο. Ζ Δπηηξνπή πάλησο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δειψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα 
δεινχκελα ζηνηρεία, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ. 
 
Ζ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ δηαγσληδνκέλσλ δηνξζψλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21.8. 

 

4.7 Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο 

Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηδίσο νη 
αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ 
ζπλεδξηάζεσλ, ηα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο Π.Α. επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε email ή fax. xvi  Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εηζεγήζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θιπ. πνπ κλεκνλεχνληαη 
ζην ζψκα ηνπο, ρνξεγνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ 
δεηεζνχλ. 

4.8 Δλζηάζεηο 

Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κέρξη 
ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2.4, νη Δλδηαθεξφκελνη πνπ πξνκεζεχηεθαλ επηζήκσο ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ  κφλν νη δηαγσληδφκελνη 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ή νη απνθιεηζζέληεο απ‟ απηφ. Οη 
ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνχληαη κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ 
Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο 
ελζηάζεσλ αξρίδνπλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο 
ηνηρνθφιιεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

- θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Η, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο  
- θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ, δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο  
- θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗΗ, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 
Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. 
Δηδηθώο επί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Η ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη κέζα ζε δέθα 
(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ πξνζεζκία απηή έρεη ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί πάλησο ε Π.Α. λα εθδφζεη ηελ απφθαζή ηεο θαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαοxvii. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην 
ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφ.  

 

Άξζξν 5 : Οινθιήξσζε – Αθύξσζε – Μεξηθή επαλάιεςε – Αλάζεζε 

5.1 Ο δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο 
πεξί αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  



Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε email ή θαμ xviii  πξνο φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πιελ ηνπ 

επηιεγέληνο αλαδφρνπ, σο πξνο ηνλ νπνίν ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 5.3.   

5.2 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαθαιέζεη ηελ Πξνθήξπμε θαη 
λα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 10 
ηνπ άξζξνπ 7, εθαξκνδφκελε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/05.  

5.3  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, θαιείηαη κε απνδεηθηηθφ ν επηιεγείο Αλάδνρνο λα 
πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξώλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 
23, έλαληη ησλ νπνίσλ ππέβαιε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 21.3, θαζψο θαη ην πηπρίν ηεο παξ. 
21.2.1.  
Δθφζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα κεηέρεη αιινδαπόο ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηείρε κε ηελ ππεχζπλε 
δήισζε – βεβαίσζε ηεο παξ. 21.2.3 ηεο παξνχζαο πξνζθνκίδεη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο γεληθήο εκπεηξίαο θαηά ην άξζξν 18.2.3. 
Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ θξηζνχλ θαηάιιεια, ε Πξντζηακέλε Αξρή δεηά ηελ εληφο 
εχινγεο πξνζεζκίαο ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζή ηνπο. 

Ο Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη, ε απφθαζε αλάζεζεο αλαθαιείηαη θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ 
επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ππνςήθην ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ:  

α- ηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα ή ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηεο 
ππνβιεζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο, ή  

β- ν δηαγσληδφκελνο ή κέινο ηνπ, ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, δηεγξάθε απφ ηα 
Μεηξψα Μειεηεηψλ, ή ππνβηβάζζεθε ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3316/05, ή 

γ- απνδεηρζεί, θαηά ηελ παξαγξ. 23.1.1 φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά δελ 
είρε ηελ απαξαίηεηε θαηαζηαηηθή εμνπζία θαη ην δηαγσληδφκελν πξφζσπν δελ λνκηκνπνηεί ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.  
 
Δθφζνλ δεηεζεί, ε Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ επηιεγέληνο αλαδφρνπ θαη λα 
ρνξεγήζεη θσηναληίγξαθά ηνπο, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν.  

 
 

Άξζξν 6: ύλαςε θαη ππνγξαθή ύκβαζεο 

6.1 Ζ χκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν κε 
απνδεηθηηθφ, εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

α. ππνβιεζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 5.3 ηεο παξνχζαο, 
ειεγρζνχλ θαη γίλνπλ δεθηά απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ,   

 
Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, 
εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ εθθξάδεη γξαπηά ηελ αληίξξεζή ηνπ. 
Ζ ζχκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν πνπ 
νξίζζεθε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 
 
Αλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3414/05 (πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα 
κεηαμχ ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη (άξζξν 5 λ. 
3310/05 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε λ. 3414/05) θαη εμεηάδεηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 
επφκελν θαηά ζεηξά (θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν). 
 

 6.2 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6.1, ε απφθαζε αλάζεζεο 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα θαιείηαη, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ 
Ν.3316/05, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηφπν. Ζ 
ζχκβαζε κπνξεί λα ππνγξαθεί θαη λσξίηεξα αλ ζπκθσλνχλ νη δχν πιεπξέο. Αλ δελ πξνζέιζεη 
έγθαηξα κε ππαηηηφηεηά ηνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 
ηνπ Ν.3316/05 θαη θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δξγνδφηε, ν νπνίνο κπνξεί λα 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ζηνπο ακέζσο επφκελνπο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ΗΗΗ 
ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3316/05. 



6.3     Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαζψο 
θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε .Τ. θαη λα δειψζεη ηελ 
έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, θάηνηθν Κηιθίο, φπνπ εδξεχεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ζχκβαζεο.  

          Απφ πιεπξάο εξγνδφηε ε ζχκβαζε ζα ζπλππνγξαθεί απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

Άξζξν 7: Σεύρε ηεο Γηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ηεύρε 

Σα ηεχρε ηεο Γηαδηθαζίαο πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζα απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 

 
1.  Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, 
2.  Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, 
3.  Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 
4.  Ζ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 
5.  Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο, 
6.  Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ θαη ην πξφγξακκα ησλ 

απαηηνχκελσλ  ππεξεζηψλ. 
7.  Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο πξνεθηηκεζείζαο 

ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 § 2 θαη  9 § 3.γ ηνπ λ. 3316/2005. 

 

Άξζξν 8 : Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 

8.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη 
ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
8.2 Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην 
Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα 
κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 
γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή 
ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

  
 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε απφ ην 
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. 
Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. 
θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 
8.3 Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα.  
 
8.4 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ 

αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία, κε ηνλ νξηζκφ θαη 
ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 
 

Άξζξν 9 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 
θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 

 



1. Ο Ν.3316/05 "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην λ. 3481/2006 (ΦΔΚ Α΄) θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο 
πξάμεηο (π.δ. θαη Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη όιεο νη εγθύθιηνη πνπ έρνπλ 
εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπxix.   

2. Ο Ν.2859/2000  γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α‟ 248) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3336/2005 
(ΦΔΚ Α΄96) 

3. Σν Ν.Γ. 2726/1953 „‟πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 
17.7/16.8.1923 Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο 
απηψλ‟‟ 

4. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα Π.Γ. 59/2007 (ΦΔΚ Α‟ 63/07) „‟πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ‟‟ 

5. Σν Π.Γ. 696/1974, φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β΄ (Πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν 
γηα ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ. 

6. Ο Ν. 716/1977 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα, θαηά ην κέξνο ηνπο πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε 
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 Ν. 3316/2005.  

7. Ο Ν. 3548/2007, γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν. 

8. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ) 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., 
ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

9. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 
 
 
 

Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη θάζε 
κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε: 
α) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ,  
β) ηεο λνκνζεζίαο "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ" (Ν.3316/05) θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ θαη 
γ) ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν ηνπ Έξγνπ. 
 
Οη φξνη ηεο παξνχζαο εξκελεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε θαλφλεο δηθαίνπ. 
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο πξνθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρψλ ηεο) πξνο 
επηηαθηηθφ θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο ππεξηζρχεη ν θαλφλαο δηθαίνπ. 



 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άξζξν 11: Αληηθείκελν– Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή -Υξεκαηνδόηεζε – πκβαηηθή πξνζεζκία 
 
11.1  Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ  κε ηίηιν: 
 
  

ΜΔΛΔΣΗ – ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ Δ GIS ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ – WP3. 

 
 
Ζ ζχκβαζε αθνξά ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ ηνπ παξαθάησ παθέηνπ εξγαζίαο 3 (WP3) 
 
 

3.1.1. Μειέηε θαηαγξαθήο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, πξνβιεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ 
αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑΚ 

12.464,10    

3.2.1. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε θαη ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχσλ χδξεπζεο 
ηεο ΓΔΑΤΚ. Παξαδνηέα: Φεθηαθνί ράξηεο δηθηχσλ - χδξεπζεο  

15.108,00    

3.2.3.Έιεγρνο δηθηχσλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΑΤΚ Παξαδνηέα : 1. Έληππα 
κεηξήζεσλ παξνρήο - πίεζεο & ζηάζκεο δεμακελψλ 2. Έληππα Παξαθνινχζεζεο 
θαηαγξαθήο ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ, 3. Έληππα ελεξγεηψλ  ηνπνζέηεζεο ειεθηξηθψλ 
βαλψλ, 4. Έληππα πξαγκαηνπνίεζεο εζσηεξηθψλ έιεγρσλ δηαξξνψλ 

17.374,20    

3.3.2 Δγθαηάζηαζε  GIS γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθηχσλ 6.420,90    

ΤΝΟΛΟ 51.367,20€ 

 
 
11.2 Ζ ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε 51.367,20€ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη επηκεξίδεηαη ζε 

επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο:  
 

Μειέηεο Τδξαπιηθψλ Δξγσλ (θαη. 13) 30.216,00 

Μειέηεο ηνπνγξαθίαο (θαη. 16) 21.151,20 

 
Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 
25% απφ εζληθνχο πφξνπο (IPA Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα «Διιάδα – πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 
Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013» 

 
11.3  Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ή νη κνλάδεο απαζρφιεζεο, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη νη ηηκέο 

κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ σο άλσ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 § 2 ηνπ λ. 3316/2005 αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο  
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ λ. 3316/05, νη δηαγσληδφκελνη 
νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία 
ηνπ έξγνπ. Ζ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηελ θαη΄ απνθνπήλ ακνηβή γηα ην ζχλνιν ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ. 
 
Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, ηελ 
πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ ρξφλνπ 
απαζρφιεζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο 
πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 
πξνζθνξά, κέζα ζηα παξαδεθηά πεξηζψξηα δηαθχκαλζήο ηεο. 
 
Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο (επί πιένλ ή έιαζζνλ) ζηηο κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηνπ 
ηεχρνπο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη ηεο εθηειεζζείζαο ζχκβαζεο, δελ δεκηνπξγείηαη 
εθαηέξσζελ δηθαίσκα γηα αληίζηνηρε απμνκείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ 
ππεξβαίλνπλ ην «βαζηθφ ζρέδην», ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα βαζηθά 
δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ θαη νξηνζεηνχλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.  
 



ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο ππεξβάζεηο ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ ηζρχ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3316/05.  
 

11.4 Χο έλαξμε ησλ πξνζεζκηώλ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη θαηαξράο ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 
ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί πάλησο ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, άιιν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο 
(άξζξν 23 παξ. 3 λ. 3316/05). 

  
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) 
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ν θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ 
κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε δπόκηζε (2.5) κήλεο. Ο θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο δελ 
πεξηιακβάλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ν Αλάδνρνο θαζψο θαη ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηελ νινθιήξσζε ζηαδίνπ εξγαζηψλ κέρξη ηελ ιήςε λέαο εληνιήο 
(σο νξίδεηαη θαησηέξσ) γηα επφκελν ζηάδην.  

  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ 
ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 23 παξ. 3 λ. 
3316/05).  

 
11.5 Ο Αλάδνρνο ζα εξγαζηεί, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, 

είηε ζην γξαθείν ηνπ, είηε ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαηxx. 

 
 

Άξζξν 12: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ – Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο 
ζύκβαζεο  

 
12.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3316/2005.  
 
12.2 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο» ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9  ηνπ Ν. 3316/2005.  
 
12.3 Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα πξνθχςεη κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ 

Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί βάζεη ησλ 
άξζξσλ 18, 19 θαη 20xxi ηεο παξνχζαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ 

ζα ζηεξηρηεί απνθιεηζηηθά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ ζηάζκηζε ηεο 
βαζκνινγίαο ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 22.2 ηεο παξνχζαο. 

 
 
Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
 

13.1 Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία 
πξνζαξηψληαη Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ γηα ηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε, ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, θαη ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο.  

Ζ ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

13.2  Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο.  

 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα 8 κήλεο xxii απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

Πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. 
 
 
Άξζξν 14 : Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο 
 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ησλ θαθέισλ 
ζπκκεηνρήο, νξίδεηαη ε 12/06/2014  θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (θαηά ην 
άξζξν 3). 



 
 
Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο  
 
15.1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό  

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνύ  
1.027,34 €, ε νπνία ζπλίζηαηαη είηε α) ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ηξαπεδψλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνπ 
Δ.Ο.Υ,. ή ηνπ Π.Ο.Δ., είηε β) ζε ζχζηαζε παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ 
αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σ.Π.Γ. (άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ λ. 3316/05). 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 
(προζάρηημα ΙΙΙ)  θαη λα έρνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 9 κελώλ xxiii απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δάλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απφ κε ειιεληθή 
Σξάπεδα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αιιά 
ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία 
ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνύλ σο εμήο: α) ησλ ηξηψλ πξψησλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 
ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, β) ησλ ππνινίπσλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαγσληδφκελνη  απηνί ζα παξαηηεζνχλ 
απφ ην δηθαίσκα ππνβνιήο δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ή κεηά ηελ παξέιεπζε απξάθησλ 
ησλ πξνζεζκηψλ πξνζθπγήο. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ δηαγσληδφκελνπ ζε ελδηάκεζν ζηάδην, νη 
εγγπεηηθέο επηζηξέθνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, εθφζνλ παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο 
έλζηαζεο ή ε απφθαζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε πεξίπησζε 
αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα αζθεζνχλ πξνζθπγέο ή αηηήζεηο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη ηζρχ θαη 
επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ 
παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην δηαγσληδφκελν.  

15.2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (προζάρηημα ΙV), 
ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Σν πνζφ ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%, ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 11.2 ηεο παξνχζαο). 

 

Άξζξν 16: Ακνηβή Αλαδόρνπ  –  Σξόπνο πιεξσκήο  

16.1 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ηε ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη δελ πεξηιακβάλεη ην 
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Ζ ακνηβή απηή δελ αλαζεσξείηαη παξά κφλνλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3316/05 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο ππ‟ αξηζκ. Γ17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18-10-2006 (ΦΔΚ Β΄1591) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

 
16.2 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ηηο θξαηήζεηο θαη ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο   

επηβαξχλζεηο ηεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θ.ι.π., αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ. 

 
 
Άξζξν 17: Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 
 



17.1 Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήοxxiv ζα δεκνζηεπζεί α) ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΣΔΔ θαη β) ζηνλ ειιεληθφ ηχπνxxv, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (άξζξν 12 παξ. 1 Ν. 
3316/2005 θαη Ν. 3548/2007)xxvi. 

17.2 Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο xxvii 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξα ησλ 2.000,00 ΔΤΡΧxxviii θαη εηζπξάηηνληαη 
κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεοxxix. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ 

πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ ίδηα ζχκβαζε, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ 
ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο 
πηζηψζεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ αλαηηζέκελε ζχκβαζε. 

 
17.3 Ζ απφθαζε αλάζεζεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3316/2005. 



 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άξζξν 18: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
 
18.1 ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε 

ή θνηλνπξαμία, πνπ δηαζέηνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηελ εμήο γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη 
ζηειέρσζεxxx:  

 
α)  Καηεγνξία κειέηεο 13 (Μειέηεο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ)   πηπρίν ηάμεσο Α ή Β 
β)  Καηεγνξία κειέηεο 16 (Μειέηεο Σνπνγξαθίαο)   πηπρίν ηάμεσο Α ή Β 
 
 

18.2 ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε 
ή ζε θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθφζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ 
ή θνηλνπξαμηψλ): 

 
18.2.1 είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ / Δηαηξηψλ Μειεηψλ θαη 

δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία θαη ζηειέρσζε ηεο παξ. 18.1, φπσο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πηπρίν ηνπ άξζξνπ 39xxxi ηνπ λ. 3316/05 θαη (κέρξη ηελ έθδνζε ησλ 
πηπρίσλ θαηά ην άξζξν απηφ) ηνπ λ. 716/77 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ δηαηαγκάησλ, ή  

 
18.2.2 πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚxxxii θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη 
θαηεγνξίεο κειεηψλ ή ππεξεζηψλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.1, ή 

 
18.2.3 πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ κεηξψα ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ 
Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚxxxiii ή ζηα αληίζηνηρα 

κεηξψα ησλ ρσξψλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ 
ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ – Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, δειαδή ζηειερηθό 
δπλακηθό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, 
σο εμήο: 

 
 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο 4εηνχο εκπεηξίαο, xxxiv  

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο 4εηνχο εκπεηξίαο 
 
18.3  Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξ. 18.1, δειαδή λα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά  ηηο απαηηνχκελεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε 
κέιε ηνπο λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 18.2, δηαθνξεηηθά ε 
ππνςήθηα ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη 
απνθιείεηαη. Ζ χπαξμε εγθχξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα απφ ηα πηπρία ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, απνθιείεηαη.  
 
Ζ ζχκπξαμε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο κειεηψλ. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν κέγηζηνο αξηζκφο 
ζπκπξαηηφλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο 
δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο. 
 
Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα θαη ηνπο 
θαηαιφγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο 
ζην δηαγσληζκφ. 
 Ζ δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ αθνξά ηνπο 
εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηψλ Μειεηψλ ηεο Γ15, αλαγθαία 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θξίλεηαη ηφζν θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο. Γελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε 



θαηάηαμε ζε κεγαιχηεξε ηάμε πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλήθε ζηελ 
θαινχκελε ηάμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ. Απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ν 
ππνβηβαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ θαη ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν 
Μειεηεηψλ. 
  

18.4 Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε 
κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ 
ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν. 

 
18.5.  εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, πξέπεη λα είλαη ζε 

ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο απφ ην εηαηξηθφ πηπρίν θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ 
κειεηεηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο, ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θάπνην ή θάπνηα 
απφ ηα αηνκηθά πηπρία ή θαη ην εηαηξηθφ έρνπλ ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο 
εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζε πξνζεζκία ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα 
ηελ αλαλέσζή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδφκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηψλ 
απνθιείεηαηxxxv.  
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ λ. 3316/2005, 
ζα ηζρχζνπλ ζρεηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ. 

 
18.6 Απνηειεί θψιπκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη γη΄ απηφ δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο θχξηαο ζχκβαζεο κειέηεο ή έξγνπ 
ζηελ νπνία απνβιέπεη (ι.ρ. σο ζχκβαζε επίβιεςεο, ή ειέγρνπ θ.ν.θ.) ε παξνχζα ζχκβαζε, δηφηη ζε 
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ππήξρε ζχγρπζε ησλ ηδηνηήησλ ειέγρνληνο θαη ειεγρνκέλνπxxxvi. Χο 
ζπκκεηνρή ζην ζρήκα πνπ  εθηειεί ηελ θχξηα ζχκβαζε (δειαδή ηνπ έξγνπ ή ησλ ππνέξγσλ πνπ 
απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ Σ.. θαηά ην ηεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ) λνείηαη είηε ε άκεζε είηε θαη ε 
έκκεζε, αθνξά δε ην θψιπκα θαη ηα ζηειέρε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία. Ζ παξά 
ην θψιπκα απηφ ζπκκεηνρή, ή θαη νπνηαδήπνηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, 
κε δηαγσληδφκελν ή ηνλ  αλάδνρν ηεο κειέηεο ή ηνπ έξγνπ, απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνύ απφ ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ θαη έθπησζεο απφ ηελ ζχκβαζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.  

 
 
Άξζξν 19: Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
 
  Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε αξηζκνχο 19.1 έσο 19.6, 19.8 θαη 19.9: 

  

Δηδηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο 19.7 θαη 19.10 ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα απνθιεηζζεί θαηφπηλ εηδηθά 
αηηηνινγεκέλεο θξίζεσο, αθνχ εμεηαζζνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίπησζεο 
θαη ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία θαη νη εμεγήζεηο πνπ έρεη ηπρφλ ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο κε ην θάθειν 
ζπκκεηνρήο ηνπ. Αλ αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ κπνξεί ν δηαγσληδφκελνο λα ππνβάιεη  
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη εμεγήζεηο]. 

 

19.1  πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

19.2 Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

19.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

19.4 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

19.5 Καηαδίθε, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, 
γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 
δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 

19.6 Πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

19.7 Απνδεδεηγκέλε δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. 



19.8 Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 
κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

19.9 Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο 
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

19.10 Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή κε παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο 19.1 έσο 19.5, 19.7 θαη 19.10 απνθιεηζκφο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θαη ηεο 
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη επέξρεηαη αλ ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη κέινο 
ηεο δηνίθεζήο ηνπ, φπσο ηα κέιε απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.1.2α ηεο παξνχζαο. 

 

 
Άξζξν 20 .   Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηαxxxvii  
 
20.1  Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18, νθείιεη λα δηαζέηεη, επηπιένλ θαη 

εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξνxxxviii. Ζ εηδηθή 
ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθπφλεζε παξφκνησλ ππεξεζηψλxxxix, νη νπνίεο 

εθηειέζζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ ππνςήθηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηίαxl. 

Χο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ηα παξαθάησ είδε κειεηψλ, αλά θαηεγνξία: xli: 

Α)ηελ θαηεγνξία 16 κία ηνπιάρηζηνλ κειέηε ςεθηνπνίεζεο δεδνκέλσλ- ςεθηαθήο ραξηνγξαθίαο θαη 
εθαξκνγήο GIS 

20.2. Δπί ζπκπξάμεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη κε ηε ξεηή επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18 θαη 
ηδίσο ηεο παξ. 18.3, ε εηδηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν απηφ, θαηά ην κέηξν πνπ 
ππεξβαίλεη ηε γεληθή θαηαιιειφηεηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κπνξεί λα πξνθχπηεη είηε αζξνηζηηθά xlii είηε απφ έλαλ κφλν απφ ηνπο 

ζπκπξάηηνληεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία κειέηεο. 

    



 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 21: Πεξηερόκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο  
 

     Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο, πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηξεηο θαθέινπο ήηνη: 
  
      α- θιεηζηφ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο»,  
 β- θιεηζηφ θάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη  
 γ- ζθξαγηζκέλν (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) θάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο».  
 
 Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ είλαη ην αθφινπζν:  
  
Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν: 

           
21.1 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο - ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ζε δχν (2) 

πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ έλα ππνβάιιεηαη εθηφο ηνπ Φαθέινπ πκκεηνρήο (γηα δηεπθφιπλζε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ Πξσηνθφιινπ) ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία θαη ην δεύηεξν εληφο ηνπ θαθέινπ 
ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηα ζπλεκκέλα (Πίλαθαο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο). 
Η αίηεζε αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ 
(κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ή ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν 
θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ 
ηειεθψλνπ, fax, e-mail) θαη ζπλνδεχεηαη απφ:  
 
(α) Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα (προζάρηημα V), ζπκπιεξσκέλν 
κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ έλδεημε ΝΑΗ / ΟΥΗ αλάινγα κε 
ηελ ππνβνιή ή κε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ.   
(β) Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο πεξί νξηζκνχ: (i) Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ θαη (ii) 
Αλαπιεξσηή Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, 
(γ) Γήισζε πεξί απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ νξηζζέληνο θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ 
αλαπιεξσηή ηνπ.  
(δ) )  Γήισζε ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ  πεξί θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπξαηηφλησλ 
γξαθείσλ. Ζ δήισζε δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο.  

Ζ αίηεζε ππνγξάθεηαη (θαηά πεξίπησζε) απφ: 
- ηνλ δηαγσληδόκελν θπζηθφ πξφζσπν – κειεηεηή, ή  
- ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ δηαγσληδόκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή 
- ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο όισλ ησλ θνηλνπξαθηνύλησλ ή ζπκπξαηηόλησλ θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ή  
- ηνλ νξηζζέληα θαηά ηα αλσηέξσ θνηλό εθπξόζσπν.  
 
Δπηζεκαίλνληαη  ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηα αθφινπζα: 
     α)  Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ππνδειψλεη φηη έρεη 
λνκίκσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ ε αίηεζε 
ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ δελ εθδεισζεί αηηηνινγεκέλε 
αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ θάθειν ζπκκεηνρήο, δεζκεχεη ηελ εηαηξεία. 
     β) Η ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ινγαξηαζκό ζύκπξαμεο ππνδειψλεη ηελ ιήςε ζρεηηθήο 
απφθαζεο ησλ νξγάλσλ ησλ ζπκπξαηηφλησλ πεξί ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζε ζχκπξαμε κε ηα 
ινηπά κέιε ηεο ζχκπξαμεο. Αλ δελ εθδεισζεί αληίδξαζε ζπκπξάηηνληνο ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ε 
ζρεηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη αλ δελ δειψλεηαη ξεηψο φηη νη ζπκκεηέρνληεο 
ππνβάιινπλ αίηεζε σο «θνηλνπξαμία» ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ππφ κνξθή ζπκπξάμεσο.  



[εκεηώλεηαη φηη νη Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ θαηά ην ειιεληθφ δίθαην απνηεινχλ ηδηαίηεξα (ζε ζρέζε κε ηα κέιε 
ηνπο) θνξνινγηθά ππνθείκελα, ππαγφκελεο απηνηειψο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ θαη ηεο 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ν.Π., ζπληζηψληαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν θαη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν ΑΦΜ]. 

 
ηνηρεία ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.6 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά. 

 
21.2 Απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
 
21.2.1 Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ. 18.2.1 πξνζθνκίδνπλ πηπρίν θαηάηαμεο ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη 

ηάμεηο κειέηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ.  
 

21.2.2 Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ. 18.2.2. πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε επίζεκνπο 
θαηαιφγνπο παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε θαηεγνξία θαη ηάμε αληίζηνηρε 
ησλ κειεηψλ ηεο παξ. 18.1, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

 
21.2.3 Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ. 18.2.3 πξνζθνκίδνπλ  
 α) άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ, δειαδή 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ / εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 18.2.3 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ δελ εθδίδεηαη ηέηνην, έλνξθε 
βεβαίσζε πνπ λα βεβαηψλεη ηελ αδπλακία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 
κεηξψν, 

 β) ππεύζπλε δήισζε-βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ  αιινδαπνχ δηαγσληδνκέλνπ 
(απηνηειψο ή σο κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη αα) έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 
πξνθήξπμε, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο 
ηνπο θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο αλαδφρνπ (ηνπ ίδηνπ ή ηνπ ζρήκαηνο ζην νπνίν 
κεηέρεη) ζα πξνζθνκίζεη βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία.  

 
21.3    Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο δηαγσληδνκέλσλ 
 
 Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδφκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάινπλ ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεχζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην προζάρηημα Ι ηεο 
παξνχζαο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 
άξζξν 19 ηεο παξνχζαο.  

 Οη δηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ ηδηαίηεξε Τπεχζπλε Γήισζε γηα 
θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κέινπο, φηη δελ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ κέινπο θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ.  

 Απφ ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλάγεηαη ζαθψο φηη δελ πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ 
ζην πξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αιιηψο απνθιείεηαη. 
 

 
21.4    Γηθαηνινγεηηθά εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαοxliii  
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο απφ ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο εηδηθήο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο  ηθαλφηεηαο, νη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: 
 

21.4.1 Καηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξαζρέζεθαλ  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία1 απφ 

ηνλ κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν ή απφ φια ηα κέιε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, κε 
αλαθνξά ζην πνζφ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηνλ εξγνδφηε (δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα), 
ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά ηνπ εξγνδφηε-δεκνζίνπ θνξέα, ή βεβαίσζε ηνπ ηδηψηε εξγνδφηε 
θαη αλ ηέηνηα βεβαίσζε δελ κπνξεί λα εθδνζεί, ππεχζπλε δήισζε, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε έληερλε, 
επηηπρήο θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1 ηνπ 
πξνζαξηήκαηνο 2). 

 

                                                      

1 Πενηαεηία έωρ δεκαπενηαεηία, καηά ηην επιλογή ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ. Το σπονικό διάζηημα να είναι ανάλογο ηηρ 
ειδικόηηηαρ ηων ζηηούμενων ςπηπεζιών, έηζι ώζηε να εξαζθαλίζεηαι ο αναγκαίορ ζςναγωνιζμόρ, μεηαξύ ηος καηά 
ηο δςναηόν μεγαλύηεπος απιθμού διαγωνιζομένων. 



 
 21.5  Σελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15.1, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ απφ αα - δδ ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ:  
  αα) Ζ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ 
δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (απξνθαζίζησο). 
  ββ) ηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ε εγγχεζε αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη 
εθδφζεθε ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληδφκελνπ. Λάζε ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ δελ 
πξνμελνχλ ζχγρπζε (σο πξνο ην δηαγσληζκφ ή ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη) δελ 
επεξεάδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  
  γγ)  Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (θαηά ην άξζξν 15.1 ηεο παξνχζαο). 
  δδ) Ζ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη ε ηζρχο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 
αλαθεξφκελν ζηελ πξνθήξπμε ή κέρξηο επηζηξνθήο ηεο. 
Σπρφλ ιάζε ή ειιείςεηο ηεο εγγύεζεο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ απηψλ ζηνηρείσλ δηνξζψλνληαη ή 
ζπκπιεξψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 4.6 ηεο παξνχζαο. 

 

  21.6  Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ xliv. Γελ απαηηνχληαη. 

 
 
 

Β)        ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

21.7 Ο θιεηζηόο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα βάζεη 
ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 22.1 ηεο παξνχζαο 
θαη ζπγθεθξηκέλα :  

 
21.7.1 Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, ε νπνία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ 

Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή ησλ 
αληηθεηκέλσλ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο θαη ζρνιηαζκφ απηψλ, κε επηζήκαλζε ησλ ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη εηζήγεζε πεξί ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ επηιχζεψο ηνπο.  
 
Ζ Σερληθή Έθζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα 
εχινγν κέγεζνο 30 ζελίδων xlv κειμένοσ μεγέθοσς Α4 και γραμμαηοζειράς μέζοσ μεγέθοσς 

(ενδεικηικά Arial 11), εθηφο θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ.  
Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο xlvi),  ην 
ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε. 
 

21.7.2 Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, εληαία γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη: 
 

α) Σηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο – ελέξγεηεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 
θάζε κηαο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ, φπνπ απαηηείηαη.  
 

β) Σε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.  
 

γ) Αλαθνξά ζηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε επηηπρψο ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία ή/θαη 
ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία απηήο. 
 

Ζ Έθζεζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα 
εχινγν κέγεζνο 30 ζελίδων xlvii κειμένοσ μεγέθοσς Α4 και γραμμαηοζειράς μέζοσ μεγέθοσς, εθηφο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεοxlviii),  ην ππεξβάιινλ 

πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.  
 

21.7.3  Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ Οκάδα Παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
 
α) Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ κε αλαθνξά ηεο 
πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ Πίλαθα (σπόδειγμα 
1 ηοσ προζαρηήμαηος II), φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν. 



β)  Παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
ζπλνδεπφκελε απφ νξγαλφγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε θαηαλνκή ησλ 
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 
γ)  ηνηρεία απφ ελδερφκελε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ ηα νπνία ζα αθνξνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ δεθαεηίαο   (σπόδειγμα 2 ηοσ 
προζαρηήμαηος II). 
δ)  Γήισζε ηνπ ζπληνληζηή, ζηελ νπνία λα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ππεξεζηψλ θαη ζηελ  νπνία λα 
δειψλεη ζε πφζεο θαη πνηεο ππεξεζίεο άζθεζε παξφκνηα θαζήθνληα θαη εάλ νη ππεξεζίεο απηέο 
εμειίρζεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα. 
 

Γηα ηα πξφζσπα ηεο νκάδαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 22.1.1β, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ηα άηνκα απηά, κε ζαθή αλαθνξά 
ζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ παξαπάλσ Τπεχζπλε Γήισζε πξέπεη λα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο (γξαθείνπ κειεηψλ), κε ηελ νπνία δηαηεξεί ην 
κέινο ηεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζίαο ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ην 
ζπλεξγαδφκελν κέινο ηεο νκάδαο. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αληηγξάθσλ Γ.Π.Τ. ή ζπκθσλεηηθψλ. 

 
Ζ Έθζεζε γηα ηελ Οκάδα Παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη 
εμαηξνπκέλσλ : i) ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζίαο 
θαη ii) ηεο δήισζεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ 21.7.3.δ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα 
εχινγν κέγεζνο 15 ζελίδων xlix κειμένοσ μεγέθοσς Α4 μέζης γραμμαηοζειράς, εθηφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. 
Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεοl), ην ππεξβάιινλ πιηθφ 
δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.  
Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζίαο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ : Πξφζσπα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα παξνρήο ππεξεζίαο δηαγσληδνκέλνπ 
πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλνληαη κόλν ζηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, αιιηψο 
δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε.   

 
 

  Γ.        ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
21.8 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πξέπεη λα πεξηέρεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή έληππν πξνζθνξάο  ζπκπιεξσκέλν ρεηξφγξαθα κε ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ 
ρξψκαηνο.  

Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο 
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα ππνγξάθεηαη: 
α) απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),  
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη  
γ) ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ε θνηλνπξαμίαο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα, 
είηε απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν.  
 
Διιείςεηο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη εχινγε ζχγρπζε σο πξνο ην 
πξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ηελ ππέβαιε, ή ηελ λφκηκε ππνγξαθή ηεο, απνηεινχλ ιόγν 
απνθιεηζκνύ. 
 
Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) δίλεηαη κφλν αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη νινγξάθσο επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 
Γηα λα πξνθχςεη ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, ην 
πνζνζηφ έθπησζεο: α) ηξέπεηαη ζε πνζφ πξνζθνξάο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ζηξνγγπινπνηνχκελν 
ζηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηα άλσ κνλάδα ΔΤΡΧ, β) ηα πνζά ησλ θαηεγνξηψλ πξνζηίζεληαη θαη 
πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ε νπνία ελ ζπλερεία ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο 
(ζεηηθφ ή αξλεηηθφ li) επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ 

ςεθίν. 



Τπελζπκίδνληαη  νη επηζεκάλζεηο ηεο παξ. 11.3 ηνπ παξφληνο. 
θάικαηα, αλαληηζηνηρίεο νινγξάθσλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, ινγηζηηθά ιάζε ζε αζξνίζκαηα θαη 
γηλφκελα θαζψο θαη ιάζε ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή επί ηε βάζεη ηεο 
νιφγξαθεο αλαγξαθήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο αλά θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ην 
ηειηθφ πνζνζηφ έθπησζεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα είλαη αξηζκεκέλα αλά ζειίδα θαη 
ηαμηλνκεκέλα κε ηελ ίδηα αθξηβψο αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο 
παξνχζαο. 
 

 
Άξζξν 22 : Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο – πξνζδηνξηζκόο Αλαδόρνπ  
 
22.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ – Βαξύηεηα θξηηεξίσλ 
 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα αμηνινγεζνχλ νη 
Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα lii: 

 
22.1.1 Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 

Κριηήριο 1ο Σετνικής προζθοράς  
 
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 21.7.1 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζχκβαζεο, 

 ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο επηζήκαλζεο 
ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη  

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη  γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Σερληθή Έθζεζε είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην 
πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο εχινγνο αξηζκφο 
ζειίδσλ liii.   

Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 

 
Σν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. 
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 30 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 
liv. 

 
Ζ βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε Β1= 
30%. 
 
Κριηήριο 2ο  Σετνικής προζθοράς 
 
Σν θξηηήξην απηφ ζπληίζεηαη απφ ηα εμήο ππνθξηηήξηα: 
α) Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ. 21.7.2 Έθζεζεο Μεζνδνινγίαο.  
Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα: 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 
ηεο ζχκβαζεο, 

 ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

Σν ππνθξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U2Α πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.  
ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην 
πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο 
ζειίδσλ. 
 



β) Οξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ. 21.7.3 Οκάδαο Παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ.  
Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 
απφ πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ. Γηα λα ζεσξεζεί επαξθήο ε νκάδα, 
πξέπεη λα δηαηίζεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν γηα ηελ θαινχκελε ηάμε δπλακηθφ εθάζηεο 
θαηεγνξίαο. Ζ αλεπαξθήο ζηειέρσζε βαζκνινγείηαη αξλεηηθά.  

 ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο 
ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη 
ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δθφζνλ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη αμηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα παξνρήο 
ππεξεζίαο ζηειερηθφ δπλακηθφ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά βάζε 
επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε. 
Με ηνλ φξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ λννχληαη ηα άηνκα ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηα νπνία αλήθνπλ 
ζην δπλακηθφ ηνπ πηπρίνπ θαη κε ηνλ φξν βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ειάρηζην δπλακηθφ 
αλά θαηεγνξία, ην νπνίν δεηείηαη απφ ηε πξνθήξπμεlv. 

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δνκήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, 

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπληνληζηή ζε 
ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γη‟ απηνχο θαζήθνληαlvi θαη ζε ζρέζε κε  παιαηφηεξεο 

ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Σν ππνθξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U2Β πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.  

ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Οκάδαο Παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην 
πξνβιεπφκελν ζην πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο 
αλψηαηνο  αξηζκφο ζειίδσλ. 

Ζ βαζκνινγία U2 ζην θξηηήξην απηφ πξνθχπηεη σο: 
 

U2 = 40% U2A + 60% U2B 
 
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β2=45%. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ 
ηνπ 30 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο . 
 
πλνιηθή βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
 
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 
 

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

Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο εθφζνλ: 
α) νη βαζκνινγίεο ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο θαη 
β) ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ ππεξβαίλεη ηηο 60 κνλάδεο. 

 
22.1.2. Βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά βαζκνινγείηαη, εθφζνλ θξηζεί παξαδεθηή, θαηά ην άξζξν 4 § 5 ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο, ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα. 

 

Ζ  βαξχηεηα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ νξίδεηαη ζε Β3=25%  

 

Ζ βαζκνινγία U.Ο.Π. ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠ πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο ρακειφηεξεο 
ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠmin πξνο ηελ νηθνλνκηθή απηή πξνζθνξά ΟΠ σο εμήο:  

 

U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2
ν
) δεθαδηθφ ςεθίν. 



Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο 
ζεσξνχληαη παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν .  

 

22.2 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο  
 

H ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:  
 
U = U.Σ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% 

 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα ζπγθεληξψζεη 
ηε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία. 
 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ,  σο πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά 
ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
 
 
 

Άξζξν 23:  Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ επηιεγέληνο αλαδόρνπ. 
 

23. 1 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαιείηαη ν επηιεγείο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ηα 
αθφινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο 
θαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε 
κέινο ηεο, εθηφο θη αλ πξνθχπηεη φηη πξνζθνκίδνληαη ζπλνιηθά γηα ινγαξηαζκφ ηεο): 

 
 
23.1.1  εκείσκα ελππόγξαθν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γξαθείνπ κειεηψλ ή ηνπ θνηλνχ 

εθπξνζψπνπ ζχκπξαμεο ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Μπνξεί ε αλαζέηνπζα αξρή  λα δεηήζεη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ζεκείσκα (Φ.Δ.Κ. κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε 
ειιεληθήο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή αληίγξαθν ηνπ λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ζηηο 
ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ή ησλ ζπκπξαηηφλησλ ή θνηλνπξαθηνχλησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ή ηα νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά 
ην δίθαην ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο). Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πξνθχςεη φηη άλεπ δηθαηψκαηνο ππέγξαςε θαη ν 
δηαγσληδφκελνο αξλεζεί εγγξάθσο λα αλαγλσξίζεη ηε δέζκεπζή ηνπ απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε 
θαηαξηίδεηαη κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο ππνςήθην, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
5.3 ηεο παξνχζαο.  

  
 ΗΜΔΙΧΝΔΣΑΙ φηη ε έθδνζε θαη πξνζθφκηζε ζην δηαγσληζκφ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζεσξείηαη ηζρπξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πεξί 
ζπγθαηάζεζήο ηνπ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ.   

 
23.1.2 α) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 19.1 έσο 19.5 απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο).  

 Δθφζνλ απηφο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ 
- ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο),  
- ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο),  
- ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε πεξίπησζε), 
- θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ.  
Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ 
αλήθνπλ ζ΄ απηά πνπ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, νθείιεη απηφο λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε, αλ ζην θξάηνο 
θαηαγσγήο δελ εθδίδνληαη έλνξθεο δειψζεηο, πεξί ηεο θχζεο ησλ αδηθεκάησλ. Δθφζνλ θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα απηά επηθέξεη δπλεηηθά ηνλ απνθιεηζκφ, ζπλππνβάιιεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 
πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ  ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ ζηειέρνπο.   

 



β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.6. Σα 
πηζηνπνηεηηθά πηψρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν θαη 
ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζέζε ππφ εθθαζάξηζε απφ ην Πξσηνδηθείν φηαλ πξφθεηηαη πεξί ειιεληθήο 
εηαηξείαο κε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο 
Δκπνξίνπ ησλ Ν.Α., φηαλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. 
Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 
εθθαζάξηζε. 

 
γ) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.7. Γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο-θπζηθά πξφζσπα ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 
Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) 
πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία / 
Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα 
εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, ζα 
ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο 
εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη α) δελ ππάξρεη 
πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

 
δ) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο γηα ηελ 
πεξίπησζε ηεο παξ. 19.8. Οη Έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ 
ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη.  
Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ  ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΗΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά σο 
απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε 
πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξείαο σο εηαίξνη.  
Οη αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ 
απνδεηθηηθά, ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ γηα ην 
νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ 
ηέηνην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 
ε)  Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.9. Οη έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία 
Μειεηψλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν 
ζεσξεκέλν είηε απφ ηελ εθδνχζα αξρή είηε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ε 
νπνία κπνξεί λα επηθπξψλεη, ζε αληηπαξαβνιή κε ην πξσηφηππν, ην θσηναληίγξαθν ηεο 
ελεκεξφηεηαο.  
Οη αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα 
ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο ΓΟΤ . 
 

23.1.3  Δθφζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα ζπκκεηέρεη αιινδαπόο ππνςήθηνο θαηά ηελ παξ. 18.2.3, ππνβάιιεη 
ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ θαηνρή ηεο απαηηνχκελεο γεληθήο εκπεηξία 
πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 
23.2   Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 19.1 έσο 19.9 κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ή λα ζπκπιεξψλνληαη κε 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ή ηνπ κέινπο ζην νπνίν ην δηθαηνινγεηηθφ αθνξά, ζε 
πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θξάηνο πνπ δελ εθδίδεη 
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή αλ ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε έλνξθεο βεβαίσζεο ζην 
θξάηνο πξνέιεπζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηε δήισζε απηή ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα 
αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ρψξα. Αλ 
δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά ηφηε 
πθίζηαηαη ςεπδήο δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη απφ ηελ 
δηαδηθαζία.  

 
23.3   Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 23.1.2 πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηεο 

ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. Δθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ 



νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηφηεξε 
ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
 

23.4  Δθφζνλ ν επηιεγείο αλάδνρνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε Δπίζεκνπο Καηαιφγνπο 
Αλαγλσξηζκέλσλ Παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 52 ηεο Οδεγίαο 
2004/18 ΔΚ, απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ 
κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ. 

 
 ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δπλαηή ε 

ζπκπιήξσζή ηνπο ή θαη ε δηεπθξίληζή ηνπο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ.   

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  

2. Δγθξίλεη ηελ Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ  θαη απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 3316/05, πνπ αλαθέξεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ. 

3. πγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λφκνπ 
3316/2005 ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

α) Σνλ Ησάλλε Παξαγηφ, εξγαδφκελν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ΠΔ Πνιηηηθφ 
Μεραληθφ σο πξφεδξν κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, εξγαδφκελν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε 
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ΠΔ Σνπνγξάθν Μεραληθφ. 

β) Σνλ Γηνβαλνχδε Υξήζην, εξγαδφκελν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ΠΔ 
Πνιηηηθφ Μεραληθφ σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, εξγαδφκελν ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ΠΔ Υεκηθφ Μεραληθφ. 

γ) Σνλ εθπξφζσπν ηνπ ΣΔΔ πνπ νξίζηεθε απφ ηελ ΝΔ Κηιθίο, θαη θνηλνπνηήζεθε ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ην κε 
αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1118/19-05-2014 εηζεξρφκελν έγγξαθν ηεο ΝΔ ΣΔΔ Ν. Κηιθίο. Με βάζε ην αλσηέξσ 
έγγξαθν, νξίδεηαη ηαθηηθφ κέινο ν Ακνηξίδεο Ζιίαο, ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ 
Σζαθαιψδν Κσλζηαληίλν, ΠΔ Πνιηηηθφ Μεραληθφ 

4. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 51.367,20€ γηα ηελ 
παξαπάλσ πξνθήξπμε απφ ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 61.98.2 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014 ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο φπνπ έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 140.065,00 επξψ. 

  

5. Σελ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο:  

α) Σνπηθή εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Κηιθίο: Ζκεξεζία θαη  

β) παλειιήληαο θπθινθνξίαο: Γεληθή Γεκνπξαζηψλ 

 

 



1
 Ζ Πξνθήξπμε αθνξά δηαγσληζκνχο κε πξνεθηηκψκελε ακνηβή είηε αλψηεξε είηε θαηψηεξε ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ. ηηο ππνζεκεηψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ζεκεηψλνληαη νη 
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επέξρνληαη ζην θείκελν ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

1
 Σίζεηαη ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. Π.ρ. «Σερληθνχ πκβνχινπ ππνζηήξημεο ηεο ΤΠΖΡΔΗΑ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ 

…………………………………» 

1 ηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Κ.) ή ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

1 εκεηψλεηαη ην δεκφζην ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν (ΟΣΑ Α΄ ή Β΄ βαζκνχ, λ.π.δ.δ., αλψλπκε εηαηξεία ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα θ.ι.π.) ζην νπνίν αλήθεη ην έξγν γηα ην νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. 

1 εκεηψλεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Μπνξνχλ , εθηφο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν λα αλαγξάθνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
ππεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε π.ρ. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ……………….. /  Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

1 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ή άιιε αξρή (φξγαλν, ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) ε νπνία έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ 

1 Σν πνζφ δελ θαζνξίδεηαη απζαίξεηα, αιιά πξέπεη  λα αληηζηνηρεί ζηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ησλ ηεπρψλ. 

1
 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πξνζεζκηώλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ηεο επόκελεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή αλ ε εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη Σξίηε, ε πξνζεζκία ησλ 8 εκεξψλ 
ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε Γεπηέξα. Αλ ε εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο είλαη αξγία, ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε 
εξγάζηκε (ι.ρ. αλ ε εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη Γεπηέξα, ε πξνζεζκία ησλ νθηψ εκεξψλ ιήγεη ηελ 
πξνεγνχκελε Κπξηαθή θαη επεηδή είλαη αξγία ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή.  Ο ίδηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ 
πξνζεζκηψλ ηεξείηαη θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (6ήκεξν, 7ήκεξν). 

1 Με πιεξσκή ηνπ παξαιήπηε ι.ρ. 

1 Fax, email, ηαρπδξνκείν, θαηά ηελ επηινγή ηεο θάζε Τπεξεζίαο  

1 Γηεπθξίλεζε: κε ηνλ φξν «θιεηζηνί» ελλννχληαη νη θάθεινη εληφο ράξηηλνπ πεξηηπιίγκαηνο ή θαηάιιεινπ 
ηαρπδξνκηθνχ θαθέινπ. 

1 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηεο Δπηηξνπήο ζηελ πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ιφγσ έιιεηςεο ηεο (ηπρφλ) δεηνχκελεο εηδηθήο 
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αηηηνιφγεζε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πξέπεη λα 
είλαη ηδηαίηεξα θαιά ηεθκεξησκέλε, ψζηε λα πξνιεθζεί ε έγεξζε δεηεκάησλ εγθπξφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

1 Γελ απαγνξεύεηαη ε απνζηνιή ηνπ πξαθηηθνύ κε fax ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθφζνλ ε ππεξεζία έρεη ηα κέζα 
θαη πξνηίζεηαη λα ην απνζηείιεη, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνλ ηφπν ηεο 
ππεξεζίαο. 

1 ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλεπάγεηαη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ελψ αθφκα εθθξεκνχλ πξνζθπγέο θαηά ηεο θάζεο ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ,  βιέπεηε ηελ Δγθχθιην Δ15/07 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ. 

1
 Ζ ηπρφλ ξεηή αλαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, απφ 

ηηο αλαθεξφκελεο ζην θάθειν ηνπ έξγνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ. 
Θεκειηψδεο ππνρξέσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη λα δίλνπλ πξνζθνξά ζην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν, δειαδή απηφ 
πνπ αλαθέξεηαη ζην ΦηΔ.  

1 O λφκνο παξέρεη πάλησο ην δηθαίσκα ζηελ ππεξεζία λα επηιέμεη θαη ην e-mail, ή ην ηαρπδξνκείν. 

1 Δίλαη ζθφπηκν λα εθδίδεηαη γξήγνξα ε απφθαζε επί ηνπ πξαθηηθνχ Η επεηδή ρσξίο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο κπνξεί 
κελ λα αξρίζεη ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αιιά δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί. 

1 Fax, email, ηαρπδξνκείν, θαηά ηελ επηινγή ηεο θάζε Τπεξεζίαο 

1 Οη απνθάζεηο θαη νη εγθχθιηνη  είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΓΓΓΔ (ggde.gr). 
1 Ζ ππεξεζία δηακνξθψλεη ηελ παξάγξαθν αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε ζχκβαζεο. 

1 Σν άξζξν 20 κλεκνλεχεηαη κφλν φηαλ ε Πξνθήξπμε απαηηεί εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαιιειφηεηα. 

1 Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη΄εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Μηα κέζε ρξνληθή 
πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 3-8 κήλεο. πλεπψο σο ρξφλνο ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ πξέπεη λα νξίδεηαη αληίζηνηρν δηάζηεκα. 

1 νξίδεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο θαηά 30 εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, φπσο απηφο θαζνξίζζεθε ζην 
άξζξν 13.2. 

1  Ζ πεξίιεςε γηα ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζπληάζζεηαη θαηά ην νηθείν πξνζάξηεκα ηεο Δγθπθιίνπ Δ.15 / 2007 ηνπ 
ΤΠΔΥΧΓΔ (αξ. πξση. Γ17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007) . 

1 (ην ίδην κε ηελ  ππνζεκείσζε 37). 
 



1 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πεξίνδνο ησλ πελήληα δχν (52) εκεξψλ πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή μεθηλάεη λα πξνζκεηξάηαη κεηά θαη ηελ απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζην 
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν (θαηά ηα 
αλαθεξφκελα ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3316/05), θαη φρη κφλν απφ ηελ απνζηνιή δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

1 Όπσο νη δεκνζηεχζεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

1 Σν αλψηεξν φξην ηεο δαπάλεο δεκνζηεχζεσλ ηίζεηαη ζηελ πξνθήξπμε, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο 
αηθληδηαζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπλππνινγίδνπλ ηε δαπάλε απηή ζηελ νηθνλνκηθή 
ηνπο πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχπηεη κεγαιχηεξε δαπάλε δεκνζηεχζεσλ, νθεηιφκελε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ 
εθεκεξίδσλ, ην πιένλ ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζφ βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Πξνο ην ζθνπφ ηνχην 
απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εμόδσλ δεκνζίεπζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

ε  θάζε πεξίπησζε ε δαπάλε απηή ζα αθνξά κφλν ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο πεξίιεςεο ζηα έληππα πνπ 
ν λ 3316/05 πξνβιέπεη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αθνξά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνθήξπμεο ε 
ηελ δεκνζίεπζε ζε πεξηζζφηεξα έληππα απφ ηα πξνβιεπφκελα. 

1 Γηα κειέηεο κηθξνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. κέρξη 30.000 ΔΤΡΧ) κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ε δαπάλε ησλ 
δεκνζηεχζεσλ ζα βαξχλεη ηελ ππεξεζία (δεδνκέλνπ φηη ζην λφκν 3316/05 δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή δηάηαμε, ζπλεπψο 
δελ πξνθχπηεη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο απφ ηνλ αλάδνρν). 

1 χκθσλα κε ηηο παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3316/05, ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: α) θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ άξζξνπ 39, ζε θάζε πεξίπησζε, β) θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ άξζξνπ 
39, πνπ απνδεηθλχνπλ επηπιένλ εκπεηξία ζηελ επίβιεςε έξγσλ, φηαλ ε αλαηηζέκελε ζχκβαζε αθνξά επίβιεςε έξγνπ 
(παξ. 2 θαη 3 άξζξνπ 14) θαη γ) θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ άξζξνπ 39, ή πξφζσπα πηζηνπνηεκέλα ζε νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο, φηαλ ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε αθνξά ππεξεζίεο ζπζρεηηδφκελεο κε εθηέιεζε έξγνπ, πιελ ηεο 
επίβιεςεο. Ζ ηάμε πηπρίνπ ηνπ άξζξνπ 39 πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο ζχκβαζεο θαη νη θαηεγνξίεο 
πηπρίσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη θαηεγνξίεο απηέο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο αλαγθαίεο, θαηά 
ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηεγνξίεο κειεηψλ ή εξγαζηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ή 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ππεξεζηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε δπλαηόηεηα εθ ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 3 ηνπ λ. 3316/05 (σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), λα δεηνχληαη, 
κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, πηπρία αλώηεξα ησλ θαινπκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο    

1   Δπηζεκαίλεηαη  ε δπλαηόηεηα εθ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ λ.3316/05, λα δεηνχληαη πηπρία ηεο ακέζσο αλώηεξεο 
ή θαη θαηώηεξεο ηάμεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

1 Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη θνξέαο εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε 
ηεο νδεγίαο απηήο. 

1 Σίζεηαη ε νδεγία 18 ή 17 αλαιφγσο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο. 

1
 Γηα πηπρίν Α΄ ηάμεο, 1 κειεηεηή 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 

Γηα πηπρίν Β΄ ηάμεο, 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 
Γηα πηπρίν Γ΄ ηάμεο, 1 κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία,  
Γηα πηπρίν Γ΄ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ 1 κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 2 κειεηεηέο 4εηνχο 
εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θαη 
Γηα πηπρίν Δ΄ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ, 2 κειεηεηέο 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 κειεηεηέο 
4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 
ηε πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο 
κηθξφηεξεο εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 4 
θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/05. 

1 Δλλνείηαη φηη αλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο αλαδεηρζεί αλάδνρνο ζα ειεγρζεί πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο (φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14.2 εδ. 3 ηνπ λ. 3316/05 θαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί κεηξψσλ κειεηεηψλ) αλ 
ηζρχνπλ εθηφο απφ ην εηαηξηθφ θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ ζηειερψλ ηνπ ή εάλ έρεη δεηεζεί εκπξφζεζκα ε αλαλέσζή 
ηνπο.  

1 Γηα λα ηεζεί απηή ε παξάγξαθνο πξέπεη ε ζχκβαζε ππεξεζηψλ λα εκπιέθεηαη κε ζχκβαζε έξγνπ ή κειέηεο πνπ 
εθηειείηαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, φπσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ππνζηήξημε ηεο 
ππεξεζίαο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή επίβιεςε ηεο ζχκβαζεο θ.ν.θ. Απνθεχγεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ηαχηηζε 
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ειέγρνληνο θαη ηνπ ειεγρνκέλνπ. Γελ ηίζεηαη ηέηνην δήηεκα αλ ι.ρ. ε παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο 
αθνξά ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο ζηελ επίβιεςε ή δηαρείξηζε έξγνπ θαη πξνζέιζεη γηα λα δηαγσληζζεί ην πξφζσπν 
πνπ εθπφλεζε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ.  

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φκσο απηή ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη θψιπκα ιφγσ ελδερφκελα πιενλεθηηθήο ζέζεο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ απηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο, αλ θξηζεί φηη επλνείηαη ζηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ απφ 
ηδηαίηεξεο γλψζεηο πνπ απέθηεζε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Βιέπεηε ζρεηηθά επξχηεξε αλάιπζε ζηελ Δγθύθιην 
Δ 29/06 γηα ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.  



1
 χκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/05 κπνξεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ζέηεη κε ηελ πξνθήξπμε, πιένλ ηεο 

γεληθήο εκπεηξίαο πεξί ηεο νπνίαο αλαθέξεη ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, θαη απαηηήζεηο εηδηθήο εκπεηξίαο ή θαη άιιεο 
εηδηθέο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, απνδεηθλπφκελεο θαηά ην άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/05. 

   Άξα ην άξζξν απηφ είλαη πξναηξεηηθό θαη ηίζεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο, κε αλάζεζή ηεο ζε πξφζσπν πνπ έρεη απμεκέλε ηερληθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο 
πξναηξεηηθή είλαη θαη ε επηινγή θάπνησλ (ή θαη φισλ) απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 17 παξ. 1 απνδείμεσλ πεξί 
ηεο ππάξμεσο ηερληθήο ηθαλφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη φηη δελ πξέπεη λα ηεζεί ην άξζξν 
αλαγξάθεη ξεηά φηη «Δεν απαιηείηαι ειδική ηετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα, πέραν ηης γενικής καηαλληλόηηηας  
όπως ασηή προκύπηει από ηο άρθρο 18». 

1
 Ζ δεηνχκελε πξφζζεηε εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πξέπεη επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο λα 

κελ ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ επηβάιιεη ε γεληθή αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, απζηεξά γηα ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηελ ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο επαξθνχο αληαγσληζκνχ. Πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ε θαηάρξεζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο, γηαηί ειινρεχεη ν θίλδπλνο ησλ  «θσηνγξαθηθψλ φξσλ», φηαλ ε 
απμεκέλε ηθαλφηεηα δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε θαη πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ δεηείηαη αλά θαηεγνξία πξέπεη λα είλαη ζε 
αληηζηνηρία κε ηηο δεηνχκελεο ηάμεηο πηπρίσλ αλά θαηεγνξία. 

1
 χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3316/05, ε αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα επηιέμεη φπνηα απφ ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ, γηα ηελ απφδεημε ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Σα δεηνχκελα πξνζφληα  εηδηθήο ηθαλφηεηαο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηα θαηά ηελ παξ. 21.4 δηθαηνινγεηηθά θαη 
έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη πξνο απφδεημή ηνπο. 

1
 Πεληαεηία έσο δεθαπεληαεηία (άξζξν 17 παξ. 1

α
 λ. 3316/05) . 

1
 Ζ εηδηθή ηθαλφηεηα (εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ) κπνξεί λα δεηείηαη γηα θάπνηεο κφλν απφ ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, απηέο δειαδή πνπ δηαζέηνπλ ηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχλ ηελ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία.  

1
 Ο φξνο «αζξνηζηηθά» αλαθέξεηαη ζην πνζνηηθφ θαη φρη ζην πνηνηηθφ ζηνηρείν ηεο δεηνχκελεο εηδηθήο εκπεηξίαο. Π.ρ.: 

εάλ δεηείηαη εκπεηξία ζε κειέηε ηξηψλ (3) εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ 70.000 
θαηνίθσλ θαη άλσ, απηή κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κία ζχκπξαμε δχν δηαγσληδνκέλσλ ζηε ίδηα θαηεγνξία, ζηε νπνία ν 
έλαο ζα δηαζέηεη έλα έξγν θαη ν έηεξνο ηα ππφινηπα δχν έξγα. Δάλ φκσο δεηείηαη εκπεηξία ζε κία (1) κνλάδα 
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ 70.000 θαηνίθσλ θαη άλσ, ηφηε απηή δελ κπνξεί λα 
πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία κε κία κνλάδα η.π. 30.000 θαηνίθσλ ηνπ ελφο δηαγσληδφκελνπ θαη κία κνλάδα η.π. 40.000 
θαηνίθσλ ηνπ άιινπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

1 Ζ παξάγξαθνο 21.4 ηίζεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε ε απφδεημε ηέηνηαο ηθαλφηεηαο, 
αιιηψο παξαιείπεηαη. Δπίζεο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λα 
βξίζθνληαη ζε απόιπηε αληηζηνηρία κε ηηο ηηζέκελεο ζην άξζξν 20 απαηηήζεηο εηδηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. 
ην ζρέδην απηφ ηεο Πξνθήξπμεο ηίζεληαη δχν θξηηήξηα ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ (εκπεηξία 
δηαγσληδφκελνπ, πξνζφληα εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ) θαη αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη γηα ηελ δηαπίζησζή 
ηνπο. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηζπκεί λα ζέζεη θαη άιια, ηφηε πξέπεη λα κεξηκλήζεη θαη γηα ηελ αλαθνξά ζηα 
δηθαηνινγεηηθά. 

1 Ζ παξάγξαθνο 22.1.5 ηίζεηαη κφλν αλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ 1. 000. 000 
ΔΤΡΧ (ρσξίο ΦΠΑ) 

1
 Αλ ε κειέηε (ππεξεζία) πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, ή αληηζέησο έρεη πνιχ απμεκέλεο 

απαηηήζεηο, ην φξην ησλ ζειίδσλ ηεο Σερληθήο Πξνθνξάο γεληθά κπνξεί λα νξίδεηαη κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν, θαηά 
ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
1 (ήηνη δελ ζα εθηηκήζεη ην εχινγν κέγεζνο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ γηα θάπνηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο). 

1
 (ην ίδην κε ηελ ππνζεκείσζε 65) 

1 (ην ίδην κε ηελ ππνζεκείσζε 66) 

1
 (ην ίδην κε ηελ ππνζεκείσζε 65) 

1 (ην ίδην κε ηελ ππνζεκείσζε 66) 

1
 Χο ζεηηθή έθπησζε ινγίδεηαη ε πξνζθνξά πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή θαη σο αξλεηηθή ε 

κεγαιχηεξε, π.ρ. αλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή είλαη 100.000 ΔΤΡΧ ζεηηθή έθπησζε 15% ηζνχηαη κε πξνζθνξά 85.000 
ΔΤΡΧ ελψ αξλεηηθή έθπησζε 15% ηζνχηαη κε πξνζθνξά 115.000 ΔΤΡΧ. 

1 Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα ηίζεληαη (δελ είλαη απαξαίηεην) θαη θαηψηεξα φξηα παξαδεθηήο βαζκνινγίαο αλά 

θξηηήξην (άξζξν 7 παξ.2.ηα θαη  8 λ. 3316/05). Πξέπεη πάλησο λα ιάβνπλ ππ‟φςε νη αλαζέηνπζεο αξρέο φηη ε ζέζπηζε 
ηέηνησλ νξίσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ απζηεξή, έσο απαγνξεπηηθή γηα ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζε 
θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Μπνξεί ινηπφλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο, είηε λα κελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε θαησηέξσλ 
νξίσλ παξαδεθηήο βαζκνινγίαο αλά θξηηήξην, ή ην φξην απηφ λα ηίζεηαη πνιχ ρακειά (π.ρ. 30 κνλάδεο ζηελ 
εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ).   



1 ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε Έθζεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο είλαη ζπληεηαγκέλε κε δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε 
ζειίδσλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 21, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εθηηκάεη ηελ έθηαζε ηεο αληίζηνηρεο 
Έθζεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελε δηάξζξσζε. 

1 Σν φξην παξαδεθηνχ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ  ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ κπνξεί λα  ηίζεηαη απφ ηελ Πξνθήξπμε. Γηα ηελ 
ζεκαζία ηεο θαηώηεξεο παξαδεθηήο βαζκνινγίαο αλά θξηηήξην, βιέπεηε ζρεηηθά ηελ ππνζεκείσζε 74.  

1
 ε πεξίπησζε ι.ρ. κειέηεο ζηε θαηεγνξία 10, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή Γ‟ θαη Γ‟ ηάμεσλ πηπρίσλ, ην βαζηθφ 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ είλαη έλαο κειεηεηήο 12εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην Γ‟ ηάμεσο πηπρίν. 

1 Γπζκελψο αμηνινγνχληαη ηφζν ν αλεπαξθήο αξηζκφο κειψλ ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, φζν θαη 

ν ππεξβνιηθφο αξηζκφο κειψλ. Δπηζεκαίλεηαη ε πξνζνρή ησλ επηηξνπψλ ζηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο κειέηεο αηφκσλ 
πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ Ν. 3316/05, φπσο άηνκα ηα νπνία απαζρνινχληαη κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ αλαζέηνπζεο αξρέο, θ.ι.π. 

 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
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Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο 

 

 

 
Παληειήο Μαηδάλνγινπ, 

Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, 
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

 
 
 
 

 

 
Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
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