ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 15ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 88/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µήνα Απριλίου
του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7069/13-4-17 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Καρφάκη Μαριάννα
4. Σέρβος Κων/νος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό όρων διακήρυξης και καθορισµό ηµεροµηνίας
δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού ΑσπρογερακάταΠευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας», προϋπολογισµού 50.000 €.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, 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:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του
άρθρου 117.
2. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 στον οποίο έχει γραφτεί πίστωση 50.000,00€ για
την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (
Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30/7412.001.
5. Την αριθ.46 /2017 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία υποβλήθηκε το αίτηµα προς τον αναπληρωτή
προϊστάµενο της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών για έκδοση πρότασης ανάληψης δαπάνης και
βεβαίωση νοµιµότητας δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
6. Την αριθ. 50/2017 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
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Σας υποβάλλουµε τους προς έγκριση όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού της
«Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» &
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την κατάρτιση
των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού της µελέτης «Μελέτη
αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» εκτιµώµενης
αξίας 50.000,00€. τον καθορισµό
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του και προτείνουµε
ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 08-05-2017 ηµέρα ∆ευτέρα.»
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, οµόφωνα αποφασίζει:
Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού της µελέτης «Μελέτη
αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» εκτιµώµενης
αξίας 50.000,00 €, ως κατωτέρω:

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ταχ.∆/νση: Αντ.Τζεβελέκη & Υπ. Αθ.Κατωπόδη
311 00 ,Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60537
Fax : 26453 60540
e-mail : dltl@lefkada.gov.gr

Αριθµός Πρωτοκ. :42/2016

ΜΕΛΕΤΗ
«Μελέτη αποκάταστάσης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» ,
Προϋπολογισµού 50.000,00€ (µε ΦΠΑ)
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α) Τεχνική Έκθεση
β) ∆ιακήρυξη
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
δ) Τεχνική Περιγραφή
ε) Έντυπα οικονοµικών Προσφορών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά τις απαιτούµενες εργασίες για την εκπόνηση της µελέτης: «Μελέτη αποκάταστάσης οδού
Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας».
Η ως άνω Τεχνική Έκθεση συντάσσεται, προκειµένου ο ∆ήµος Λευκάδας να αναθέσει την εκπόνηση της ως
άνω µελέτης .
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ Α’147/8-8-2016
και ειδικότερα του άρθρου 117, αναλογικά από τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, από το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ
114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Συγκεκριµένα θα γίνει συνοπτικός διαγωνισµός και µε κριτήρια κατακύρωσης
α) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη
1.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117.
2. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Αναλυτικότερα, για την εκτέλεση της µελέτης «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (
Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας , ΣΑΤΑ οικονοµικού
έτους 2017, παρακάτω πίστωση .
Κωδικός
30-74.12.001

Περιγραφή
Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (
Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας

Προϋπολογισµός
50.000,00 €

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 86 του Ν.4412/2016 µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο:
«Μελέτη αποκάταστάσης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας», που θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και αποφάσεις,
όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης σύµβασης για δηµοσίευση στην Πλατφόρµα
του ΚΗΜ∆ΗΣ και µε τους όρους του παρόντος τεύχους.
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης σύµβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) σύµφωνα µε τα άρθρα 121 παρ. 1 (γ) και 122 του Ν. 4412/2016.
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Η εκπόνηση της µελέτης θα χρηµατοδοτηθεί µε ιδίους πόρους του ∆ήµου Λευκάδας (Κ.Α. 30-7412. 001).
Οι ποσότητες και η αξία των µελετών προς εκπόνηση που οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν
προσφορά είναι οι ακόλουθες:
CPV

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

71351810-4

Τοπογραφικές Εργασίες

71322300-4
71351810-4

Οριστική µελέτη
Οδοποιίας και Σήµανσης
– Ασφάλισης

71351500-8

Γεωλογική Μελέτη

71351500-8

Γεωτεχνική Μελέτη

71322200-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
κατηγορία 16
(Α’ τάξης και πάνω)

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
6609,61 €

κατηγορία 10
(Α’ τάξης και πάνω)

1

13.793,60

13.793,60

1

9.112,45 €

9.112,45 €

1

4870.68 €

4870.68 €

1

3.571,56

3.571,56

κατηγορία 20
(Α’ τάξης και πάνω)
κατηγορία 20
(Α’ τάξης και πάνω)

Οριστική Μελέτη
Αποχέτευσης –
κατηγορία 13
Αποστράγγισης οδού
(Α’ τάξης και πάνω)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ
6609,61 €

40.322,58
9.677,42
50.000,00

Η δηµόσια σύµβαση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα –
Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» είναι προϋπολογισµού 40.322,58 € πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ (24%) και θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους :
1ο. Άρθρο .
Κύριος του έργου - Αναθέτουσα αρχή
Κύριος του Έργου: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Αποφασίζον όργανο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Λευκάδας που έχει έδρα: στη Λευκάδα
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας : ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας
Προϊστάµενος της Αρµόδιας Υπηρεσίας : Αρέθας Σπυρίδων
Πληροφορίες: κ. Βραχνούλας ∆ηµήτριος : 2645360537 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
E-mail : dltl@lefkada.gov.gr .
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας σύµβασης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη
σηµασία:
α- Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική
προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία
β- ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε η µεµονωµένη
επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων.
γ- Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την υπογραφή της
σύµβασης καθίστανται συµβατικά.
δ- Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 221 του ν.4412/2016.
2ο ΑΡΘΡΟ
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ………….2017 ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στο κτήριο του
∆ηµαρχείου , που βρίσκεται στον οδό Τζεβελέκη, ∆ιοικητήριο, στο ∆ήµο Λευκάδας, µε καταληκτική ώρα
αποδοχής προσφορών την 10.00 π.µ.
Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των κειµένων διατάξεων, ή η
µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της
σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση
να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει
ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως
αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό..
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού, µισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.
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3ο Άρθρο
Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται σε ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν
ηλεκτρονική µορφή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης , σύµφωνα µε τα άρθρα 66 & 120 παρ.
2, στην ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν ο οικονοµικός φορέας να
παραλάβει τα έγγραφα ηλεκτρονικά από τον παραπάνω ιστότοπο, µπορεί µε αίτηµα του, να του αποσταλούν
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την διεύθυνση dltl@lefkada.gov.gr της Αρµόδιας Υπηρεσίας.
Ο Φάκελος της δηµόσιας σύµβασης µελέτης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 53 του ν.4412/2016:
1. το Τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων
2. την Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας του Έργου
3. την Προεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης.
Κάθε ενδιαφερόµενος έχει υποχρέωση να ενηµερώσει εγγράφως, µέσω email ή fax, την Αρµόδια Υπηρεσία
σχετικά µε το ενδιαφέρον του για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
ιδίως αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι και την ……………….. 2017, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλει
ερωτήσεις ή ζητήσει διευκρινήσεις για τον διαγωνισµό. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από την υποχρέωση
πλήρους και ισότιµης ενηµέρωσης κάθε ενδιαφερόµενου στο στάδιο πριν της υποβολής προσφοράς. ∆εν θα
γίνουν δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν από οικονοµικούς φορείς που δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία
τους στην Υπηρεσία, όπως ορίζεται ανωτέρω.
Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά
µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό.
Η αρµόδια Υπηρεσία δεν ευθύνεται για την πληµµελή ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου οικονοµικού φορέα ο
οποίος θα παραλείψει την εµπρόθεσµη αποστολή στοιχείων επικοινωνίας µε αυτήν.
Αν υποβληθούν από τους ενδιαφεροµένους αιτήσεις που αφορούν, κατά την κρίση της υπηρεσίας, ζητήµατα
γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της
υπηρεσίας θα κοινοποιούνται µέσω email σε όλους τους ενδιαφεροµένους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
τον διαγωνισµό µέχρι και τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινήσεις της
υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό.
Η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, προκειµένου οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την
παραλαβήτων προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
4ο. Άρθρο
Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής - Υποβολή φακέλου
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο συµµετοχής, κατά τρόπο
σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 2 της
παρούσας.
Οι περιπτώσεις αποκλεισµού και ποιοτικής επιλογής από τη διαδικασία, επισηµαίνονται ρητώς στην παρούσα
∆ιακήρυξη. Αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις νόµου,
ακόµα κι αν δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση µη συµµόρφωσης
µε ρήτρες και όρους της σύµβασης οι διαγωνιζόµενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συµπλήρωση
ή διευκρίνηση των στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας.
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει τους εξής τρεις επιµέρους κλειστούς
φακέλους:
α- φάκελο "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής"
β- Φάκελο "Τεχνικής Προσφοράς" – ∆εν απαιτείται
γ- Φάκελο "Οικονοµικής Προσφοράς".
Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στα άρθρα 25, 26 και 27 της
παρούσας. Επί των επιµέρους φακέλων αναγράφονται:
α) το περιεχόµενο (τίτλος) του Φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος
Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς)
β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) του διαγωνιζόµενου,
ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο- fax- του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης ή
κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της
γ) ο τίτλος της σύµβασης
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης ) προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής
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Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το άνοιγµα του φακέλου
από την Επιτροπή.
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι ερµητικά σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι
δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν
είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.
Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί, δηλαδή το περιεχόµενό τους να µην είναι σε κοινή θέα,
χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου
του περιεχοµένου τους.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το
ν. 1497/1984 (Α' 188).Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν
πρόσφορο οι διαγωνιζόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το
διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που αναφέρεται στο άρθρο 2 της
παρούσας.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ
της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για την
αποσφράγιση.
Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την παραλαβή τους,
ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της
έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή µε ευθύνη της Υπηρεσίας των
φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του
διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας
(όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η
µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε
fax ή email όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και ηµεροµηνία που έχουν
ορισθεί στο άρθρο 2 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόµενοι αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του
λόγου του αποκλεισµού στο Πρακτικό I. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται.
5ο. Άρθρο
∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου,
µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά
αίτησης συµµετοχής.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των
δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής
τους σε σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
που ορίζονται στην παρούσα. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους. όπως
καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ως άνω οργάνου.
Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει.
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. Στη συνέχεια:
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τους φακέλους των τεχνικών προσφορών
των συµµετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραµένουν
σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου. Ο έλεγχος των τεχνικών
προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές
συνεδριάσεις του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου.
Το πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών και την 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
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όπως καθορίζονται µε τα έγγραφα της σύµβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονοµικός φορέας
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Το σχετικό πρακτικό ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται από την αναθέτουσα
αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.
Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που
γνωστοποιείται εγγράφως στους συµµετέχοντες προ πέντε (5) ηµερών, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές
προσφορές και καταχωρείται το περιεχόµενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική
προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της
προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές
εκπόνησης της µελέτης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως
ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης.
Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει.
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.
6ο. Άρθρο
Πρόσκληση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής. η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες
συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύµβασης.
Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης,
αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών
που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων
ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δηµόσιας σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. Η παροχή της
δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
7ο. Άρθρο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 80 του Ν. 4412/16, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
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
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παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα
µε το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα
της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω καλείται ο προσφέρων που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτήριων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο ι και το άρθρο 75 του ν.4412/2016 η διαδικασία
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του
ν.4412/2016.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
8ο. Άρθρο
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών και
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του ν.4412/16. Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του.
Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ. και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο
Λευκάδας, όπου εδρεύει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.
Από πλευράς του αναθέτοντα φορέα, η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του ∆ήµου Λευκάδας.
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9ο. Άρθρο
Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του
ν.4412./16.
10ο. Άρθρο
Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν τον διαγωνισµό, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις
για την διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, οι αποφάσεις του αποφασίζοντος οργάνου και της έγκρισης
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε fax ή email. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών,
συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κλπ. που µνηµονεύονται στο σώµα
τους, χορηγούνται στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν.
11ο. Άρθρο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης της σύµβασης µπορούν να υποβάλλουν οι Ενδιαφερόµενοι. Η άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στο άρθρο 221 του ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Γα το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το Αποφασίζον διοικητικό όργανο.
12ο. Άρθρο
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα συµβατικά
τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό (σύµβαση) που θα συναφθεί,
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της,
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
5. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων (Φάκελος του έργου) µε τα Παραρτήµατά του, η τεκµηρίωση της
σκοπιµότητας του έργου και οι αναλυτικοί υπολογισµοί της προεκτιµώµενης αµοιβής.
13ο. Άρθρο
Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι
συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και
που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας "Apostile"
σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆.
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίστανται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της) και του αναδόχου
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
14ο. Άρθρο
Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι διατάξεις του Ν. 4412/16, καθώς και
οι ισχύουσες προδιαγραφές για την ανατιθέµενη κατηγορία µελέτης, όπως ισχύουν κατά το χρόνο
δηµοσίευσης της παρούσας. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις του Βιβλίου Ι του Νόµου 4412/2016 (άρθρα 3 έως 221)
β) τα συµβατικά τεύχη του Άρθρου 12 της παρούσας και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
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15ο. Άρθρο
Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία
Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος
του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας ∆ιακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της νοµοθεσίας "Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων (φάκελος του έργου).
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε
περίπτωση σύγκρουσης όρου της ∆ιακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) προς επιτακτικό
κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.16ο. Άρθρο
Αντικείµενο - Προεκτιµώµενη Αµοιβή - Χρηµατοδότηση - Συµβατική προθεσµία
Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «
Μελέτη αποκάταστάσης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας»
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο
τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του Έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
∆ιακήρυξης και την συνοδεύει.
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται σε 12.096,78 € (χωρίς ΦΠΑ):
CPV

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

71351810-4

Τοπογραφικές Εργασίες

71322300-4

Οριστική µελέτη
Οδοποιίας και Σήµανσης
– Ασφάλισης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

κατηγορία 16
(Α’ τάξης και πάνω)

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
10.322,58 €

ΑΞΙΑ

κατηγορία 10
(Α’ τάξης και πάνω)

1

20.000,00

20.000,00

1

15.000,00

15.000,00

1

5.000,00

5.000,00

10.322,58 €

71351810-4
71351500-8
71322200-3

κατηγορία 20
Γεωλογική Μελέτη
(Α’ τάξης και πάνω)
Οριστική Μελέτη
Αποχέτευσης –
κατηγορία 13
Αποστράγγισης οδού
(Α’ τάξης και πάνω)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40.322,58
9.677,42
50.000,00

Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Λευκάδας, ΣΑΤΑ 2017 µε Κ.Α. 307412.001.
Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και οι τιµές
µονάδας που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω προεκτιµώµενων αµοιβών αναφέρονται
αναλυτικά στο τεύχος υπολογισµού της προεκτιµώµενης αµοιβής του άρθρου 6 του Τεύχους Τεχνικών
∆εδοµένων.
Επισηµάνεται ότι σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του ν. 4412/16, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν, για
την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Η
οικονοµική τους προσφορά αποτελεί την κατ' αποκοπή αµοιβή για το σύνολο του προς µελέτη
αντικειµένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο φάκελο του έργου.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν υπερβάσεις του βασικού σχεδίου έχουν ισχύ τα προβλεπόµενα από
το άρθρο 186 του ν. 4412/16.
Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής
του ιδιωτικού συµφωνητικού. Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης
ορίζεται σε πέντε ( 5) µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε τέσσερις ( 4) µήνες από την υπογραφή του
ιδιωτικού συµφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του
ιδιωτικού συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό µελέτη έργου, όταν αυτό απαιτείται.
17ο. Άρθρο
∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης- Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης
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Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της µελέτης θα γίνει µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 17 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς», σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει από τη στάθµιση της βαθµολογίας
των Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν κρίθηκαν αποκλειστέοι βάσει των άρθρων
22, 23 και 24 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί
αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 29 της παρούσας, µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους.
18ο. Άρθρο_
Προσφορές –Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης σύµβασης, στην οποία
προσαρτώνται Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και υποδείγµατα εγγράφων για την Υπεύθυνη ∆ήλωση, την
Τεχνική Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης. Η
χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική.
∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου της
µελέτης. Οι προσφορές θα ισχύουν για 10 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής
Προσφορών του άρθρου 2 της παρούσας.
19ο. Άρθρο
Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 , παρ.1.α. του Νόµου 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη
συµµετοχή σε συνοπτικό διαγωνισµό.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 , παρ.1.β. του Νόµου 4412/2016 δεν απαιτείται Εγγύηση καλής εκτέλεσης για την
εκπόνηση σύµβασης µε ποσόν µικρότερο των 20.000 ( Είκοσι Χιλιάδων ) Ευρώ.
20ο. Άρθρο
Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται, παρά µόνον στις περιπτώσεις που
ορίζονται στο Άρθρο 186 (Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της) του Ν.4412/2016.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της
τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
21ο. Άρθρο
∆ηµοσιότητα
∆εν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων
∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων ΤΕD.
Η ∆ιακήρυξης της σύµβασης αυτής θα δηµοσιευθεί στην πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ :
(www.eprocurement.govgr) και ακολούθως η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. ∆εν
υφίσταται υποχρέωση περαιτέρω δηµοσίευσης .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: α) ένα κράτος- µέλος της Ένωσης, ή
β) σε κράτος- µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
22ο. Άρθρο
Λόγοι αποκλεισµού και Κριτήρια Επιλογής
Οι διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να ικανοποιούν τους κανόνες και κριτήρια αποκλεισµού και
επιλογής ώστε να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 της παρούσας
διακήρυξης.
Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή των υποψηφίων και των
προσφερόντων περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο άρθρο 73 του ν.4412/2016,
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Περιλαµβάνονται επίσης τα κριτήρια
επιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77 του ν.4412/2016, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται σε αυτά.
23ο. Άρθρο
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Λόγοι αποκλεισµού
Ένας οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή του σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν
αποδειχθεί, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αρµόδια
Υπηρεσία, µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 4 του Άρθρου 73 του Νόµου 4412/2016, δηλαδή : Α)
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, Β) ∆ωροδοκία, Γ) Απάτη, ∆) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες· Ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών ( Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε
οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
νοµοθεσία ή/και
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό
για την καταβολή τους.
Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιοσδήποτε
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Εάν έχει αθετήσει τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α'
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
ζ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
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24ο. Άρθρο
Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι οικονοµικοί
φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος - µέλος εγκατάστασής τους. όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.
4412/16 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
Β) Οι οικονοµικοί φορείς µε έδρα την Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά Μητρώα
Μελετητών ή Μητρώα Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν το παρακάτω πτυχίο των κατηγοριών µελετών
και τάξεων :
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ
1
Κατηγορία 10
Οδοποιία & Σήµανση –
Α’ τάξης και πάνω
Ασφάλιση
2
Κατηγορία 13
Αποχέτευση –
Α’ τάξης και πάνω
Αποστράγγιση οδού
3
Κατηγορία 16
Τοπογραφικές Εργασίες Α’ τάξης και πάνω
4

Κατηγορία 20

Γεωλογική Μελέτη

Α’ τάξης και πάνω

5

Κατηγορία 21

Γεωτεχνική Μελέτη

Α’ τάξης και πάνω

Οι κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και 40 του ν.3316/2005 τα οποία παραµένουν σε ισχύ
µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83 του ν.4412/2016, που απαιτούνται για τη
µελέτη της σύµβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη µικρότερη τάξη κάθε πτυχίου,
υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τις επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών σύµφωνα µε το άρθρο 77 του
ν. 4412/2016.
Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών/ Γραφείων
Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται σ' αυτό (ή,
µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83 του ν.4412I2016 ή µέχρι την έναρξη
εφαρµογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων).
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας
(αα) προέρχεται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙ του
Προσαρτήµατος Α' και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της
ανωτέρω παραγράφου, ή
ββ) Προέρχεται από χώρες- µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των προηγούµενων
παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος ΙΧ
Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών I Γραφείων
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39
του N.3316/05.
Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, στη καλούµενη κατηγορία µελετών πρέπει να
είναι εγγεγραµµένο ένα τουλάχιστον εκ των µελών της ένωσης .
Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζοµένων κρίνεται και για την χρονική στιγµή υποβολής της
προσφοράς και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν πάσχει το πτυχίο του διαγωνιζόµενου, ο οικονοµικός
φορέας αποκλείεται.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους
εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων/Εταιρειών Μελετών της ∆15, αναγκαία
προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης.
∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε
µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την
υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού η διαγραφή από το Μητρώο
Μελετητών. Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, ο µέγιστος αριθµός
συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης
σύµπραξης.
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Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε
µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη
διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού το εταιρικό πτυχίο. Σε περίπτωση µεµονωµένου υποψήφιου , πρέπει να
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού το ατοµικό πτυχίο του. Σε αντίθετη περίπτωση ο
διαγωνιζόµενος αποκλείεται.
Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά
τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση
µελέτη , οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε
δηµόσιους φορείς εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά την τελευταία τριετία.
Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών:
−
Να έχει εκπονηθεί µία (1) τουλάχιστον µελέτη Οδοποιίας –Τοπογραφικής Αποτύπωσης –Γεωλογικής
µελέτης , Γεωτεχνικής µελέτης Σήµανσης – Ασφάλισης και Αποχέτευσης – Αποστράγγισης οδού για
αποκατάσταση ζηµιών από σεισµό , σε ΟΤΑ του ∆ήµου Λευκάδας.
Επί συµπράξεων στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η ειδική
καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα
που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από
έναν µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία µελέτης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού δύο φακέλους, ήτοι:
α- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,
και
β- σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς».
Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:
25ο. Άρθρο
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε διαγωνιζόµενος οικονοµικός φορέας οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή
νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο: Πίνακα Περιεχοµένων συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την
∆ιακήρυξη δικαιολογητικά και µε την ένδειξη ΝΑΙ/ OXI ανάλογα µε την υποβολή ή µη του δικαιολογητικού.
1.Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των
οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του φακέλου Προσφοράς (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου)
χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, µε τα συνηµµένα
(Πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις).
Η αίτηση αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζοµένου
(µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail)
2. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 (Α'75) ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 23, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016
για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
4 τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),
5 τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών
(Α.Ε.).
Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση νια καθένα από
τα µέλη τους, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του
µέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού.
Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο
πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται,
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3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών δεδοµένων,
των όρων της παρούσας σύµβασης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Επίσης, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι
µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών
όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από τη αρµόδια Υπηρεσία, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.
Εάν αυτή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης,
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά
τη διάρκεια του διαγωνισµού. Ο αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από τη αρµόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση σύµπραξης / κοινοπραξίας :
Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της σύµπραξης / κοινοπραξίας περί ορισµού:
(α) Κοινού Εκπροσώπου και
(β) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζοµένου,
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή
του.
Υπεύθυνη ∆ήλωση (Στην περίπτωση σύµπραξης) , Υ.∆. του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου περί της
κατανοµής της αµοιβής της µελέτης.
Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη
διάρκεια του διαγωνισµού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόµενη από τον σχετικό φάκελο συµµετοχής,
δεσµεύει την εταιρεία.
Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό σύµπραξης υποδηλώνει την λήψη σχετικής απόφασης των
οργάνων των συµπραττόντων περί συµµετοχής στο διαγωνισµό σε σύµπραξη µε τα λοιπά µέλη της
σύµπραξης.
[Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα
µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών
Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π., συνιστώνται µε ιδιωτικό έγγραφο και διαθέτουν ιδιαίτερο
ΑΦΜ].
∆ικαιολογητικά Καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Για την απόδειξη της ζητούµενης Καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι
διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 της παρούσας ∆ιακήρυξης ανάλογα :
Α) Τα ζητούµενα πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων τα οποία διαθέτει ο διαγωνιζόµενος,
Β) Πιστοποιητικό/ά εγγραφής στα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος- µέλος
εγκατάστασής τους.
4. ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
Για την απόδειξη της ζητούµενης ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι
προσκοµίζουν Κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων µελετών, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 1
του προσαρτήµατος Ι που εκπονήθηκαν την τελευταία εξαετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από
τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας, συνοδευόµενο από σχετικά αποδεικτικά του χρόνου
υποβολής των µελετών και υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και
αποτελεσµατικής εκπόνησης των µελετών.
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των υστέρων,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά.
∆ιευκρινήσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη
µε αυτή της υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή).
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. ,Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως
θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο,
τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του
Ν.1599/1986.
26ο.
Άρθρο
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆εν απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
Περιεχόµενο φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς
Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή
έντυπο προσφοράς συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας µπλε ή µαύρου χρώµατος.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, όπως
αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται: α) από τον ίδιο το µελετητή (σε
περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη τηςνοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από
τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλονη σύγχυση ως προς το πρόσωπο του
διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγω αποκλεισµού.
Η προσφερόµενη έκπτωση δίνεται ανά κατηγορία µελέτης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή
αποκλεισµού. Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της σύµβασης,
το ποσοστό έκπτωσης:
α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία µελέτης,
β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία
τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε αθροίσµατα και γινόµενα
καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης
αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία, προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης
της προσφοράς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων θα είναι αριθµηµένα ανά σελίδα και
ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων των άρθρων 26 και 27 της
παρούσας.
27ο. Άρθρο
Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς - προσδιορισµός Αναδόχου
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών- Βαρύτητα κριτηρίων
Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι
Οικονοµικές προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη
µέγιστη έκπτωση . Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων προσφορών, η πλέον συµφέρουσα προσφορά
λαµβάνεται από κλήρωση.
Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελούν επίσης :
6 Το τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων»
7 Το τεύχος «Τεχνικών δεδοµένων (φάκελος του Έργου)»
8 Το τεύχος «Έντυπο οικονοµικής προσφοράς»
Τα οποία και διατίθενται µε τους ίδιους όρους µε αυτούς της παρούσας σύµβασης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
Μελέτες Τελευταίας 3ετίας
(µελέτες µε πρωτόκολλο υποβολής του µελετητικού αντικειµένου από 01.01.2014 έως σήµερα)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ1.Κατάλογος παρόµοιας φύσης µελετών

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του φυσικού προσώπου που αφορά ο
κατάλογος) .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Τίθεται η κατηγορία µελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην σύµβαση)
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη Αρχή, ∆/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, Οριστική Μελέτη κ.λ.π.).
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε περίπτωση Σύµπραξης
αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υποβολής του
µελετητικού αντικειµένου)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της
εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο
στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η εγκριτική απόφαση.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του µεγέθους του µε
χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να
προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε
παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση µελέτη. Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του
αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
(Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος.
Πχ κατηγορία 13 Υδραυλικά.)
ΑΜΟΙΒΗ:
(Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό
συµµετοχής του στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρµογή ή όχι της µελέτης. Στην περίπτωση που το έργο
κατασκευάζεται δύνονται πληροφορίες σχετικά µε την επιτυχή υλοποίηση της µελέτης. Στην περίπτωση που
διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για την εφαρµογή της µελέτης συνυποβάλλονται.)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση,
Υ.∆. υποψηφίου κλπ.)
(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να
αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. )
(Τόπος - Ηµεροµηνία)
Σηµείωση:
Σφραγίδα - Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου
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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.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται
στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο τεύχος
"Τεχνικών ∆εδοµένων".
Άρθρο 2
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τόπος και χρόνος
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο
απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη
(Προϊσταµένης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή
προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή του
έργου και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης.
Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον
ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. Το ιδιωτικό
συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη το νόµιµο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο.
Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση του
αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
Στην προκήρυξη ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της µελέτης.
Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου,
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς τις προθεσµίες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης
ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράφει, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το
στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε Φύλλο των
Συµβατικών Τευχών.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας του εκπροσώπου γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη.
Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται
ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών.
Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε
περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται Φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
και αποδέχεται το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται στο κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε
ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί
στην έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις
των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι όµως την
υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον
αντίκλητο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του
αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαµβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επίβλεψη της Σύµβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση
των εργασιών της σύµβασης. Οι αρµοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται στο άρθρο 183 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 3.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών
που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του. Η
εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του
εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικόασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του ν.4412/2016.
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Άρθρο 4.
AMOIBH - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αµοιβή του αναδόχου
Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς.
Η αµοιβή αυτή µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείµενο, µε συµπληρωµατική σύµβαση,
β) εγκριθούν αρµοδίως αποζηµιώσεις,
γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης της σύµβασης µε αναθεώρηση της αµοιβής του εφόσον
συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόµου (άρθρο 186 του ν.4412/2016).
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου
Ο ανάδοχος αµείβεται συνολικά επί τη βάσει της γενοµένης µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου
ανάλυσης της αµοιβής του :
Μετά την υποβολή της µελέτης κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής,
καταβάλλεται ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αµοιβής.
Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν
συνοπτικού έλεγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Μετά την έγκριση της
µελέτης από τον Εργοδότη, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αµοιβής ή είκοσι
τοις εκατό (20%) της αµοιβής µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).
Μετά την τελική παραλαβή της µελέτης (µε την έγκριση της Περιβαλλοντικής) καταβάλλεται το υπόλοιπο της
αµοιβής πέντε της εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούµενης περίπτωσης.
Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
λογαριασµούς,στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές για το επιµετρούµενο τµήµα της σύµβασης.
Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία
στα οποία αυτή στηρίζεται και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο
οποίος βεβαιώνει τη σύνταξη τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, οι λογαριασµοί εγκρίνονται
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε έναν µήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για
την πληρωµή του αναδόχου. Αν οι λογαριασµοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα, σε βαθµό που η διόρθωσή
τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη µέσα στην προθεσµία έγκρισής
τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλµατα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασµών, εγκρίνονται κατά το µη
αµφισβητούµενο µέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η µηνιαία προς έγκριση
προθεσµία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγµένου λογαριασµού.
Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για
την είσπραξή του:
1 Απόδειξη ή Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
3 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ,
ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την
ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους.
4 ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων.
Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά τη
ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. Ζ ' του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 . Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον
ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται
µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασµού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα να διακόψει
τις εργασίες της σύµβασης µέχρι την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης
δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται
ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη µη πληρωµή λογαριασµού υπάρχει µόνο σε
περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του
έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκοµίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωµή του.
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αµοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης, δεν επιτρέπεται. ∆ιευκρινίζεται ότι :
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες
πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών,
∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κ.λ.π.
(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται
επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού.
Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα µετακινήσεων, ειδικά και
γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι
λόγοι προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται στο νόµο και στην παρούσα. ∆εν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι
προσαύξησης της αµοιβής.
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Ο εργοδότης µπορεί επίσης να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16..
Νόµισµα αµοιβής αναδόχου
Τα τιµολόγια του αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από τον
Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 5.
Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες
της επιστήµης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειµένου της παροχής του.
Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του
παραγράφονται ή πέντε (5) έτη µετά την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης ή τη λύση της µε
οποιονδήποτε τρόπο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη
σύµβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την
εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και εφόσον ο ανάδοχος µπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως
και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
Ελαττώµατα ή ελλείψεις Μελέτης
Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της,
αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και µέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη,
αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες.
Αν διαπιστωθούν
ελαττώµατα ή ελλείψεις µέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον
ανάδοχο της µελέτης να διορθώσει τα ελαττώµατα ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν
συµµορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται µνεία ότι κινείται η
διαδικασία εφαρµογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώµατα και οι ελλείψεις της µελέτης ή
της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση, δ) επισηµαίνεται ότι η πρόσκληση
µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη προθεσµία.
Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συµµόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν
αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωµάτων βαρύνει
τον κύριο του έργου. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την έλλειψη µέσα στην
ταχθείσα προθεσµία, το ελάττωµα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό
του, µε απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα.
Εκχώρηση δικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο
195 του Ν. 4412/2016.
Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους συνεργάτες
του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον
εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της Σύµβασης.
Αν είναι η υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται
να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωση τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.
Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους συνεργάτες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη µε την βοήθεια /
καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει:
6.
τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε,
7.
την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του
ιδιοκτήτη του, και
8.
σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών υπολογισµού, του τρόπου
συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες
κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα.
Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου
Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος νια την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του
εργοδότη όποτε του ζητηθεί. Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως ο
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εργοδότης το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµούς για θέµατα
που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης.
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση σύµπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΥΣΜΕ∆Ε κλπ), για το
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης.
∆ηµοσιοποίηση – Ανακοινώσεις στον τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη,
άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον εργοδότη.
Αλληλογραφία µε τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται
κατ' αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα δε πρωτότυπα αυτών θα αποστέλλονται µε συστηµένο
ταχυδροµείο, µε courier ή δια ζώσης και θα είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6.
Έγκριση της µελέτης – Παραλαβή του αντικειµένου σύµβασης
Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία Έγκρισης της µελέτης, µε την εγκριτική
απόφαση της µελέτης, που εκδίδεται από το αρµόδιο κατά νόµο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των
προδιαγραφών, κανονισµών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και
βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν
γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόµο απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η γνώµη άλλων υπηρεσιών
και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την αποστολή
της µελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση
της προθεσµίας θεωρείται ως θετική γνωµοδότηση.
Η µελέτη εγκρίνεται στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από
την εµπρόθεσµη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η
προθεσµία αναστέλλεται αν το αρµόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογηµένα ζητήσει συµπλήρωση ή
διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συµπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριµένο
στάδιο ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων µελετών.
Η οριστική παραλαβή πραγµατοποιείται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µετά την έγκριση του
τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,
για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι
τρεις (3) µήνες από την έγκριση πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση. Οι µελέτες της
αρχικής και τυχόν συµπληρωµατικών / τροποποιητικών συµβάσεων παραλαµβάνονται ενιαία.
Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα
δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή
απαραδέκτου µετά την πάροδο της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 7.
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης
Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή νόµιµων υποχρεώσεών
του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για τις θετικές ζηµίες που υφίσταται και για το χρονικό
διάστηµα µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερηµερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που
συνιστούν την αιτία της υπερηµερίας και την αιτία της ζηµίας και στο µέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση
εκτίµηση της ζηµίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.
Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της όχλησης, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συγκροτεί
τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συµµετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι
δυνατή η συµµετοχή του, για σοβαρή αιτία, η οποία αναφέρεται στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή
διαπιστώνει αν υφίσταται υπερηµερία, τα αίτιά της και το ύψος των ζηµιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά
προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται µέσα σε έναν µήνα από τη συγκρότηση της
στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριµένο πρωτόκολλο κοινοποιείται στον
ανάδοχο µε απόδειξη και µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση.
Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζηµίας
του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή.
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Άρθρο 8.
Έκπτωση του αναδόχου
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. Η
διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου
184 του Ν.4412/16, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
β) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώµατα ή ελλείψεις.
Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά η
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατάσταση των
ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί. Αν
υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται µνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα
στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου
που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών.
Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που αυτή τάσσει για την
εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της
συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται
τις νόµιµες συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την
ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται σι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο
ανάδοχος σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στις εργασίες
που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν συµµορφώθηκε.
Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από την
αρµόδια προς τούτο Προϊσταµένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση
αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και σ ανάδοχος υποχρεούται να
συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, µετά από γνώµη του αρµόδιου
Τεχνικού Συµβουλίου, από την Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεσή της. Η αποδοχή
ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται και η
καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται
βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και µετά την πάροδο της προθεσµίας, ενώ κινείται η
πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου
7 του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσµίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να
διακόψει τις εργασίες της σύµβασης και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που
εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή µετά την πάροδο των δύο (2)
µηνών, δικαιούται παράταση µε αναθεώρηση, ισόχρονη µε το διάστηµα της διακοπής, ενώ η διακοπή των
εργασιών της σύµβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης.
Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και
µέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται
να ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών για την
οριστικοποιηθείσα έκπτωση. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και µέχρι να καθορισθεί ο
τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούµενου σταδίου της
µελέτης ή της σύµβασης υπηρεσιών, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επεµβαίνει προς αποτροπή αρνητικών
συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασµό του έκπτωτου αναδόχου. Με
την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και δεν
δικαιούται αµοιβή για το εκπονούµενο στάδιο. Κατ' εξαίρεση µπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισµένα
στοιχεία του µελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιµα, να ζητήσει να παραδοθούν στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε ορισµένη προθεσµία, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η
αµοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ηµιτελούς σταδίου κανονίζεται µε Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών
Μονάδος Νέων Εργασιών.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση
τµηµατικών προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον
ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας,
εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε
στην αρµόδια για την έγκριση της µελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Μελετητών ή
Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόµενων κυρώσεων, µαζί µε σύντοµο ιστορικό και µνεία των
λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη µελετητών ή
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εταιρειών µελετών, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση µελετητές ή
εταιρείες της σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
Άρθρο 9.
∆ιάλυση της σύµβασης
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται διάλυση της σύµβασης και οι έννοµες συνέπειες της πράξης αυτής
καθώς και λεπτοµέρειες επ αυτής, περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 192 του ν.4412/2016.
Άρθρο 10.
Ματαίωση της διάλυσης
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016 .
Άρθρο 11.
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016 .
Άρθρο 12.
Υποκατάσταση του αναδόχου
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162.
Άρθρο 13.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Παροχή υφισταµένων στοιχείων
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Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορείς που αφορούν
τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει.
Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους
του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.
Άρθρο 14.
∆ιοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερόµενα στο άρθρο
198 του ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης,
εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο.
Άρθρο 15.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νοµοθεσία
Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών
αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στον προγραµµατισµό του ∆ήµου Λευκάδας έχει ενταχθεί η υλοποίηση των παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση
των βλαβών και την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν σε τµήµατα του οδικού δικτύου της Νήσου
Λευκάδας από τον σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015.
Με την παρούσα σύµβαση θα εκτελεσθούν όλες οι µελέτες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της
βατότητας και της οδικής ασφάλειας της οδού της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου
Λευκάδας» µήκους 1,45 km .
Ειδικότερα, τα µελετητικά αντικέιµενα θα είναι:
1.
Η Τοπογραφική αποτύπωση της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας» σε
µήκος 1,45 km.
2.
Η Οριστική Μελέτη οδοποιίας της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια ( Λαγκάδα ) ∆ήµου Λευκάδας»
µήκους 1,45 km περίπου, η οποία κατά κανόνα θα διαµορφώνεται επί της υφιστάµενης χάραξης.
3.
Η Γεωλογική Μελέτη .
4.
Η Γεωτεχνική Μελέτη.
5.
Οριστική µελέτη Αποχέτευσης και αποστράγγισης οµβρίων και
6.
Οριστική µελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης .
ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Νήσος Λευκάδα αποτελεί πεδίο εκδήλωσης σεισµών, συχνά καταστροφικών, όπως αυτού που την έπληξε
στις 17 Νοεµβρίου 2015, µεγέθους 6.4 Ρίχτερ, εστιακού βάθους 11 km µε επίκεντρο στο νοτιοδυτικό τµήµα της
νήσου. Ο σεισµός αυτός προκάλεσε βλάβες στην οδό Ασπρογερακάτα – Πευκούλια.
Οι βλάβες λόγω του σεισµού είναι σχετικά περιορισµένες και εντοπίζονται σε δυο τµήµατα της οδού, µήκους
1,45 km περίπου, από υψόµετρο +290m περίπου έως την κατάληξη της οδού στην παραλία. Στο τµήµα αυτό, το
πλάτος του οδοστρώµατος είναι περί τα 4m και η οδός έχει έντονη µηκοτοµική κλίση (κατωφέρεια) που
κυµαίνεται περί το 10-15%. Τα φυσικά πρανή κατά µήκος της χάραξης της οδού διατηρούν σχετικώς απότοµες
κλίσεις (της τάξης του 2:1 και τοπικά έως και 3:1).
Με την υλοποίηση των παρεµβάσεων της παρούσας Σύµβασης επιδιώκεται η αποκατάσταση της βατότητας και
της οδικής ασφάλειας της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (σε επίπεδο τουλάχιστον ίδιο µε αυτό προ του
πρόσφατου καταστροφικού σεισµού), καθώς και η προστασία της οδού από καταπτώσεις (λιθοπτώσεις,
βραχοπτώσεις, κ.λπ.) τόσο υπό στατικές συνθήκες, όσο και υπό συνήθεις µικρούς σεισµούς για την περιοχή.
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
Στο νησί της Λευκάδας, εµφανίζονται δύο γεωτεκτονικές ενότητες, µε την Ιόνια ζώνη να καταλαµβάνει το
µεγαλύτερο µέρος, και τη ζώνη των Παξών να επηρεάζει ένα µικρό κοµµάτι στα Νοτιοδυτικά του νησιού
(χερσόνησος Λευκάτα). Η ευρύτερη περιοχή µελέτης βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού εκεί όπου
αναπτύσσεται η Ιόνιος Ζώνη. όπου τα δυτικά παράλια είναι στην πλειονότητά τους απόκρηµνα και σχηµατίζουν
επιµήκεις αµµώδεις παραλίες και µερικές µικρές κολπώσεις, αποτέλεσµα της χρόνιας αλληλεπίδρασης της
ρηξιγενούς τεκτονικής και της διαβρωτικής λειτουργίας των θαλάσσιων υδάτων του Ιονίου Πελάγους.
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Η περιοχή της µελέτης ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ιόνια ζώνη και εκτός των αλλουβιακών αποθέσεων στην
παράκτια ζώνη, αναπτύσσονται παχυστρωµατώδεις λευκοί νηριτικοί ασβεστόλιθοι της σειράς Παντοκράτορα και
δολοµίτες καθώς και πλακώδεις έως λεπτοπλακώδεις πελαγικοί ασβεστόλιθοι µε λεπτές ενδιαστρώσεις
πυριτολίθων και πυριτικών σχιστολίθων της σειράς Βιγλών.
Η περιοχή δοµείται αποκλειστικά από ανθρακικούς λιθολογικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι καλύπτονται κατά
θέσεις από µικρού ή ικανού πάχους κορηµατικές αποθέσεις ή διακόπτονται τοπικά όσον αφορά την εµφάνιση
τους στον πόδα των ορυγµάτων από εκτεταµένες αποθέσεις υλικών σάρας και πλευρικών κορηµάτων.
Οι ανθρακικοί σχηµατισµοί που δοµούν την περιοχή του έργου, σύµφωνα και µε τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ
(κλίµ, 1:50.000), από τους παλαιότερους προς τους νεότερους είναι :
Οι ασβεστόλιθοι "Παντοκράτορος" : Στην αρχική τους µορφή χαρακτηρίζονται ως ασβεστόλιθοι συµπαγείς ως
παχυστρωµατώδεις, άστρωτοι και λευκού χρώµατος. Η µορφή αυτή των ασβεστόλιθων έχει πολύ µικρή
εµφάνιση στην περιοχή του έργου, στην οποία επικρατούν αφενός οι ισχυρά λατυποποιηµένοι και
δολοµιτιωµένοι - δολοκρητιωµένοι και κυρίως οι ισχυρότατα κατακερµατισµένοι και τοπικά αποσαθρωµένοι. Και
οι δύο αυτές µορφές των ασβεστόλιθων του "Παντοκράτορα", αναπτύσσονται στη ζώνη τεκτονισµούκατακερµατισµού, στην οποία βέβαια οφείλεται και η µεταβολή τόσο των φυσικών τους χαρακτηριστικών όσο
και των µηχανικών τους παραµέτρων.
Στην περιοχή και στο επίπεδο της θάλασσας υφίσταται τοπική εµφάνιση εβαποριτών (γύψου) η οποία αποτελεί
και τη βάση της σειράς. Ως υποκείµενα αναµένονται οι σχηµατισµοί των Παξών επί των οποίων εφιππεύουν οι
σχηµατισµοί της Ιονίου ενότητας. Οι δολοµίτες στην περιοχή του έργου δεν είναι ευδιάκριτοι, πιθανότατα όµως
αναπτύσσονται στα κατώτερα υψοµετρικά σηµεία και περί τη θέση του τεχνικού γεφύρωσης, στο ρέµα της Γριάς
Λαγκαδάς µε ανάπτυξη από αυτό και προς τα Βορειοδυτικά.
Οι ασβεστόλιθοι "Βίγλας" : Εµφανίζονται ως πλακώδεις - λεπτοπλακώδεις πελαγικοί ασβεστόλιθοι µε
ενστρώσεις πυριτόλιθων ή και πυριτιακών σχιστολίθων. Στη βάση τους παρατηρούνται άστρωτοι συµπαγείς
νηριτικοί ασβεστόλιθοι. Τα στρωσιγενή επίπεδα των ασβεστόλιθων "Βίγλας" είναι ευδιάκριτα, έχουν δε
διευθύνσεις µέγιστης κλίσης, οι οποίες έχουν καθορισθεί από τα θλιπτικά πεδία των τάσεων που επικρατούσαν
κατά την περίοδο των εφαπτοµενικών παραµορφωτικών γεγονότων.
Επιφανειακά στους ανθρακικούς γενικά σχηµατισµούς επικάθονται σύγχρονοι εδαφικοί σχηµατισµοί, οι οποίοι
συνίστανται από τα χαλαρά ή ασθενώς συγκολληµένα κοκκώδη υλικά ανοικτού χρώµατος των σαρών και τα
πλευρικά κορήµατα που είναι ασθενώς ή ισχυρώς τοπικά συγκολληµένα.
Συνήθως τα ισχυρά συγκολληµένα εντοπίζονται στις ζώνες διάτµησης, όπου έχουν τη µορφή τεκτονικών
λατυποπαγών ή υλικών πλήρωσης και εντοπίζονται στους χαµηλότερους υψοµετρικά ορίζοντες και στους
πόδες γενικά των ορυγµάτων µε εγκάρσια στον άξονα γενικά διεύθυνση και τοποθέτηση.
Τα υλικά σάρας εµφανίζονται τοπικά στρωµατοποιηµένα, µε ορίζοντες οι οποίοι έχουν σαφή διαχωρισµό όσον
αφορά στην κοκκοµετρική τους διαβάθµιση και στον βαθµό της χαλαρότητας τους.
Τα πλευρικά γενικώς κορήµατα έχουν συνήθως έντονο καφέ-κόκκινο χρώµα µε τοπικές εξαιρέσεις προς ανοικτό
υπόλευκο. Συνήθως στους χαµηλότερους ορίζοντες φιλοξενούν δε στη µάζα τους, της οποίας το πάχος είναι
κυµαινόµενο, ογκόλιθους µεµονωµένους ή συνάγµατα, κυµαινόµενων διαστάσεων αλλά ικανού αριθµού.
Οι ογκόλιθοι είναι υγιείς έως πολύ υγιείς στρογγυλεµένοι ή γωνιώδεις µε αποτέλεσµα να µην θρυµµατίζονται,
έχουν δε ποικίλη σύσταση και δοµή, η οποία µπορεί να είναι τόσο ψηφιδοπαγής (ισχυρά συγκολληµένες
ψηφίδες) όσο και υγιείς όγκοι των ασβεστόλιθων του "Παντοκράτορος".
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γεωµετρία Χάραξης
Η αποκατάσταση της υφιστάµενης οδού αρχίζει περίπου 1,45 km ανατολικά του Επαρχιακού ∆ρόµου Λευκάδα
στη θέση Λαγκάδα , όπου παρουσιάζονται οι ανάγκες επεµβάσεων.
Η αποκατάσταση της οδού θα γίνεται µε εν γένει τήρηση της οριζοντιογραφικής χάραξης της υφιστάµενης οδού
δεδοµένου ότι λόγω των καταπτώσεων και του δυσχερούς αναγλύφου δεν είναι δυνατή η δηµιουργία
εναλλακτικής χάραξης. Όπου είναι εφικτό, µε βάση τις εφαρµοστέες διατοµές κατά προβληµατική θέση (και τα
αντίστοιχα τυπικά έργα προστασίας ανάντη και αντιστήριξης κατάντη) λαµβάνεται µέριµνα, ώστε αφενός µεν να
αποφεύγεται η διεύρυνση του ανάντη ορύγµατος, αφετέρου να περιορίζεται ο κίνδυνος κατολίσθησης ή
υποσκαφής της κατάντη οριογραµµής. Η εν γένει µηκοτοµική χάραξη της οδού γενικά θα ακολουθεί τα
χαρακτηριστικά της υφιστάµενης οδού µε µικροβελτιώσεις όπου είναι εφικτό.
Τυπική ∆ιατοµή
Η αποκαθιστάµενη οδός προβλέπεται µε δίιχνη διατοµή ( τύπος οδού ζ2 που καθορίστηκε σύµφωνα µε τις
ΟΜΟΕ -∆ , Τεύχος 2 – ∆ιατοµές ) και ασφαλτοστρωµένο πλάτος 4m (χωρίς τις πλευρικές διαµορφώσεις). Η
οδός θα λειτουργεί όπως και η υφιστάµενη οδός προ του σεισµού της 17/11/2015, επιτρέποντας δηλαδή την µε
χαµηλή ταχύτητα διασταύρωση των αντιθέτως κινουµένων οχηµάτων. Η κατακόρυφη σήµανση (όπως
προβλέπεται από την διατιθέµενη Μελέτη) θα επισηµαίνει το χαµηλό όριο ταχύτητας (ήτοι πινακίδες τύπου Ρ32).
Για την εξυπηρέτηση της έκτακτης στάσης των οχηµάτων ή και αναστροφής σε έκτακτο γεγονός, προβλέπεται η
αξιοποίηση των οιονδήποτε διαθέσιµων ή δηµιουργούµενων πλατυσµάτων µε την κατάλληλη µετάθεση των
στηθαίων προς τα κατάντη µακρύτερα από το όριο της ασφάλτου.
Στην ανάντη πλευρά της οδού, ανεξαρτήτως των τεχνικών έργων προστασίας, προβλέπεται επενδεδυµένη
αβαθής τάφρος στο έρεισµα (βατή από όχηµα έτσι ώστε να διευκολύνει την διασταύρωση των οχηµάτων).
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Με βάση τα συµπεράσµατα από την επι τόπου επίσκεψη και την κατάσταση της οδού Ασπρογερακάτα –
Πευκούλια ( Λαγκάδα ), οι στόχοι των επεµβάσεων συνοψίζονται ως κατωτέρω:
−

Λόγω της αναγκαστικής διέλευσης διαµέσου της ζώνης των σηµαντικών νεοτεκτονικών ρηγµάτων, που
διαµορφώνουν το πολύ απότοµο πρανές της δυτικής ακτής του νοτίου τµήµατος της Νήσου Λευκάδας, δεν
υπήρχε δυνατότητα σχεδιασµού της υφιστάµενης οδού µε τους διεθνώς αποδεκτούς συντελεστές
ασφαλείας και, βεβαίως, δεν υπάρχει ούτε σήµερα δυνατότητα αποκατάστασής της µε τους διεθνώς
αποδεκτούς συντελεστές ασφαλείας χωρίς πολύ σηµαντικά έργα αντιστήριξης και υποστήριξης, που
υπερβαίνουν κατά πολύ την χρηστική σηµασία της συγκεκριµένης οδού.

−

Οι προβλεπόµενες επεµβάσεις - έργα είναι «σωστικού» χαρακτήρα, µε σκοπό την διασφάλιση της
ευστάθειας της οδού υπό στατική φόρτιση και υπό συνήθεις µικρούς σεισµούς και την προστασία της οδού
από συνήθεις λιθοπτώσεις δεδοµένου ότι και µετά την αποκατάσταση της οδού η κατάσταση ισορροπίας
των πρανών παραµένει ως έχει σήµερα.

−

Οι παρέµβάσεις έχουν σαν σκοπό την αποκατάσταση της οδού στις συνθήκες ασφάλειας προ του σεισµού
της 17/11/2015, µε κάποιες βελτιώσεις κυρίως όσον αφορά στην προστασία έναντι λιθοπτώσεων από τα
ανάντη, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην Επ. Οδό Λευκάδα-Αγιος Νικήτας υπό
συνήθεις συνθήκες λειτουργίας του έργου και κάποιες βελτιώσεις της βατότητας όπου τούτο είναι δυνατόν
µε µικρές τεχνικές επεµβάσεις.

−

Τα προβλεπόµενα έργα θαµείναι εύκαµπτα, καθώς η περιοχή διέλευσης της οδού είναι εγγενώς ασταθής
και συνεπώς αναµένονται µετακινήσεις και παραµορφώσεις του εδάφους θεµελίωσης των έργων, ακόµη και
υπό στατικές συνθήκες και σε πολύ µικρούς σεισµούς (που είναι πολύ συνήθεις στην περιοχή).

−

Τα έργα (άµεσες επεµβάσεις) δεν θα προστατεύουν (και δεν δύνανται να προστατεύσουν χωρίς
εκτεταµένες παρεµβάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ την χρηστική σπουδαιότητα της οδού) από αστοχίες
πρανών σε περίπτωση µεγάλων σεισµών (αντίστοιχων µε τον σεισµό της 17/11/2015), ούτε από σηµαντικές
λιθοπτώσεις και βραχοπτώσεις που προέρχονται από το κατακερµατισµένο πρανές που εκτείνεται σε
µεγάλα ύψη ανάντη της οδού.

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της υπόψη µελέτης είναι οι παρακάτω µελέτες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.
1.
Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε υπόβαθρο που θα µετρηθεί µε
φωτογραµµετρική µέθοδο ή/και µε επίγειες µετρήσεις (GPS) τοπικά και επιλεκτικά σε κρίσιµες θέσεις από
πλευράς µελέτης οδοποιίας, υδραυλικών (απορροή οµβρίων), γεωλογική – γεωτεχνική κλπ.
2.
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας µε όλα τα απαραίτητα σχέδια (οριζοντιογραφίες, µηκοτοµές, διατοµές)
βάσει των οποίων θα γίνει η κατασκευή της αποκατάστασης της οδού.
3.
Οριστική Γεωλογική Μελέτη. Η εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ
και το ακριβές περιεχόµενό της θα προσδιοριστεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία και θα
περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,Γεωλογική χαρτογράφηση , γεωλογικές διατοµές
,τεχνικογεωλογικό χάρτη, τεκτονικά διαγράµµατα, ταξινόµηση βραχόµαζας,καταγραφή υφιστάµενων
πρανών και τεύχος γεωλογικής µελέτης.
4.
Οριστική Μελέτη για τα Έργα Αποχέτευσης – Αποστράγγισης της οδού.
5.
Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη που θα περιλαµβάνει µελέτη βραχοπτώσεων µε την χρήση κατάλληλου
λογισµικού προγράµµατος από τις οποίες θα προκύψουν, όπου απαιτηθεί, η θέση, οι διαστάσεις και
η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
6.
Οριστική Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης, ήτοι :
(i) Κατακόρυφη σήµανση (πινακίδες ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου, κλπ).
(ii) Οριζόντια σήµανση (διαγραµµίσεις οδοστρώµατος).
(iii) Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ & ΕΝ1317.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι µελέτες θα εκπονηθούν γίνουν σύµφωνα µε σύµφωνα την ισχύουσα νοµοθεσία και τους ισχύοντες
Ελληνικούς ή άλλους παραδεδεγµένους διεθνώς ή επιβεβληµένους Κανονισµούς ις (Π.∆.696/74 και
Π.∆.515/89, & Ν. 3316/2005, κλπ.) από τους έχοντες τα απαιτούµενα από το Νόµο για αυτές τις µελέτες
προσόντα και θα εγκριθούν αρµόδια.
Για την παρούσα σύµβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισµοί και προδιαγραφές.
1.
Οι Εγκεκριµένες, µε την αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, Ελληνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
2.
Οι ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων) όπως εγκρίθηκαν µε την Υ.Α. µε αρ.πρωτ.
∆ΜΕΟ/ο/612/16-2-2011 (ΦΕΚ 702Β’/29-4-2011).
3.
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1317 (Οδικά Συστήµατα Αναχαίτισης)
4.
Οι ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητόδροµων) όπως εγκρίθηκαν µε την Υ.Α. µε αρ.πρωτ.
∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 (ΦΕΚ 905Β’/20-5-2011).
5.
Οι ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς) όπως εγκρίθηκαν µε την Υ.Α. µε αρ.πρωτ.
∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 (ΦΕΚ 905Β’/20-5-2011).
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6.
7.

Οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 και του Π.∆. 515/89 , όπως ισχύουν .
Ο Ν. 3316/2005 που αναφέρεται στις ισχύουσες διατάξεις περί «Μητρώων Μελετητών» και ανάθεσης και
εκπόνησης µελετών.
8.
Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής (Ε 102-84) Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ 70/8-2-85, Τεύχος Β.
9.
Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής (Ε 103-84) Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ 70/8-2-85,
Τεύχος Β.
10. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των µελετών τεχνικών έργων (Ε 10585) Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ 29/11-2-85, Τεύχος Β.
11. Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής (Ε 106-86) Υ∆Ε 1986 - ΦΕΚ 955/31-12-86, Τεύχος
Β.
12. Την Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών,
όπως εγκρίθηκε µε τη ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ 946B’/9-07-2003) Απόφαση Υφ.ΠΕΧΩ∆Ε)
13. Τεύχη Προδιαγραφών Σήµανσης (Υ∆Ε και ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ)
14. Οι ισχύοντες κανονισµοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές,
Ευρωκώδικες, κανονισµούς και λοιπές διατάξεις, δύναται ο Ανάδοχος να καταφύγει, µετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, σε άλλα διεθνώς αναγνωρισµένα κανονιστικά πλαίσια.
Άρθρο 7. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Γενικά για τα προς κατασκευή έργα δεν απαιτείται ζώνη απαλλοτρίωσης πέραν της υφιστάµενης.
Ο καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και τυχόν όµορων ιδιωτικών οικοπέδων, όπου
αυτά είναι ασαφή, θα καθορισθούν µε την βοήθεια των Τοπικών Αρχών.
Άρθρο 8. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Οι προεκτιµώµενες αµοιβές υπολογίζονται βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./ ∆ΜΕΟ α/ο/ 1257/09-08-2005) µε τις Βελτιώσεις του Α και Β
(Βελτίωση Α, ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/2005 και Βελτίωση Β, ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/2006) και µε δεδοµένο ότι για το έτος
2017 (έως 20-3-2017) ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 τκ είναι ίσος µε 1,203 (Εγκύκλιος 5/2016
∆ΝΣα/οικ.10757/ΦΝ 439.6/15-2-2016)
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1

Ενδείξεις
Εργασιών
Γεωλογική
Μελέτη

Άρθρο

Ποσότης

Τιµή Μονάδας

Αξία Εργασιών

1.00

1,532.93

1,532.93

2.00

107.00

107.00

1.00

459.88

459.88

1.00

1,700.00

1,700.00

2.00
1

2,100.00

2,100.00

1,674.95

1,674.95

ΓΛΕ.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΓΛΕ.3.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΟΜΕΣ
ΓΛΕ.4.1
ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ
ΓΛΕ.8 ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΛΕ. 9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
ΓΛΕ.17 ΤΕΥΧΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

7,574.77

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,13,16,20 & 21
Ενδείξεις
Εργασιών

Άρθρο

Ποσότης

Τιµή Μονάδας
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Αξία Εργασιών

1

2

3

4

5

6

Τοπογραφικές
Εργασίες

Οριστική
µελέτη
Οδοποιίας

Άρθρο ΤΟΠ.5
Επίγειες
τοπογραφικές
αποτυπώσεις
αδόµητων
εκτάσεων
Άρθρο Ο∆Ο.1
Υπεραστικές
οδοί

Οριστική
µελέτη
Σήµανσης –
Ασφάλισης

Άρθρο Ο∆Ο.4
Σήµανση,
ασφάλιση
οδικών έργων

Γεωλογική
Μελέτη
Γεωτεχνική
Μελέτη

Οριστική
Μελέτη
Αποχέτευσης –
Αποστράγγισης
οδού

ΓΜΕ 2.2.2.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο Υ∆Ρ.2
Υδραυλικές
Μελέτες
συγκοινωνιακών
έργων
2.1. Μελέτες
αποχέτευσης –
αποστράγγισης
οδών εντός και
εκτός αστικών
περιοχών

85.848
στρεµ

=32*1.6 *1,25*1,203 =76.992 €

1.40

Α=(8000.π.ρ.σ).
τκ=8000*0,75*1.5*1.3
*1.203=14.075,10

76.992 * 85.848 =
6609,61 €

1,45*14.075,10=
19.705.14 €

1

Αολ= ( 1800.π.σ).
τκ=1800**0,75*1.6*1.3*1.203=
3378,02

1

7,574.77

=7,574.77*1.203=
9.112,45 €

2

2.435,34

4870.68 €

1.45

Α=(β • Κ1 • Κ2• K3 • Κ4• L ) • τκ
= 4500*0.40*1,625* 1.00* 1.00*
1.45*1,203=5102.22

5102.22 €

3378,02 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

48.778,58

ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 30%
( ΜΕΛΕΤΕΣ 10,13 )

-8.455.62

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

40.322,58 €

ΦΠΑ 24%

9.677.42

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

50.000,00 €

Ορίζεται ηµεροµηνία δηµοπράτησης η 08-05-2017 ηµέρα ∆ευτέρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 88/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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