ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:338/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 30 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 21738/26-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Θερµός Ευάγγελος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Η.∆. Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης
της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
εκτιµώµενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

-

Έχοντας υπόψη:
Τις δ/ξεις του Ν.4412/16 και ιδιαίτερα τα άρθρα 327 και 117.
Την υπ΄αριθ. 408/2018 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τι είναι το σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας;
H αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον ∆ήµο της Λευκάδας,
προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός µεγάλου αριθµού προβληµάτων κινητικότητας που παρουσιάζει ο
∆ήµος.
Ο δήµος της Λευκάδας αντιµετωπίζει µία σειρά θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση κινητικότητας, τη διαχείριση
της στάθµευσης, τη µετακίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, τις δηµόσιες συγκοινωνίες, τη διαχείριση των
εµπορευµατικών µεταφορών, τον αστικό σχεδιασµό και την χρήση οχηµάτων και νέων τεχνολογιών.
Η περιοχή µελέτης αποτελεί κατά σειρά α) το κύριο αστικό συγκρότηµα του ∆ήµου β) το κύριο τουριστικό
θέρετρο γ) την οδική και ακτοπλοϊκή πύλη εισόδου στο νησί. Είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά φορτισµένη περιοχή
παρουσιάζοντας τεράστια προβλήµατα κάθε φύσης µετακίνησης (πεζή ποδηλάτων, ΙΧ, ∆Χ, λεωφορείων κτλ), τα
οποία προβλέπεται να αντιµετωπιστούν µέσω της υλοποίησης ΣΒΑΚ.
Όσον αφορά στη διαχείριση της στάθµευσης, ένα µεγάλο µέρος της περιοχής µελέτης αποτελείται από το
Ιστορικό Κέντρο της πόλης, στο οποίο απαγορεύεται η στάθµευση, ενώ ταυτόχρονα η υπόλοιπη περιοχή
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στερείται διαθέσιµων χώρων. Έτσι, κατά την εποχιακή φόρτιση θέρους παρουσιάζεται έντονο πρόβληµα
στάθµευσης που επιβαρύνει κάθε µορφής µετακίνηση. Με την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, θα οργανωθούν οι
υφιστάµενες θέσεις στάθµευσης σε κατηγορίες, καθώς επίσης θα µελετηθούν και οργανωθούν οι διαθέσιµοι
χώροι στάθµευσης στα όρια περιοχής µελέτης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές διαδροµές πεζών και
ποδηλάτων, ώστε να αποφορτιστεί το κέντρο της.
Η ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, στοχεύει επίσης στην διευκόλυνση της µετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ µέσω της
αναβάθµισης της ικανότητας πεζοδροµίων και διαβάσεων, καθώς επίσης και της οργάνωσης των καταλήψεων
δηµόσιων επιφανειών από τραπεζοκαθίσµατα και άλλες εµπορικού τύπου καταλήψεις.
Θεωρείται ακόµα αναγκαία η διευκόλυνση της κίνησης των ποδηλάτων µέσω της σύνδεσης των υφιστάµενων
ποδηλατοδρόµων της πόλης µεταξύ τους, καθώς επίσης και της οργάνωσης χρήσης των ελεύθερων πλατών
που προκύπτουν από τις υφιστάµενες µελέτες κυκλοφοριακής αναβάθµισης.
Η παράκαµψη της κυκλοφορίας από τα ΜΜΜ µέσω της Περιφερειακής οδού και των απαραίτητων κόµβων
καθώς και η µετακίνηση των στάσεων από φορτισµένα σηµεία του κέντρου θα βοηθήσει σηµαντικά στην
αποσυµφόρηση του κέντρου της πόλης.
Η ολοκλήρωση της διευθέτησης της κυκλοφορίας τους µέσω των οδών παράκαµψης του κυρίως αστικού ιστού,
θα δώσει λύση στο µακροχρόνιο πρόβληµα που δηµιουργεί η διέλευση βαρέων οχηµάτων από το κέντρο της
πόλης.
Σχετικά µε την συµβολή του ΣΒΑΚ στον Αστικό σχεδιασµό, προβλέπεται πως θα βοηθήσει σηµαντικά στην
ολοκλήρωση των προβλεποµένων παρεµβάσεων από τις πράξεις εφαρµογής του σχεδίου πόλεως.
Ο ∆ήµος Λευκάδας διαθέτει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον, µε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές οι
οποίες πιέζονται από την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου
Αστικής Κινητικότητας στον ∆ήµο Λευκάδας µε την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων οδικών υποδοµών
για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.
Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για µια
καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάµενες πρακτικές σχεδιασµού και λαµβάνει υπόψη του τις βασικές
αρχές της ενοποίησης, της συµµετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.
Ένα Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα βιώσιµο σύστηµα αστικών
µεταφορών µε την επίτευξη -τουλάχιστον- των ακόλουθων στόχων:
• Εξασφάλιση της προσβασιµότητας που παρέχεται από το δίκτυο µεταφορών σε όλους.
• Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας.
• Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκποµπών του θερµοκηπίου και της
κατανάλωσης ενέργειας.
• Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσµατικότητας των µεταφορών, ανθρώπων
και εµπορευµάτων.
• Συµβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του
αστικού σχεδιασµού.
Τα οφέλη από την υιοθέτηση και υλοποίηση του σχεδίου περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής
• Εξοικονόµηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων
• Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος
• Βελτιωµένη προσβασιµότητα
• Ορθή χρήση περιορισµένων πόρων
• Συµµετοχή εµπλεκόµενων φορέων και πολιτών
• Ποιοτικότερες και πληρέστερες µελέτες
• Αποτελεσµατική εκπλήρωση νοµικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
• Αυξηµένη συνέργεια και συµπληρωµατικότητα
• Στροφή προς µια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας.
Καθορισµός Περιοχής Έργου
Ο ∆ήµος Λευκάδας είναι ένα νησί του Ιονίου το οποίο µαζί µε τα νησιά Κέρκυρα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά
και Παξοί αποτελούν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Είναι το τέταρτο σε έκταση νησί στο Ιόνιο µε έκταση
320τ.χλµ και πληθυσµό 23.693 κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία επίσηµη απογραφή που διενεργήθηκε από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αποτελεί έναν από τους 5 Καλλικρατικούς ∆ήµους της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, ο οποίος
συστήθηκε από την συνένωση των προϋπαρχόντων ∆ήµων Λευκάδος, Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς και
Σφακιωτών και των Κοινοτήτων Καλάµου και Καστού.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αποτελεί την πρωτεύουσα του Νοµού Λευκάδας και ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η Περιφέρεια αποτελείται τους Νοµούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.
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Η περιοχή του έργου περιλαµβάνει την Πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές
“Περιβολίων, Βαρδανίων κτλ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχέδια πόλης.
Χάρτης Περιοχής Μελέτης
Γεωγραφικά – ∆ηµογραφικά – Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ∆ήµου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά την δεκαετία 1991-2001 παρατηρήθηκε µείωση του µόνιµου
πληθυσµού στο ∆ήµο Λευκάδας της τάξεως του 5,20%, ενώ την δεκαετία 2001-2011, παρατηρήθηκε
µεγαλύτερη µείωση της τάξεως του 8,95%.
Η κυρίαρχη απασχόληση των κατοίκων είναι αρχικά ο τριτογενής και στην συνέχεια ο δευτερογενής τοµέας ενώ
ο πρωτογενής τοµέας είναι ιδιαίτερα συρρικνωµένος και παρουσιάζει σηµαντική µείωση στο διάστηµα 20012011. Η κυρίαρχη απασχόληση των κατοίκων χαρακτηρίζει τον ∆ήµο ως αστικό κέντρο.
Η πόλη της Λευκάδας αποτελεί το διοικητικό και οικονοµικό κέντρο του ∆ήµου. Γύρω από το λιµάνι της πόλης
είναι συγκεντρωµένες πολλές υπηρεσίες για τη εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών. Τόπος καθηµερινής
συνάντησης η κεντρική πλατεία όπου στη δυτική της πλευρά δεσπόζει ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος που είναι
ο πρώτος Ναός της πόλης και χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό, πολιτιστικό και ιστορικό µνηµείο. Η πόλη της
Λευκάδας διαθέτει επίσης πλούσια πολιτιστική υποδοµή.
Χωροθέτηση - Υποδοµές
Μια σειρά από µεγάλα έργα υποδοµής που υλοποιήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή,
συνέβαλαν στο να “προσεγγίσει” η Λευκάδα την ηπειρωτική Ελλάδα αυξάνοντας τις µετακινήσεις στο νησί και
καθιστώντας την ανάγκη εφαρµογής ενός Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας εντονότερη. Σε αυτά
περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η λειτουργία της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου διευκολύνει σηµαντικά τη σύνδεση του νησιού µε την
υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και µε το λιµάνι της Πάτρας που απέχει 170 χλµ.
η υποθαλάσσια σήραγγα Πρεβέζης-Ακτίου καθιστά εύκολη την πρόσβαση στο νησί από τη βορειοδυτική
Ελλάδα, αλλά και από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, που απέχει 100χλµ.
η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού που έδωσε σηµαντική ώθηση στο νησί.
η ολοκλήρωση της ευρείας παράκαµψης του Αγρινίου ( µήκους 34 χλµ.) και η σχετικά οµαλή εξέλιξη του
οδικού άξονα Αµβρακία- Ακτίο, γεγονότα που αποτέλεσαν σηµαντικές εξελίξεις για το νησί.

Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο του νησιού καλύπτει σχετικά ικανοποιητικά τις ανάγκες µετακίνησης κατοίκων και
επισκεπτών, εµφανίζει όµως ανάγκες βελτίωσης σε θέµατα βατότητας, σήµανσης και ασφάλειας. Ιδιαίτερα
ικανοποιητική είναι η κατάσταση των δρόµων του επαρχιακού δικτύου, ενώ το αγροτικό δίκτυο είναι επαρκές
στα όρια των αποµακρυσµένων οικισµών.
Το νησί της Λευκάδας δεν διαθέτει αεροδρόµιο.
Η σύνδεση της Λευκάδας µε τα γύρω νησιά πραγµατοποιείται από το Νυδρί µε καθηµερινά δροµολόγια για
Κάλαµο, Μεγανήσι, Κεφαλονιά( Φισκάρδο), και Ιθάκη (Φρίκες). Η πρόσβαση των κατοίκων των δύο άλλων
νησιών του ∆ήµου ( Κάλαµος και Καστός) µε τη Λευκάδα, γίνεται και οδικώς( µέσω Μύτικα Αιτ/νίας).
Σηµαντική υποδοµή για το θαλάσσιο τουρισµό, αποτελεί η µαρίνα της Λευκάδας, µία από τις πιο σύγχρονες της
χώρας, η οποία διαθέτει 620 θέσεις ελλιµενισµού, έργα υποδοµής και εγκαταστάσεις, που εκτείνονται σε 70.000
τ.µ.
Στόχοι ΣΒΑΚ
Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:
•
•

•

Την ανάδειξη της σύγχρονης φυσιογνωµίας της πόλης, του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή και των
στοιχείων της ιστορίας της.
Φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον, δίνοντας έµφαση στους πυλώνες της βιώσιµης κινητικότητας που είναι η
δηµόσια συγκοινωνία, το περπάτηµα και το ποδήλατο µε σχεδιασµό αντίστοιχων δικτύων υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτησης και προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Εφαρµογή µέτρων και παρεµβάσεων για την ενθάρρυνση της µετακίνησης µε δηµόσια συγκοινωνία,
ποδήλατο ή πεζή και αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για τις καθηµερινές µετακινήσεις
κυρίως µέσω της πολιτικής στάθµευσης. Ταυτόχρονα αντιµετώπιση των προβληµάτων στάθµευσης στο
κέντρο µε στόχο η αναζήτηση θέσης στάθµευσης να γίνει λιγότερο χρονοβόρα.
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•
•
•
•
•
•
•

Άµεση υλοποίηση σηµειακών παρεµβάσεων µικρής έκτασης σε επιλεγµένες θέσεις ιδιαίτερης βαρύτητας για
την ορθή εφαρµογή των προβλέψεων της µελέτης.
Στρατηγικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός των προτεινόµενων έργων και παρεµβάσεων βιώσιµης
κινητικότητας, µε τρόπο ώστε να διασφαλιστεί µια οµαλή διαδικασία υλοποίησής τους στα επόµενα χρόνια.
Την παράκαµψη της διερχόµενης κυκλοφορίας από τον αστικό ιστό µε την δηµιουργία νέων περιµετρικών
οδικών συνδέσεων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων τόσο µε την πόλη όσο και µεταξύ τους.
Την αποφόρτιση της Περιφερειακής οδού και την ενίσχυση της λειτουργίας της ως αστικής αρτηρίας.
Τη σύνδεση του οικιστικού ιστού της πόλης µε την παρόχθια ζώνη.
Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την βελτίωση των προσβάσεων.
Την ανάδειξη των βυζαντινών µνηµείων της πόλης σε συνδυασµό µε την κίνηση των πολιτών και
τουριστών.

Η µελέτη θα υποστηρίζεται από µαθηµατικό µοντέλο µέσω του οποίου θα τεκµηριώνονται οι επιπτώσεις των
παρεµβάσεων και µέτρων στην κατανάλωση καυσίµων και τις εκποµπές CO2, Η µελέτη θα συνταχθεί σε
περιβάλλον GIS (Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών). Όλα τα στοιχεία της µελέτης θα παραδοθούν και σε
ψηφιακή µορφή. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και µετατροπές χρειαστούν, ώστε να είναι συµβατά µε τα
συστήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος µας, θα είναι υποχρέωση του αναδόχου.
Κυκλοφοριακές µελέτες και δράσεις
Οι προσπάθειες σχετικές µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και την προώθηση της βιώσιµης αστικής
κινητικότητας που έχουν γίνει τα τελευταία στο ∆ήµο Λευκάδας περιλαµβάνουν:
• την εγκεκριµένη µελέτη "Κυκλοφοριακή διερεύνηση πόλης Λευκάδας" και
• την εγκεκριµένη µελέτη µε τίτλο "Μελέτη τριών κόµβων (Καραβέλα-Φιλοσόφων, Γαζή-Κατωπόδη-Ξ.
Γρηγόρη, Περιγιαλίου)"
Παράλληλες δράσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία 3 έτη αφορούν:
• την εφαρµογή µέτρων περιορισµού της στάθµευσης στην δυτική και ανατολική παραλιακή οδό του
Ιστορικού Κέντρου.
• την εντατικοποίηση των ελέγχων παράνοµης στάθµευσης και αναβάθµιση της Σήµανσης κατακόρυφης
και οριζόντιας στο Ιστορικό Κέντρο.
Σχετικές δράσεις επαφής των πολιτών µε θέµατα Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας (π.χ. συµµετοχή στην
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας) αφορούν:
• στην ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2014,
• στον ποδηλατικό γύρο της πόλης στα πλαίσια του Προγράµµατος Ecomobility 2015-16,
ου
• στη συµµετοχή – διοργάνωση του 4ου, 5 και 6ου Πράσινου Ηµιµαραθωνίου.
Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει µέχρι σήµερα προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα που
αφορούν την κυκλοφορία στην περιοχή, δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα µία ολοκληρωµένη πολιτική βελτίωσης της
κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιεχόµενο και αντικείµενο µελέτης
Η περιοχή του έργου περιλαµβάνει την Πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές
“Περιβολίων, Βαρδανίων κτλ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχέδια πόλης
Βασικό αντικείµενο της µελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για τη διαχείριση και το
σχεδιασµό µέτρων και παρεµβάσεων βιώσιµης κινητικότητας, µε χρονικό ορίζοντα 15 ετών. Το σχέδιο αυτό θα
περιέχει στρατηγικό και επιχειρησιακό σκέλος.
Ο σχεδιασµός Βιώσιµης Κινητικότητας θα αναφέρεται σε όλες τις συνιστώσες (υποσυστήµατα) του αστικού
συστήµατος µεταφορών, µε βασικούς άξονες:
•

•
•
•

Ύπαρξη ενιαίου Χωροταξικού, Πολεοδοµικού και Συγκοινωνιακού σχεδιασµού (εναρµόνιση των χρήσεων
γης που προβλέπονται στο ΓΠΣ - και το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. - µε το είδος των συγκοινωνιακών
υποδοµών, ιεράρχηση οδικού δικτύου, ιεραρχηµένη ανάπτυξη υποδοµών κλπ).
∆ιαχείριση κυκλοφορίας (οδική ασφάλεια, µέσα µαζικής µεταφοράς, έξυπνη κυκλοφορία, στάθµευση παρά
την οδό και εκτός οδού).
Ήπιες µορφές µετακίνησης (υποδοµές για ήπιες µορφές µετακινήσεων, ρυθµίσεις για ήπιες µεταφορές
µετακινήσεων).
Τεχνολογίες και µέτρα για το περιβάλλον (τεχνολογίες για περιορισµό εκποµπών στα οχήµατα και στα
καύσιµα, ελεγχόµενη στάθµευση, περιβαλλοντική τιµολόγηση IX κ.λ.π.)
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Η διαδικασία κατάστρωσης του συνολικού Σχεδίου αρθρώνεται στα ακόλουθα 2 βασικά βήµατα:
(α) ανάλυση και αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης, επισήµανση των σχετικών προβληµάτων και
αναγκών και
(β) διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την αντιµετώπισή τους µε γνώµονα την διασφάλιση βιώσιµης
κινητικότητας σε κατοίκους, εργαζόµενους, επισκέπτες της πόλης, παιδιά και ατόµων µε αναπηρία
Το Σχέδιο θα περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα βήµατα:
1. Καθορισµός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχηµένο σχέδιο.
Περιλαµβάνονται η δέσµευση στις αρχές της βιώσιµης κινητικότητας, η αξιολόγηση των επιπτώσεων από το
Περιφερειακό και Εθνικό σύστηµα σχεδιασµού, το στάδιο της αυταξιολόγησης του φορέα, η επανεξέταση
των διαθέσιµων πόρων, ο καθορισµός χρονοδιαγράµµατος και η αναζήτηση των εµπλεκόµενων φορέων.
2. Καθορισµός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρµογής του Σχεδίου.
Περιλαµβάνονται ο γεωγραφικός προσδιορισµός του σχεδίου, ο συντονισµός των πολιτικών και η
ολοκληρωµένη προσέγγιση του σχεδίου, ο σχεδιασµός και η ενεργή συµµετοχή των πολιτών και
εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και η συµφωνία σχετικά µε το πρόγραµµα εργασιών και διαχείριση.
3. Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων.
Περιλαµβάνονται τα στάδια αφενός της προετοιµασίας ανάλυσης των προβληµάτων και ευκαιριών που θα
βασίζεται σε επικαιροποιηµένα και εξειδικευµένα ποσοτικά δεδοµένα και µετρήσεις και αφετέρου της
ανάπτυξης σεναρίων.
4. Ανάπτυξη κοινού οράµατος.
Περιλαµβάνονται η ανάπτυξη ενός κοινού οράµατος για την αστική κινητικότητα και η ανάπτυξη µετρήσιµων
και ρεαλιστικών στόχων.
5. Σχεδιασµός αποτελεσµατικού πλαισίου µέτρων.
Περιλαµβάνονται ο προσδιορισµός των αποτελεσµατικότερων µέτρων, µεταφοράς εµπειρίας, η επιλογή
µέτρων µε την καλύτερη σχέση τιµής - απόδοσης, καθώς και η χρήση συνεργειών και η δηµιουργία
ολοκληρωµένων πακέτων µέτρων.
6. Συµφωνία για τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και καταµερισµό στόχων
Περιλαµβάνονται η ανάλυση αρµοδιοτήτων και πόρων καθώς και η προετοιµασία ενός σχεδίου δράσης και
προϋπολογισµού.
7. Ανάπτυξη µεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου µε τη χρήση δεικτών.
Η επίβλεψη της µελέτης θα γίνει από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία ευθύνεται για την
παρακολούθηση της σύµβασης της µελέτης, την τήρηση των όρων της από τον Ανάδοχο και τη διατύπωση
εισηγήσεων και παρατηρήσεων σχετικών µε το αντικείµενο της σύµβασης προς τη ∆ηµοτική Αρχή.
Εισηγούµαι την έγκριση των όρων διακήρυξης και την ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 14 Νοεµβρίου
2018, µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, αποφασίζει:
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης της µελέτης µε τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ως
κατωτέρω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

Μελέτη
Βιώσιµης
Κινητικότητας
για
Λευκάδας

το

Αστικής
∆ήµο

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Πράσινο Ταµείο
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
δηµόσιο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης:
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Εκτιµώµενης αξίας 29.882,52€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω
µελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1. 1
Αναθέτουσα αρχή
: ∆ήµος Λευκάδας
: ……………………….
Οδός
Ταχ.Κωδ.
: ……………………….
Τηλ.
: ……………………….
Telefax
: …………………….
E-mail
: ……………………….
Πληροφορίες
: ………………………

1.2 Κύριος του Έργου :

∆ήµος Λευκάδας

1.3 Εργοδότης:

∆ήµος Λευκάδας

1.4 Προϊστάµενη Αρχή :

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας

1.5 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία :

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας

1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο :…………………………
1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, στην οποία θα
κατατεθούν οι προσφορές:
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

……………………….
……………………….
……………………….
…………………….
……………………….

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της µελέτης,
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε
οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της µελέτης, υποχρεούνται να
δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή
αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται
στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών
2.1 Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016,
γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
δ) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων,
ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,
στ) το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών,
ζ) τα υποδείγµατα που προσαρτώνται στην παρούσα
η) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί
όλων των ανωτέρω,
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από τις
………………….. στην ιστοσελίδα www.lefkada.gov.gr .
Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται επίσης από τις …………………. (ηµεροµηνία) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας.
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Για την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες
και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης σε
προηγούµενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ........................................, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την ........................................................ Επίσης
µέχρι την ηµέρα αυτή, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο δηµόσιας σύµβασης µελέτης” που
βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του.

Άρθρο 3:

Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14,
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ..................... (διεύθυνση)
είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ................ (διεύθυνση)
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ............. (διεύθυνση
πρωτοκόλλου).
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά
του …..
για τη µελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ Σ Χ Ε ∆ Ι Ο Υ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Λευκάδας.
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών………………..
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το
διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax,
e-mail).
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
20.1 του παρόντος,
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.2 του
παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
και γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 3.2 του παρόντος.
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του
άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 4.1 του παρόντος.
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την
εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η
συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις
απορρίπτει ως µη κανονικές.
3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο:
α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και
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γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονοµικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του άρθρου
14 του παρόντος. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για
να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ηµέρα υποβολής αναγράφεται
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο µονογράφεται από
τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
4.2 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη της παραλαβής σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους
των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του
οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών
συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και
µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, γνωστοποιεί µε έγγραφο του
Προέδρου της, προ εύλογης προθεσµίας και µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την
ηµεροµηνία και την ώρα της δηµόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων
που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής.
Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο
έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε
κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη
βαθµολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές
προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα
αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο προσφέρων
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση διακοπής δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται
γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ταχυδροµικώς ή µε φαξ ή µε συνδυασµό των ανωτέρω µέσων σε όλους τους προσφέροντες για την
ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.
4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών
προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί
µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέµπει το Πρακτικό στην
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία θα πρέπει να εφαρµόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την
αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο)
κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική
προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής
ενστάσεων.
4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό, σε δηµόσια συνεδρίαση,
σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς προ πέντε (5) ηµερών, για την αποσφράγιση των
οικονοµικών τους προσφορών. Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονοµικές
προσφορές, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά
κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο
αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
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Ύστερα από τη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και
οικονοµικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές
της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή,
προκειµένου να το εγκρίνει.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης
έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
5.1 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 δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
5.2 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.
5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται η µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 του παρόντος ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος,
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
5.4 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς µεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας.
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆. ότι πληροί, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.4. της
παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 15 της παρούσας.
5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
5.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου (αποφαινόµενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά
την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
5.8 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (τόπος) εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.
5.9 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.

Άρθρο 6: Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου
για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127
του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31η Μαρτίου
2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς τους, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 8: Σύναψη σύµβασης

1.1
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
8.2 Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της
παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
8.3 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 9: Σειρά ισχύος εγγράφων
Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:
1.

Το Συµφωνητικό,

2.

Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της,

3.

Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,

4.

Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου,

5.

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

6.

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

Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες,
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
10.2
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).
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Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και 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.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
10. 3
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013).
10.4
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
10.5
Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών
υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.

Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο
δηµοσίευσης της παρούσας:

1. Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του.

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν.

3. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα».

4. Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».

7. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
9. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.

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

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

12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
13. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’
297) και άλλες διατάξεις” και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο.

14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση».
15. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει.
16. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”.
17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει.
18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”, όπως ισχύει.
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19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργασιών και
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως
συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό αµοιβών.

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

21. Η µε αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης».

22. Η µε αρ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων
Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της
παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016».

23. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων».

24. Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για
τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση
ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
25. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν),
καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα έγγραφα της παρούσας
σύµβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

26. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών.
27. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο
κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα
συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες της σύµβασης
12.1 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 29.882,52€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαµβάνει τις προεκτιµώµενες
αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών µελετών:
•

25.984,80 € για µελέτη κατηγορίας 10 (Κυκλοφοριακές Μελέτες)

και 3.897,72 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η µελέτη έχει ενταχθεί ----------------------- και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από ----------------------------- και υπόκειται στις
νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
12.2 Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και οι τιµές µονάδος που
χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω προεκτιµώµενων αµοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
προεκτιµώµενων αµοιβών.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία
του έργου, η δε οικονοµική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική αµοιβή τους για το σύνολο του προς µελέτη αντικειµένου,
όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δηµόσιας σύµβασης. Τεκµαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη
µελέτη του Φακέλου δηµόσιας σύµβασης, την πιθανότητα να µην αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου,
που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της
µελέτης και διαµόρφωσε ανάλογα την οικονοµική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρµόζεται το άρθρο 186
του ν. 4412/2016.
12.3
Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής του
συµφωνητικού.
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 330 ηµέρες από την υπογραφή του
συµφωνητικού.
Στο συµφωνητικό ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως:
1. Α' ΦΑΣΗ 150 ηµέρες
2. Β' ΦΑΣΗ 90 ηµέρες
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 240 ηµέρες.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης
των προθεσµιών της σύµβασης.
Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016.
Άρθρο 13:

Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών

13.1 Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
13.2 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.
13.3 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου της µελέτης.
13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών του
εποµένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής.

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η
………………………………………… και ώρα ………………. .
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του παρόντος.

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
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15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 597,65 €, η οποία εκδίδεται είτε από
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό, είτε από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Εάν η εγγύηση συµµετοχής εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, αν
ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 της
παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής επιστρέφονται ως εξής :
α) στον ανάδοχο, µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α)
εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό, είτε από
το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού και β) πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.1
της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, υπέρ του κυρίου του
έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση
της έκπτωσης του αναδόχου.

15.3 Εγγύηση προκαταβολής
Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους του άρθρου 187 παρ. 2 περ. α) του ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.

15.4
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www.lefkada.gov.gr).
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.
Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
17.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση µελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
17.2

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

17.3
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σηµείων
γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες µελετών.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού
18.1

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του
(αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ
ης
του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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18.1.2 α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία
ή/και
β) η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 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.

18.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από 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 X του
Προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016,
(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5
άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των προσφερόντων κατά την
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) Ο προσφέρων 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 του ν. 4412/2016,
(η) Ο προσφέρων επιχείρησε 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,
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά
του.
18.1.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.
18.1.5 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1 και 18.1.3 µπορεί
να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
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γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη
απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο
οποίο ισχύει η απόφαση.
18.1.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
18.1.7 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Άρθρο 19 . Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016.
19.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν για την τελευταία τριετία και για κάθε έτος ελάχιστο κύκλο εργασιών από
συµβάσεις εκπόνησης µελετών ύψους τουλάχιστον 30.000,00 € .
19.3. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Για την κατηγορία µελέτης 10, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εµπειρίας και επιπλέον
(β) ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται από την εκπόνηση
β1. Τριών (3)
τουλάχιστον παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε δηµόσιες συµβάσεις του υποψήφιου
φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται οι µελέτες αστικής κινητικότητας
σε αστικές περιοχές άνω των 20.000 κατοίκων σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2011) και οι κυκλοφοριακές µελέτες
στα πλαίσια των οποίων να έχουν αθροιστικά µελετηθεί τουλάχιστον κυκλοφοριακοί φόρτοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, άξονες
κίνησης πεζών/πεζόδροµοι, ρυθµίσεις απλής και ελεγχόµενης στάθµευσης, σε αστικές περιοχές άνω των 20.000 κατοίκων
σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2011).
Β2. Μιάς (1) τουλάχιστον παρόµοιας µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε δηµόσιες συµβάσεις του
υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ως παρόµοια µελέτη νοούνται οι µελέτες αστικής
κινητικότητας σε αστικές περιοχές άνω των 100.000 κατοίκων σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2011) και οι
κυκλοφοριακές µελέτες στα πλαίσια των οποίων να έχουν αθροιστικά µελετηθεί τουλάχιστον κυκλοφοριακοί φόρτοι, οδοί
ήπιας κυκλοφορίας, άξονες κίνησης πεζών/πεζόδροµοι, ρυθµίσεις απλής και ελεγχόµενης στάθµευσης, σε αστικές περιοχές
άνω των 100.000 κατοίκων σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2011).

Οι πιο πάνω µελέτες θα πρέπει να είναι εγκεκριµένες από τις Αναθέτουσες Αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 20: Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς
Κάθε προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία:

20.1

ΦΑΚΕΛΟΣ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 18 του
παρόντος,
ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρόντος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
β) εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15.1 του παρόντος,
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συµµετοχής.
20.2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική
προσφορά κατά τα οριζόµενα στην παρ. 21.2 της παρούσας:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου ∆ηµόσιας
Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να
περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων,
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης,
δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των
υποστηρικτικών µελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα, τον
καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης,
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περιπτ. (β),
λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας
µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της
δράσης κάθε µέλους της οµάδας µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει στην οµάδα µελέτης και το
βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την
απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της µελέτης,
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία
που τεκµηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και εξαιρουµένων των
υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία
µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο µέγεθος 30 σελίδων κειµένου
µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος.
Όταν το περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται
υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω
πληροφορίες.

20.3

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιλαµβάνει το χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή Έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και την
συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης.
Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επιµέρους κατηγορία µελέτης. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν έντυπο
οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την
εκτέλεση της σύµβασης. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαµβάνει, εκτός από τις αµοιβές για
την εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων
ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /µελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
Η συνολική προσφερόµενη τιµή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις κατά τους όρους του άρθρου 7
του παρόντος.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιµής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων µε βάση τα
παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή τους.
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την
τεχνική έκθεση του άρθρου 20.2 της παρούσας, µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
κατά την εκπόνηση της µελέτης.
∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων
Το 1ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται σε σ1= 30%.
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, βάσει των στοιχείων β και γ του άρθρου
20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριµένα:
•
ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονοµικός φορέας,
•
ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης,
•
η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος.
Το 2ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται σε σ2= 35%.
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων δ και ε του άρθρου 20.2 της παρούσας και
συγκεκριµένα:
•
η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας,
•
η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος και
•
ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης.
Το 3ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται σε σ3= 35%.
21.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε
κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο:
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν
ο

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν
και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1
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Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1 απορρίπτεται και
ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.

21.3. Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς
Oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής
προσφοράς ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή.
ο

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20%.
Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν
κανονικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 21.2 της παρούσας.

21.4
Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής
H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:
U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
ο

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο αριθµό στο U.
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία
τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
προσφέροντα µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές.

Άρθρο 22: Αποδεικτικά µέσα (µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
έλεγχος νοµιµοποίησης)
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη
σύναψη της σύµβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται
της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν
προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι (6) µηνών.
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για
την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε µέλος της ένωσης. Η
πλήρωση των απαιτήσεων της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5.1 ειδοποίησης
από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
22.1 Σχετικά µε τον έλεγχο περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού:
22.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1 του
παρόντος.

22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος:
β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους
µέλους ή χώρας.
Οι Έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού
οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.
Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους
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ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας.
β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας.
Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ.
22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:
Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου
κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα και το
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νοµικά πρόσωπα εκτός Α.Ε.,
όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι
αποκλεισµού.
Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές - φυσικά
πρόσωπα, προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες
επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες
Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα
οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον
αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός
φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
22.1.4 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.7 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
22.2. Σχετικά µε τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών
για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:
•

στην κατηγορία µελέτης 10, πτυχία τάξεων Β και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
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εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της
παρούσας.
22.2.2 Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:
µε ένα από τα δικαιολογητικά (α), (β) και (γ) του µέρους I του παραρτήµατος XII του προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016.
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα
αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι µεν προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, µε το
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών και συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγµατα 2 και 3 του προσαρτήµατος
IIΙ της παρούσας, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες καταθέτοντας στοιχεία σχετικά µε τα όσα αναφέρονται στα αii, β,
γ, στ και η του παραρτήµατος XII µέρος ΙΙ του προσαρτήµατος Α του νόµου 4412/2016.
(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β) κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων µελετών, σύµφωνα µε το
συνηµµένο Υπόδειγµα 1 του προσαρτήµατος ΙΙΙ, που εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία, συνοδευόµενο από
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσµατικής εκπόνησης των µελετών,
καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις της αναθέτουσας αρχής που βεβαιώνουν τα παραπάνω, επί ποινή αποκλεισµού.
22.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για την
εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων
στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
22.3. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία
υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις
αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον
αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του
διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
23.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
23.4 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 της παρούσας για τους
υπεργολάβους µε το Τ.Ε.Υ.∆.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
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Άρθρο 24 - ∆ιάφορα:
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις:
........................................................................................................................................................................................
...
Απόφαση µε αρ. πρωτ. ....... για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονοµικό έτος 201...... και µε αρ. ..................
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ. (συµπληρώνεται και ο αριθµός της
απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός
οικονοµικά έτη).
.........................................
(Τόπος – Ηµεροµηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Τµηµατάρχης

........................

..............................

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. ......................... απόφαση
Ο ∆ιευθυντής
................................
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι :

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙI :

Υποδείγµατα για την τεχνική ικανότητα

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 :

Κατάλογος παρόµοιας φύσης µελετών

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 :

Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους σπουδών και
επαγγελµατικά προσόντα)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 :

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
Προσάρτηµα Ι
Αθήνα …………………..

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………

1

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι
2
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού ………………………………… , υπέρ
3
…………………………………………………………………………………………………………………………. για τη συµµετοχή
4
της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………. , ή της µετ΄ αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για
5
την ανάδειξη αναδόχου για ………………………………………………………………………………………… σύµφωνα µε τη
σχετική προκήρυξή σας.
Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω
διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 5 (πέντε) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε
φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι
6
……………………….. µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό
Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας
αυτή.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Με τιµή
Προσάρτηµα ΙΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. …………..
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ΕΥΡΩ …………….……..

Αθήνα …………………..
1
2

3

4
5
6

7

Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό
ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε
παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016).
Αναγράφεται: α) η επωνυµία του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού
προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών ένωσης – φυσικών
προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) ένωσης, όπως αναφέρονται στην αίτηση
συµµετοχής, β) ο Α.Φ.Μ και γ) η διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη, µπορεί όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική
επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της.
Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ.
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Προς
8

Ε ∆ Ρ Α: ………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι από
9
το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ …………………………………………………………. µέχρι το ποσό των
………………………….ΕΥΡΩ
Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου
10
κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση …...…………………………………………..
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της παρούσας ή
µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά
ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της
παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου και
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά
δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας …..ετίας (από ….έως σήµερα)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο κατάλογος. Σε
περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε µέλος
αυτής.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)
---------------------------------------------------------------------------------1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση)
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9

10

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη Αρχή,
∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6 Τµ. Α)

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της µελέτης που εκπονήθηκαν ή πρόκειται
να εκπονηθούν. Προκαταρκτική, Προµελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρµογής
κ.λ.π.).

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε περίπτωση
σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της
Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της
εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι.
Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η εγκριτική
απόφαση.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του
µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής
του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο
και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε
παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση µελέτη. Μπορεί να γίνεται περιγραφή
των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του
υποψηφίου.)

Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της µελέτης ή της παροχής
υπηρεσιών.
Αναγράφεται: α) η επωνυµία του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού
προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών σύµπραξης –
φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, όπως
αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής, β) ο Α.Φ.Μ και γ) η διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

(Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας στην
οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)

ΑΜΟΙΒΗ:

(Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο
υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και η τελική
προκύπτουσα αµοιβή του.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης. Στην
περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες σχετικά µε την
επιτυχή υλοποίηση της µελέτης. Στην περίπτωση που διατίθενται
πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της µελέτης
συνυποβάλλονται.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση
Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση)
(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και
ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. )
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νοµίµου Εκπροσώπου
Σηµείωση: Το υπόψη προσάρτηµα µπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας µε µορφή στηλών, των οποίων τα
περιεχόµενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καµιά αλλοίωση από τα ζητούµενα στο παρόν υπόδειγµα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας.
Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.)
α/α

1

Ονοµατεπώνυµο

Τίτλος σπουδών
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, κλπ –
Ειδικότητα)

Θέση
στο υποψήφιο
σχήµα

Επαγγελµατική
Εµπειρία

2

3

4

5

29

(Τόπος – Ηµεροµηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νοµίµου Εκπροσώπου
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.

Επώνυµο

:

2.

Όνοµα

:

3.

Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης

:

4.

Υπηκοότητα

:

5.

Οικογενειακή Κατάσταση

:

6.

Εκπαίδευση

:

Ί∆ΡΥΜΑ:
Ηµεροµηνία:
Από (µήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας τροποποιείται
κατάλληλα).

7.

Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα) :
ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ελληνικά

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).
8.
9.
10.
11.
12.

Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών
:
Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού
τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ).
Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής εµπειρίας στο
εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα των µελετών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου).
Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που προκύπτουν από την µέχρι
σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του).
Επαγγελµατική απασχόληση:
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις µέχρι σήµερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την σηµερινή
θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα µε το εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα των µελετών. ∆ίδονται στοιχεία
όπως η χρονική διάρκεια παραµονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχοµένως διαφορετική
θέση, οι αρµοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση).
Χρονική διάρκεια:
Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος)
Χώρα:
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρµοδιότητες – ευθύνες:

13.

Χρονική διάρκεια:
Από (µήνας/έτος) έως (µήνας/έτος)
Χώρα:
Ονοµασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρµοδιότητες – ευθύνες:
Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση µελέτη :
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισµός που αναγράφεται στο
Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ. Η εµπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευµένο αντικείµενο του τοµέα των
µελετών.
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ΧΩΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (µήνας/έτος)
Έως (µήνας/έτος)

Τόπος – Ηµεροµηνία
Υπογραφή

Καθορίζει ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 14-11-2018 ηµέρα Τετάρτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 338/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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