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«Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας»
Προϋπολογισμού 60.000,00€
€ (συν
(
14.400,00€ Φ.Π.Α.),, Σύνολο 74.400,00 €

α)
β)
γ)
δ)

Τεχνική Έκθεση
Διακήρυξη
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Τεχνική Περιγραφή

ε) Έντυπα οικονομικών Προσφορών
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά τις απαιτούμενες εργασίες για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης
Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας». Η εν λόγω Τεχνική Έκθεση συντάσσεται,
προκειμένου ο Δήμος Λευκάδας να αναθέσει την εκπόνηση της ως άνω μελέτης .
Η εκτέλεση της εκπόνησης μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ EE και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ
Α'147/8-8- 2016 και ειδικότερα του άρθρου 117, αναλογικά από τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, από το
Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Συγκεκριμένα θα γίνει συνοπτικός διαγωνισμός και με κριτήρια
κατακύρωσης:
α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Λευκάδας
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου
117.
2. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Αναλυτικότερα, για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας» έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας, ΣΑΤΑ οικονομικού
έτους 2018, παρακάτω πίστωση.
Κωδικός
64-7341.015

Περιγραφή
Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας

Προϋπολογισμός
74.400,00 €
(με Φ.Π.Α.)

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου
για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και τα
εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της
Διακήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και με τους όρους του παρόντος
τεύχους. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 1 (γ) και 122 του Ν. 4412/2016.
Η εκπόνηση της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Λευκάδας (Κ.Α.
64-7341.015).
Οι ποσότητες και η αξία των μελετών προς εκπόνηση που οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν
προσφορά είναι οι ακόλουθες:
CPV

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

71250000-5

Ειδική Αρχιτεκτονική
Μελέτη

κατηγορία 07 (Δ'
τάξης και πάνω)

1

71000000-8
71321000-4
71314000-2
71355100-2
71351810-4

Στατική Μελέτη

κατηγορία 08 (Γ'
τάξης και πάνω)
κατηγορία 09 (Γ'
τάξης και πάνω)
κατηγορία 14 (Α'
τάξης και πάνω)

Μελέτη Η/Μ
Εγκαταστάσεων
Μελέτη Ενεργειακή –
ΚΕΝΑΚ
Τοπογραφική κατηγορία 16 (Γ'
Φωτογραμμετρική
τάξης και πάνω)
Αποτύπωση
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ
16.565,03
€

ΑΞΙΑ

16.565,03 €

1

6.560,09 €

6.560,09 €

1

18.280,64
€

18.280,64 €

1

6.910,97 €

6.910,97 €

1

11.683,27

11.683,27

60.000,00
14.400,00
74.400,00
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Η δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού
Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας» είναι προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ (24%) ή συνολικά 74.400,00 € και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους :
1ο ΑΡΘΡΟ
Κύριος του έργου - Αναθέτουσα αρχή
Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αποφασίζον όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λευκάδας που έχει έδρα: στη Λευκάδα
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας: ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας
Προϊστάμενος της Αρμόδιας Υπηρεσίας: Αρέθας Σπυρίδων
Πληροφορίες: κ. Βραχνούλας Δημήτριος: 2645360537 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
e-mail: info@lefkada.gov.gr
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας σύμβασης, οι παρακάτω όροι έχουν την
αντίστοιχη σημασία:
α – Ενδιαφερόμενος: κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς
νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία
β – Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, δηλαδή είτε η
μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε η σύμπραξη ή κοινοπραξία φυσικών ή
νομικών προσώπων.
γ – Τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας τεύχη, που μετά την
υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
δ – Επιτροπή: Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 221 του
ν.4412/2016.
2ο ΑΡΘΡΟ
Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08-01-2018 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο κτήριο του
Δημαρχείου, που βρίσκεται στον οδό Τζεβελέκη, Διοικητήριο, στο Δήμο Λευκάδας, με καταληκτική
ώρα αποδοχής προσφορών την 10.00 π. μ.
Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των κειμένων διατάξεων,
ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας διακήρυξης ή
της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει
υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Παράλειψη ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο
εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο
διαγωνισμό.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής
διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.
3ο ΑΡΘΡΟ
Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
Η παρούσα Διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται σε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική μορφή από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα
άρθρα 66 & 120 παρ.2, στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν
ο οικονομικός φορέας να παραλάβει τα έγγραφα ηλεκτρονικά από τον παραπάνω ιστότοπο, μπορεί
με αίτημα του, να του αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την διεύθυνση
info@lefkada.gov.gr της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
Ο Φάκελος της δημόσιας σύμβασης μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του ν.4412/2016:
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1.
το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων
2.
την Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας του Έργου
3.
την Προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως, μέσω email ή fax, την Αρμόδια
Υπηρεσία σχετικά με το ενδιαφέρον του για τον παρόντα Διαγωνισμό, αποστέλλοντας πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την , ανεξάρτητα
από το αν υποβάλλει ερωτήσεις ή ζητήσει διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό. Η υποχρέωση αυτή
πηγάζει από την υποχρέωση πλήρους και ισότιμης ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου στο στάδιο
πριν την υποβολή προσφοράς. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν από
οικονομικούς φορείς που δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία, όπως ορίζεται
ανωτέρω. Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό.
Η αρμόδια Υπηρεσία δεν ευθύνεται για την πλημμελή ενημέρωση του ενδιαφερομένου οικονομικού
φορέα ο οποίος θα παραλείψει την εμπρόθεσμη αποστολή στοιχείων επικοινωνίας με αυτήν. Αν
υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις που αφορούν, κατά την κρίση της υπηρεσίας,
ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους ενδιαφερόμενους), οι γραπτές
απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται μέσω email σε όλους τους ενδιαφερομένους που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή
διευκρινήσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό.
Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
4ο ΑΡΘΡΟ
Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής - Υποβολή φακέλου
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, κατά
τρόπο σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην προθεσμία του
άρθρου 2 της παρούσας.
Οι περιπτώσεις αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής από τη διαδικασία, επισημαίνονται ρητώς στην
παρούσα Διακήρυξη. Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από
διατάξεις νόμου, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση μη συμμόρφωσης με ρήτρες και όρους της σύμβασης οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκλείονται
και η Υπηρεσία ζητά τη συμπλήρωση ή διευκρίνηση των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσας. Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις
επιμέρους κλειστούς φακέλους:
α – Φάκελο "Δικαιολογητικών Συμμετοχής"
β – Φάκελο "Τεχνικής Προσφοράς" – Δεν απαιτείται
γ – Φάκελο "Οικονομικής Προσφοράς".
Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στα άρθρα 25, 26 και 27 της
παρούσας. Επί των επιμέρους φακέλων αναγράφονται:
α) το περιεχόμενο (τίτλος) του Φακέλου (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ή Φάκελος
Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς)
β) η επωνυμία (η οι επωνυμίες σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας) του διαγωνιζόμενου,
ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο- fax- του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση σύμπραξης ή
κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των μελών της
γ) ο τίτλος της σύμβασης
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σημειώνονται κατά το άνοιγμα του
φακέλου από την Επιτροπή.
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Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά σφραγισμένος με τρόπο που δεν
είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι
σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται.
Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί, δηλαδή το περιεχόμενό τους να μην είναι σε κοινή
θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, πρόσθετα μέτρα διασφάλισης του
απόρρητου του περιεχομένου τους.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α' 188). Οι φάκελοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλονται με
οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή
την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων μέχρι την παραλαβή
τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι Διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά
την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή με ευθύνη
της Υπηρεσίας των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα ταχυδρομικών
εταιρειών.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η
συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας
(όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και
αν η μέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία
ενημερώνει με fax ή email όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της
νέας συνεδρίασης.
Φάκελοι συμμετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο μετά την ώρα και ημερομηνία που
έχουν ορισθεί στο άρθρο 2 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά
και μνεία του λόγου του αποκλεισμού στο Πρακτικό I. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά
την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.
5ο ΑΡΘΡΟ
Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής που κατατίθενται κατά την
καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο
του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά αίτησης συμμετοχής.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά
κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό Ι του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων και των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στην παρούσα. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον
αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη
του ως άνω οργάνου.
Το σχετικό πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το
εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. Στη
συνέχεια:
Μετά την οριστικοποίηση και κοινοποίηση του Πρακτικού Ι, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται
εγγράφως στους συμμετέχοντες προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές
και καταχωρείται το περιεχόμενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά
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κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς
δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές εκπόνησης της
μελέτης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως
ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης.
Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει.
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.

6ο ΑΡΘΡΟ
Πρόσκληση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύμβασης.
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
7ο ΑΡΘΡΟ
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων
των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω καλείται ο προσφέρων που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτήριων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

8ο ΑΡΘΡΟ
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών και
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ'
της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/16. Η σύναψη της σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή
του.
Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τα λοιπά απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Σ.Υ. και να δηλώσει την έδρα του και τον
αντίκλητό του, κάτοικο Λευκάδας, όπου εδρεύει η Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης.
Από πλευράς του αναθέτοντα φορέα, η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο του Δήμου
Λευκάδας.
9ο ΑΡΘΡΟ
Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του
Ν.4412./16.
10ο ΑΡΘΡΟ
Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν τον διαγωνισμό, όπως ιδίως οι
ανακοινώσεις για την διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων, οι αποφάσεις του αποφασίζοντος
οργάνου και της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με fax ή email. Αντίγραφα
των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων κλπ.
που μνημονεύονται στο σώμα τους, χορηγούνται στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας,
εφόσον ζητηθούν.
11ο ΑΡΘΡΟ
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης της σύμβασης μπορούν να υποβάλλουν οι Ενδιαφερόμενοι. Η άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 127 του
Ν. 4412/2016.
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Γα το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Αποφασίζον διοικητικό όργανο.

12ο ΑΡΘΡΟ
Τεύχη του Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα αποτελούν τα
συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση) που θα συναφθεί,
2.
Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της,
3.
Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4.
Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
5.
Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του έργου) με τα Παραρτήματά του, η τεκμηρίωση
της σκοπιμότητας του έργου και οι αναλυτικοί υπολογισμοί της προεκτιμώμενης αμοιβής.
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13ο ΑΡΘΡΟ
Γλώσσα Διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές
Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την
επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων
μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίστανται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του
αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

14ο ΑΡΘΡΟ
Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι διατάξεις του Ν. 4412/16,
καθώς και οι ισχύουσες προδιαγραφές για την ανατιθέμενη κατηγορία μελέτης, όπως ισχύουν κατά το
χρόνο δημοσίευσης της παρούσας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του Βιβλίου I του Νόμου 4412/2016 (άρθρα 3 έως 221)
β) τα συμβατικά τεύχη του Άρθρου 12 της παρούσας και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
15ο ΑΡΘΡΟ
Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε
μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της νομοθεσίας Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (φάκελος του έργου).
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της)
προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας
δικαίου.
16ο ΑΡΘΡΟ
Αντικείμενο - Προεκτιμώμενη Αμοιβή - Χρηματοδότηση - Συμβατική προθεσμία
Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας»
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο
τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Διακήρυξης και την συνοδεύει. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 60.000,00 € (χωρίς
ΦΠΑ):
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ 2019 με Κ.Α. 64-7341.015.
Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι
τιμές μονάδας που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής του άρθρου 6 του
Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του ν. 4412/16, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν,
για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Η
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οικονομική τους προσφορά αποτελεί την κατ' αποκοπή αμοιβή για το σύνολο του προς μελέτη
αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο φάκελο του έργου. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν
υπερβάσεις του βασικού σχεδίου έχουν ισχύ τα προβλεπόμενα από το άρθρο 186 του ν. 4412/16.
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου
της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο
καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της
σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό μελέτη έργου, όταν αυτό
απαιτείται.
17ο ΑΡΘΡΟ
Διαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης μελέτης- Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθμιση της
βαθμολογίας των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν κρίθηκαν αποκλειστέοι βάσει
των άρθρων 22, 23 και 24 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου
θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 29 της παρούσας, μετά από στάθμιση της βαθμολογίας
τους.
18ο ΑΡΘΡΟ
Προσφορές -Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης σύμβασης, στην
οποία προσαρτώνται Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και υποδείγματα εγγράφων για την Υπεύθυνη
Δήλωση, την Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγμάτων είναι υποχρεωτική. Δεν θα γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. Οι
προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών
του άρθρου 2 της παρούσας.
19ο ΑΡΘΡΟ
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 , παρ.1.α. του Νόμου 4412/2016 απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη
συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό ποσού 1.200,00 €.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 , παρ.1.β. του Νόμου 4412/2016 απαιτείται Εγγύηση καλής εκτέλεσης για
την εκπόνηση σύμβασης με ποσόν μεγαλύτερο των 20.000,00 € (Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ), το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
20ο ΑΡΘΡΟ
Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται, παρά μόνον στις περιπτώσεις
που ορίζονται στο Άρθρο 186 (Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της) του Ν.4412/2016.
Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές
επιβαρύνσεις της τον τρόπο πληρωμής κλπ., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
21ο ΑΡΘΡΟ
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Δημοσιότητα
Δεν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕΥ. Η Διακήρυξης της
σύμβασης αυτής θα δημοσιευθεί στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ: (www.eprocurement.govgr) και
ακολούθως η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν υφίσταται υποχρέωση
περαιτέρω δημοσίευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) ένα κράτος- μέλος της Ένωσης, ή β) σε κράτος- μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
22ο ΑΡΘΡΟ
Κριτήρια Επιλογής
Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ικανοποιούν τους κανόνες και κριτήρια
αποκλεισμού και επιλογής ώστε να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25
της παρούσας διακήρυξης.
Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των
προσφερόντων περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73 του
Ν.4412/2016, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Περιλαμβάνονται
επίσης τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77 του ν.4412/2016, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά.
23ο ΑΡΘΡΟ
Λόγοι αποκλεισμού
Ένας οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν
αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αρμόδια
Υπηρεσία, με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 4 του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016,
δηλαδή: Α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Β) Δωροδοκία, Γ) Απάτη, Δ) Τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· Ε) Νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η υποχρέωση αποκλεισμού
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Εάν έχει αθετήσει τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, στ) εάν ο οικονομικός
φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
24ο ΑΡΘΡΟ
Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. ‘Οπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα αυτό.
Β) Οι οικονομικοί φορείς με έδρα την Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα
Μελετητών ή Μητρώα Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν το παρακάτω πτυχίο των κατηγοριών
μελετών και τάξεων:
(i) στην Κατηγορία Μελετών 07, πτυχία τάξεων Δ’ και άνω
(ii) στην Κατηγορία Μελετών 08, πτυχία τάξεων Γ’ και άνω
(iii) στην Κατηγορία Μελετών 09, πτυχία τάξεων Γ’ και άνω
(iv) στην Κατηγορία Μελετών 14, πτυχία τάξεων Α’ και άνω
(v) στην Κατηγορία Μελετών 16, πτυχία τάξεων Γ’ και άνω

Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του ν.3316/2005 τα οποία παραμένουν σε
ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του ν.4412/2016, που
απαιτούνται για τη μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη μικρότερη
τάξη κάθε πτυχίου, υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών
σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4412/2016.
Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών/
Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος που
προβλέπεται σ' αυτό (ή, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του
V.4412I2016 ή μέχρι την έναρξη εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του ν.716/77 και
των εκτελεστικών του διαταγμάτων).
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας:
αα) προέρχεται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ του
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Προσαρτήματος Α' και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες
της ανωτέρω παραγράφου, ή
ββ) Προέρχεται από χώρες- μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων
παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του
Παραρτήματος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και
διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών
– Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του N.3316/05. Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών
φορέων, στη καλούμενη κατηγορία μελετών πρέπει να είναι εγγεγραμμένο ένα τουλάχιστον εκ των
μελών της ένωσης. Η ύπαρξη έγκυρου πτυχίου των διαγωνιζομένων κρίνεται και για την χρονική
στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει το πτυχίο του
διαγωνιζόμενου, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους
εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων/Εταιρειών Μελετών της Δ15, αναγκαία
προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης.
Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε
μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη
κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού η διαγραφή από το
Μητρώο Μελετητών. Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή
σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος
αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της
διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από
τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ
κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού το εταιρικό πτυχίο. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψήφιου,
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού το ατομικό πτυχίο του. Σε αντίθετη
περίπτωση ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται.
Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.
1. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση
μελέτη, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου με
δημόσιους φορείς κατά την τελευταία πενταετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών:
(i) στην Κατηγορία Μελετών 07, μία τουλάχιστον μελέτη Αποκατάστασης ιστορικών/παραδοσιακών
κτιρίων και μία τουλάχιστον μελέτη Αποκατάστασης /αναμόρφωσης κινηματογραφικής αίθουσας την
τελευταία πενταετία, και γνώση των τοπικών παραδοσιακών αρχιτεκτονικών συνθηκών.
(ii) στην Κατηγορία Μελετών 16, μία τουλάχιστον φωτογραμμετρική αποτύπωση κτιρίων που να
περιλαμβάνει και ιστορικά / παραδοσιακά κτίρια.
2. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας μελετών, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015. Επί
συμπράξεων το σύστημα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να το διαθέτει τουλάχιστον ένας οικονομικός
φορέας.
3. Ένας, τουλάχιστον, από τους προσφέροντες πρέπει να διαθέτει ασφάλιση μελετών. Για την
ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μπορούν να στηρίζονται σε δάνεια οικονομικών φορέων μη
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός
φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού δύο φακέλους, ήτοι:
α – κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής»,
και
β – σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».
Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:
25ο ΑΡΘΡΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε
πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο:
1.
Πίνακα Περιεχομένων συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα από την Διακήρυξη
δικαιολογητικά και με την ένδειξη ΝΑΙ/ OXI ανάλογα με την υποβολή ή μη του δικαιολογητικού.
2.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, σε δύο (2)
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του φακέλου Προσφοράς (για διευκόλυνση της
υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου
τυπικών δικαιολογητικών, με τα συνημμένα (Πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις).
Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζομένου
(μεμονωμένου υποψηφίου, ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
fax, e-mail)
3.
Αντίγραφα Πτυχίων Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για τις Κατηγορίες Μελετών που
αναφέρονται στο Άρθρο 24 της παρούσας
4.
Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75) ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο
εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 23, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του
ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Η
υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
• τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
• τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.).
Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα
από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους, ότι δεν συντρέχει στο
πρόσωπο του μέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να
συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς
αποκλείεται
5.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών
δεδομένων, των όρων της παρούσας σύμβασης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων
νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται
να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Επίσης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί
να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη αρμόδια Υπηρεσία,
η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν αυτή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα
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αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης πρέπει
να εγκριθεί από τη αρμόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση σύμπραξης / κοινοπραξίας:
• Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της σύμπραξης / κοινοπραξίας περί ορισμού: (α) Κοινού
Εκπροσώπου και (β) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου,
• Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του διορισμού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του
αναπληρωτή του.
• Υπεύθυνη Δήλωση (Στην περίπτωση σύμπραξης) , Υ.Δ. του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου
περί της κατανομής της αμοιβής της μελέτης.
Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ μέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόμενη από τον σχετικό φάκελο
συμμετοχής, δεσμεύει την εταιρεία.
Η υποβολή προσφοράς για λογαριασμό σύμπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής απόφασης
των οργάνων των συμπραττόντων περί συμμετοχής στο διαγωνισμό σε σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της
σύμπραξης.
[Σημειώνεται ότι: οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε
σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π., συνιστώνται με ιδιωτικό έγγραφο και
διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ].
Δικαιολογητικά Καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Για την απόδειξη της ζητούμενης Καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της
παρούσας Διακήρυξης ανάλογα :
Α) Τα ζητούμενα πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων τα οποία διαθέτει ο διαγωνιζόμενος, Β)
Πιστοποιητικό/ά εγγραφής στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος- μέλος
εγκατάστασής τους.
6.

Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Για την απόδειξη της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι
προσκομίζουν Κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα
1 του προσαρτήματος Ι που εκπονήθηκαν από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από τα μέλη
διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας, συνοδευόμενο από σχετικά αποδεικτικά του χρόνου
υποβολής των μελετών και υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και
αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών.
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται εκ των υστέρων,
σύμφωνα με το άρθρο 66 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άμεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά.
Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, οι προσφέροντες προσκομίζουν,
επιπλέον:
(i)
ασφάλιση μελετών σε ισχύ. Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μπορούν να στηρίζονται
σε δάνεια οικονομικών φορέων μη συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
(ii)
σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εκπόνησης - διαχείρισης μελετών, σύμφωνα με το
πρότυπο EN ISO 9001:2015. Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μπορούν να στηρίζονται είτε
σε έναν οικονομικό φορέα που συμμετέχει στη Σύμπραξη ή σε δάνεια οικονομικών φορέων μη
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
Διευκρινήσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. ,Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και
εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Οι δηλώσεις
χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο,
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ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986.
26ο ΑΡΘΡΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δεν απαιτείται.
27ο ΑΡΘΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα
Αρχή έντυπο προσφοράς συμπληρωμένο χειρόγραφα με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, όπως
αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται: α) από τον ίδιο το μελετητή
(σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και γ) σε
περίπτωση σύμπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από
τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο
του διαγωνιζομένου που την υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού.
Η προσφερόμενη έκπτωση δίνεται ανά κατηγορία μελέτης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί
ποινή αποκλεισμού. Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζομένου για το σύνολο της
σύμβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία μελέτης,
β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία
εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής,
με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και
γινόμενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της
ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, προκειμένου να προκύψει το τελικό
ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συμμετοχής των Διαγωνιζομένων θα είναι αριθμημένα ανά
σελίδα.
28ο ΑΡΘΡΟ
Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς - προσδιορισμός Αναδόχου
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών- Βαρύτητα κριτηρίων
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι
Οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη
μέγιστη έκπτωση . Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων προσφορών, η πλέον συμφέρουσα
προσφορά λαμβάνεται από κλήρωση.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης αποτελούν επίσης :
•
Το τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων»
•
Το τεύχος «Τεχνικών δεδομένων (φάκελος του Έργου)»
•
Το τεύχος «Έντυπο οικονομικής προσφοράς»
Τα οποία και διατίθενται με τους ίδιους όρους με αυτούς της παρούσας σύμβασης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
Μελέτες Τελευταίας 5ετίας
(μελέτες με πρωτόκολλο υποβολής του μελετητικού αντικειμένου από 01.01.2014 έως σήμερα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1 .Κατάλογος παρόμοιας φύσης μελετών

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του φυσικού προσώπου που
αφορά ο κατάλογος) .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13
Υδραυλικά.)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην σύμβαση)
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάμενη
Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α)
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που εκπονήθηκαν ή
πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική, Προμελέτη, Οριστική, Οριστική Μελέτη κ.λ.π.).
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε περίπτωση Σύμπραξης
αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία
υποβολής του μελετητικού αντικειμένου)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό
της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει
εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του μεγέθους του με
χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη), κατά
τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει
εάν ανήκει η όχι σε παρόμοιας φύσης με την υπό ανάθεση μελέτη. Μπορεί να γίνεται περιγραφή
των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
(Αναγράφεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο
υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)
ΑΜΟΙΒΗ:
(Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, το
ποσοστό συμμετοχής του στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του.)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι της μελέτης. Στην περίπτωση που το
έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση της μελέτης. Στην
περίπτωση που διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρμογή της μελέτης
συνυποβάλλονται.)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική
απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ.)
(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονουμένων συμβάσεων. )
(Τόπος - Ημερομηνία)
Σημείωση:
Σφραγίδα – Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου
Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή στηλών, των οποίων τα
περιεχόμενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καμιά αλλοίωση από τα ζητούμενα στο παρόν
υπόδειγμα.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος "'Τεχνικών Δεδομένων".
Άρθρο 2
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Τόπος και χρόνος
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο
απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη
(Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή
προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην
περιοχή του έργου και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς
τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το
ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις
όργανο.
Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Στην
προκήρυξη ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της μελέτης. Αν μετατίθεται το
χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη
παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά
τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράφει, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά
το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε Φύλλο
των Συμβατικών Τευχών.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας του εκπροσώπου γνωστοποιείται ομοίως στον
εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση
θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. Κατά την υπογραφή
του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου
σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Αντίκλητος του αναδόχου
ορίζεται Φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το
διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο
έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην
έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι
κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό
του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις
νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο
την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται
προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται στο
άρθρο 183 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν
αντιλέγει γραπτά.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικό-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του
ν.4412/2016.
Άρθρο 4
AMOIBH - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί
να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση,
β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,
γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον
συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 186 του ν.4412/2016).
Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
Ο ανάδοχος αμείβεται συνολικά επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του
αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του :
Μετά την υποβολή έκαστης επιμέρους μελέτης κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και
επάρκειας αυτής, καταβάλλεται ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής.
Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται
κατόπιν συνοπτικού έλεγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Μετά την
έγκριση της μελέτης από τον Εργοδότη, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
της αμοιβής ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον
πέντε τοις εκατό (5%).
Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης (με την έγκριση της Περιβαλλοντικής) καταβάλλεται το
υπόλοιπο της αμοιβής πέντε της εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης
περίπτωσης.
Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της
σύμβασης.
Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα
στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του
επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξη τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι
λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή τους και
αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή
σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για
επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν
διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το
υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την
υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά για την είσπραξή του:
1. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή
τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την
ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.
4. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων και φόρων .
Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός,
μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. Ζ ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 . Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η
προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο
μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος
δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα
από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη
πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως
από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα
αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.
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Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. Διευκρινίζεται ότι :
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων,
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ. (β) Η συμβατική
αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον
ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.
Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά
και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των
εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.
Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα
γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.
Νόμισμα αμοιβής αναδόχου
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από
τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου
της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης τής
παροχής του παραγράφονται ή πέντε (5) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη
λύση της με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο
ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την
αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το
διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
Ελαττώματα ή ελλείψεις Μελέτης
Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη,
αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις
μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης
να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί
εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση
μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν
αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων
βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη
μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος
και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα
νόμιμα προσόντα.
Εκχώρηση δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 195 του Ν. 4412/2016.
Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους
συνεργάτες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα
είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και
θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά
την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Αν είναι η υποχρέωση του αναδόχου να
παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη
τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.
Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους συνεργάτες του) ή από τις υπηρεσίες του
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εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:
•
τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
•
την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του
ιδιοκτήτη του, και
•
σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.
Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη
διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον
Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και
χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ),
για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον
εργοδότη.
Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ' αρχήν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτών θα
αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο, με courier ή δια ζώσης και θα είναι συντεταγμένα στην
ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6
Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης
Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία Έγκρισης της μελέτης, με την
εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η
τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο
σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του
αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση
της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική
γνωμοδότηση.
Η μελέτη εγκρίνεται στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2)
μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον
απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει
συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση
αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων
μελετών.
Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του
τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής
της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη
σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και τυχόν συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων
παραλαμβάνονται ενιαία.
Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο
διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται
επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.
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Άρθρο 7
Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης
Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόμιμων
υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται
και για το χρονικό διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερημερίας. Η
όχληση υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του
εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την αιτία της υπερημερίας και την αιτία της ζημίας και στο
μέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ημέρα υπερημερίας.
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της όχλησης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
συγκροτεί τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συμμετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων,
εκτός αν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του, για σοβαρή αιτία, η οποία αναφέρεται στην απόφαση
συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, τα αίτιά της και το ύψος των ζημιών
του αναδόχου για κάθε ημέρα κατά προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται
μέσα σε έναν μήνα από τη συγκρότηση της στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για
έγκριση. Το εγκεκριμένο πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη και μπορεί να
προσβληθεί με ένσταση.
Μετά τη λήξη της υπερημερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της
ζημίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, μετά από εισήγηση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή.
Άρθρο 8
Έκπτωση του αναδόχου
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται
έκπτωτος. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος: α) Υπερβεί υπαίτια για
χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 184 του
Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. β) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ'
επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.
Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια
φορά η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η
ασκηθείσα να έχει απορριφθεί. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη
ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται μνεία των διατάξεων
του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών
που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει
να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την
εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που αυτή τάσσει για την
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της
συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση
υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών. Αν η προθεσμία που
τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, με
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες
και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται
η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν
συμμορφώθηκε.
Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από την
αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος
υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά από
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες από την
κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής
μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων
εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ
κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να
διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που
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εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο
(2) μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η
διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία
εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι
της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Η Προϊσταμένη Αρχή
υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για
την οριστικοποιηθείσα έκπτωση. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να
καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του
εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της σύμβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει
προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για
λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της
έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονούμενο στάδιο.
Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό
εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιμα, να ζητήσει να παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε
ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου για
τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων
Εργασιών.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση
τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον
ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την
εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου
Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με σύντομο
ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι
κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους
υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.
Άρθρο 9
Διάλυση της σύμβασης
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται διάλυση της σύμβασης και οι έννομες συνέπειες της πράξης
αυτής καθώς και λεπτομέρειες επ αυτής, περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 192 του ν.4412/2016.
Άρθρο 10
Ματαίωση της διάλυσης
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016 .
Άρθρο 11
Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016 .
Άρθρο 12
Υποκατάσταση του αναδόχου
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/2016.

Άρθρο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
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Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά
τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.
Άρθρο 14
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο
άρθρο 198 του ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.
Άρθρο 15
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΤΟΧΟΙ
Σκοπός της μελέτης αποκατάστασης του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλων», Λευκάδας είναι η
συνολική αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε
στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή την 8η Αυγούστου του 2016. Η αποκατάσταση του Κινηματογράφου
είναι πρωτεύουσας σημασίας για τη διατήρηση του πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήρα της
Λευκάδας και την αναβάθμιση του υπολοίπου αστικού ιστού που το περιβάλλει, με σημαντικά
γειτνιάζοντα κτίρια (Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Σβωρόνου, Ι.Ν. Παναγίας των Ξένων, Ι.Ν. Αγ.
Παρασκευής, Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων, και το Μουσείο Αγγ. Σικελιανού), καθώς και υπαίθριους χώρους,
όπως η Πλατεία Μαρκά και το Κηποθέατρο. Πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά την εκτέλεση του έργου
αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον ή άλλου είδους.
Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του συνόλου του
κελύφους, με ανακατασκευές και ενισχύσεις. Οι αναγκαίες εργασίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο, την
ενίσχυση, και την αποκατάσταση του συνόλου της τοιχοποιίας και της ξύλινης στέγης, την
αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού, καθώς και την αισθητική αποκατάσταση και
αναβάθμιση του κτιρίου εξωτερικά. Θα απαιτηθούν, επίσης, εκτεταμένες καθαιρέσεις του ξύλινου
σκελετού των εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών και των επικαλύψεων, η επισκευή και η
ενίσχυση του ισόγειου λίθινου τμήματος, καθώς και η αντικατάσταση του κατεστραμμένου Η/Μ και
λοιπού εξοπλισμού του Κινηματογράφου.
Με βάση το αντικείμενο της μελέτης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου, απαιτούνται οι κάτωθι
κατηγορίες μελετών:
1. Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (Κατηγορία Μελετών 07)
2. Στατική Μελέτη (Κατηγορία Μελετών 08)
3. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (Κατηγορία Μελετών 09)
4. Μελέτη Ενεργειακή – ΚΕΝΑΚ (Κατηγορία Μελετών 14)
5. Τοπογραφική - Φωτογραμμετρική Αποτύπωση (Κατηγορία Μελετών 16)
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εκπόνηση μελέτης - παροχή των υπηρεσιών ξεκινά άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης, σε
συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού (καθαρός χρόνος).
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες Ελληνικούς ή
άλλους παραδεδεγμένους διεθνώς ή επιβεβλημένους Κανονισμούς (Π.Δ.696/74 και Π.Δ.515/89, & Ν.
3316/2005, κλπ.) από τους έχοντες τα απαιτούμενα από το Νόμο για αυτές τις μελέτες προσόντα και
θα εγκριθούν αρμόδια.
Για την παρούσα σύμβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και
προδιαγραφές.
1.
Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/74 και του Π.Δ. 515/89 , όπως ισχύουν .
2.
Ο Ν. 3316/2005 που αναφέρεται στις ισχύουσες διατάξεις περί «Μητρώων Μελετητών» και
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.
Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές,
Ευρωκώδικες, κανονισμούς και λοιπές διατάξεις, δύναται ο Ανάδοχος να καταφύγει, μετά από έγκριση
της Υπηρεσίας, σε άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα κανονιστικά πλαίσια.
Άρθρο 4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές υπολογίζονται βάσει του ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 (Αριθμ. ΔΝΣγ / 32129 /
ΦΝ466 / 16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , Κεφάλαιο Ζ’ Αμοιβές Κτιριακών Έργων , κατά τη
διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», και λαμβάνουν υπόψη
συντελεστή τκ (άρθρο ΓΕΝ 3) ίσο με 1,203.
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Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και καλύπτει τις κατηγορίες
μελετών 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 08 (Στατικές Μελέτες), 09 (Μελέτες Μηχανολογικές –
Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές), 14 (Ενεργειακές Μελέτες – ΚΕΝΑΚ), και 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).
Αναλυτικά, οι αμοιβές των απαιτούμενων εργασιών φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α
1

Εργασία
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αμοιβή (€)
16.565,03

2

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ)

6.560,09

3

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

1.267,88

4

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5
6
7
8
9
10
11

12

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΕΝΑΚ - Κτίριο, κέλυφος (≤5000 τμ)
ΚΕΝΑΚ - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (≤5000 τμ)
ΚΕΝΑΚ - Ύδρευση (≤5000 τμ)
ΚΕΝΑΚ - Αποχέτευση (≤5000 τμ)
ΚΕΝΑΚ - Θέρμανση (≤5000 τμ)
ΚΕΝΑΚ - Κλιματισμός (≤5000 τμ)
ΚΕΝΑΚ - Ενεργητική πυροπροστασία (≤5000 τμ)
Σύνολο Ενεργειακής Μελέτης
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φ/Γ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΑ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΜΟΡΩΝ,
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200
Σύνολο Τοπογραφικής Μελέτης
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α,)

854,4
2.847,75
1.369,38
1.369,38
3.183,44
4.791,32
2.597,09
3.773,00
569.56
273.87
273.87
636.69
958.26
425.72
6.910,97
7,200.00

4,483.27
11.683,27
60,000.00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθ. 406-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λευκάδα 27-12-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
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