
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δ)νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
Tηλ.  24263-50208
FAX 24260 - 49793
ΤΚ 37012   
Email: dzagmour@gmail.com                                            

                        

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 18ης   Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ:  Περί  α) καθορισμού των όρων Διαπραγμάτευσης και  πρόσκλησης  οικονομικών
φορέων, για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΙΩΑΝΝΗ  Δ.  ΖΑΓΟΡΑΣ  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’  β)  έγκρισης  τεχνικων προδιαγραφών  και  γ)
ορισμός επιτροπής. 

Στη Ζαγορά, σήμερα, 15η  του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.  στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια   συνεδρίαση,  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων,
ύστερα  από  την  5617/11-05-2018   πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   τα

πέντε (5)  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    1/.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ               

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  2/.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ        

3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Δήμαρχος  Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εισηγούμενος το   θέμα, κατέθεσε:

α) Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο:‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’

β)  Προτεινόμενο πρόγραμμα και προϋπολογισμό της μελέτης 

γ)  Τεχνική Έκθεση για την κατολίσθηση επί  της Δημοτικής Οδού στον οικισμό του Αγίου
Ιωάννη της ΤΚ Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Ζαγορά,  15.05.2018

Αριθ.Αποφ    73  /  2018  

Αρ. Πρωτ. : 5820   
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Ζαγορά, …..

·

· Αρ. Πρωτ.: …

· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

---------

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                   

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.

Tηλ.  24263-50105

FAX 24260 - 23128

ΤΚ 37001

Email: texzagmour@gmail.com                                               

-----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Υπερείδου 9, 10558,

Αθήνα
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ΑΦΜ: 095678181,

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

admin  @  edafos  .  gr  

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κουντουριώτη 1Α Πεντέλη,

ΑΦΜ: 103611864,

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

sergio  17  gr  @  yahoo  .  gr  

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σπάρτης 2, 54640, 

Θεσσαλονίκη 

ΑΦΜ: 104210476

ΔΟΥ: ΣΤ’ Θεσσαλονίκης

efthimiouniki@gmail.com

Διαπραγμάτευση λόγο κατεπείγουσας ανάγκης, με την προσφυγή στη διαδικασία

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας

2014/24/ΕΕ)

δηλαδή στην κατ’ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με

την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 32  του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) για την

επιλογή αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης:
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«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Δ.

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 47.544,62€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

ήτοι 58.955,33€ με ΦΠΑ, ΦΠΑ:11.410,71€

(CPV: 79421200-3 - Υπηρεσίες μελέτης έργων, NUTS: EL613 Μαγνησία –

Σποράδες)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Άρθρο 2 :  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Άρθρο 3 :  Υποβολή φακέλου προσφοράς 

Άρθρο4 :  Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  –  Κατακύρωση  –

Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις

Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση /

Πρόσκληση για υπογραφή  σύμβασης

Άρθρο 6 :  Γλώσσα διαδικασίας

Άρθρο 7:   Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 8: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 9: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 10 :  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

Άρθρο 11 : Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

Άρθρο 12 : Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας   υποβολής  προσφορών  -

αποσφράγισης

Άρθρο 13 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης

Άρθρο 14 : Δημοσιότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 15 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Άρθρο 16: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 17: Κριτήρια επιλογής

ΑΔΑ: 7ΣΥΡΩΡΚ-7ΨΓ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 18: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

Άρθρο 19: Κριτήριο ανάθεσης 

Άρθρο 20: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 23: Υπεργολαβία
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· Άρθρο  1  :   Κύριος  του  Έργου  –  Αναθέτουσα  Αρχή  -  Στοιχεία

επικοινωνίας 

· Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

Οδός : Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας

Ταχ.Κωδ. : 37001

Τηλ. : 24263 50105

Telefax : 24260 23128

E-mail : texzagmour@gmail.com

Πληροφορίες: : Κοπατσάρης Δ.

· Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

· Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου 

· Προϊστάμενη Αρχή : Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

· Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δήμος Βόλου/ Δνση Τεχνικών

Υπηρεσιών

1.6             Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές

δημόσιες υπηρεσίες.

1.7     Αρμόδιο  Τεχνικό  Συμβούλιο  :  Τεχνικό  Συμβούλιο  Δημοσίων  Έργων

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους

στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή/και  τα  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα

Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται

να  δηλώσουν  άμεσα  και  εγγράφως  στους  προσφέροντες  ή  στον  ανάδοχο  τα

στοιχεία  των υπηρεσιών ή  αποφαινόμενων οργάνων,  τα  οποία  κατά τον  νόμο

αποτελούν  καθολικό  διάδοχο  των  εν  λόγω  οργάνων  που  υπεισέρχονται  στα

δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
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·

· Άρθρο 2: Έγγραφα σύμβασης και τεύχη 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 είναι τα ακόλουθα :

α)    η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,

β)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4

του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), (Μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ

του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα

με  το  άρθρο  79  παρ.  4  ν.  4412/2016,  για  τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων

αναφέρεται το ΤΕΥΔ αντί για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.

4412/2016.)

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ) ο προϋπολογισμός διαπραγμάτευσης, 

ε) το τιμολόγιο διαπραγμάτευσης, 

στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν

από τη αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω

2.2 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους

τους  προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης

συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  και  οποιαδήποτε

σχετικά δικαιολογητικά,  το αργότερο στις  24/05/2018, ημέρα Πέμπτη και  ώρα

14:00μμ.
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· Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  φάκελοι  των  προσφορών  υποβάλλονται  μέσα  στην  προθεσμία  του

άρθρου 12, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή

τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής   (Ταχυδρομική  διεύθυνση:

Ζαγορά,  Ν.  Μαγνησίας,  Δημοτικό  Κατάστημα  Ζαγοράς,  τ.κ.  37001).  Σε

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την διαπραγμάτευση, το αργότερο μέχρι την

ημερομηνία και ώρα της διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της

παρούσας.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του

περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για

καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα

αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

3.2. Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής

προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό

τον οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία ταυτότητας  του προσφέροντος (μεμονωμένου ή

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα σε  σφραγισμένο  φάκελο (κυρίως  φάκελος),

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

του

[Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ.,

πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων

τα στοιχεία όλων των μελών αυτής]

· για την εκπόνηση της μελέτης :
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· «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

την …. και ώρα ….μ.

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α)  ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.2 και

β) ξεχωριστός  σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να

ανοιχθεί  χωρίς  να  καταστεί  τούτο  αντιληπτό  επί  ποινή  αποκλεισμού),  με  την

ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της

προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του

κυρίως φακέλου της παρ. 2.

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο

πριν  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  άρθρου  12  της  παρούσας,  δεν

αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  κατά  τα

οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας.

3.5.  Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή

Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία

και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η

συστημένη  επιστολή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  που  κατατέθηκε  στο

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..

3.6. Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον

οικονομικό  φορέα  ή,  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  από  το  νόμιμο

εκπρόσωπο αυτών.
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3.7. Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία

υπογράφεται  υποχρεωτικά,  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που

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

προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της

συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)

κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο  εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής.  Ο

προσδιορισμός αυτός γίνεται στο (ΤΕΥΔ) της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698Β/16.11.2016),

του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 .

Άρθρο 4: Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  -

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις

· Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική

ημερομηνία στην Αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης,  σε δημόσια συνεδρίαση,

κηρύσσεται  από  τον  Πρόεδρο  αυτής,  μισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξης  της

προθεσμίας  του άρθρου 12 της παρούσας.  Η λήξη της  παραλαβής  κηρύσσεται

επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης,  με  προειδοποίηση

ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη

προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την

παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο

και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική

καταχώρηση  στο  φάκελο  μονογράφεται  από  τον  υπεύθυνο  υπάλληλο)  και  σε

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και

παραλαμβάνει  τις  προσφορές  για  να  τηρηθεί  η  υπόλοιπη  διαδικασία  του

διαγωνισμού.

β)  Οι  προσφορές που παραλαμβάνονται  καταχωρίζονται  κατά σειρά κατάθεσής

τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, στο οποίο ειδικότερα

αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη

και  κατηγορία  του και  ο  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπός  του.  Όλοι  οι  φάκελοι

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο
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πρακτικό  και  μονογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού.

γ)  Αμέσως  μετά  την  κατά  τα  ανωτέρω  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  των

προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 18.2,

ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από

τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανακοίνωση των

επί  μέρους  στοιχείων  τους,  τα  οποία  επίσης  καταχωρίζονται  στο  ίδιο  ως  άνω

πρακτικό. 

δ) Στη συνέχεια όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν

αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη

μικρότερη  προσφορά),  ο  οποίος  υπογράφεται  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε)  Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά

συμμετοχής του άρθρου 18.2, της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του

πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται  στο πρακτικό της Επιτροπής ή σε

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού

πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση

της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα

αρχή η οποία το εγκρίνει. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε

πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα

οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και παρουσία των οικονομικών

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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4.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση

για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως

τον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό

ανάδοχο»),  να υποβάλει  άμεσα λόγω του κατεπείγοντος τα δικαιολογητικά που

καθορίζονται  στο  άρθρο  20  της  παρούσας.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’

ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον  ημέρες.  Τα  δικαιολογητικά

προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο,

ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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. 

1) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι

τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

2) αν  δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

3) αν  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής

σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  της  παρούσας,  ο  προσωρινός  ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι  πληροί,  οι  οποίες

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση

και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν καταπίπτει  υπέρ της
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,  εφόσον αυτή προβλέπεται,

σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν

κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 20, η διαδικασία ανάθεσης

ματαιώνεται.

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη

σύνταξη  πρακτικού  από  την  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης  και  τη  διαβίβαση  του

φακέλου στην οικονομική επιτροπή.  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής)

για τη λήψη απόφασης,  είτε  για την κατακύρωση της σύμβασης,  είτε  για την

κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου,  είτε  για  τη  ματαίωση  της

διαδικασίας.

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

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,  επί

αποδείξει.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των

δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  στη  Ζαγορά,   εντός  τριών  (3)

εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η

απόφαση κατακύρωσης. 

Μετά, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του

άρθρου 20.1 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί

ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 16, τα κριτήρια

ποιοτικής επιλογής του άρθρου 20 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
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κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να

προσέλθει  σε ορισμένο τόπο και  χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,

εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής

πρόσκλησης,  προσκομίζοντας,  και  την  απαιτούμενη  εγγυητική  επιστολή  καλής

εκτέλεσης.          

Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει

υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν

προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106

του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις

Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

· Άρθρο  5:   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού

αναδόχου / Κατακύρωση / Πρόσκληση για υπογραφή  σύμβασης

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.

5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα

αναφερόμενα  παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σε

αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

4) Το συμφωνητικό.

5) Η παρούσα Πρόσκληση με τους όρους Διαπραγμάτευσης.
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6) Η Οικονομική Προσφορά.

7) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

·

· Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  συντάσσονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική

γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση

ασυμφωνίας  μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν

συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση.  Τυχόν

ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

6.2. Οι προσφορές και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία,  καθώς και τα

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία,

θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να

γίνει  είτε  από  τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του  ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από  το  αρμόδιο

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και

36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή

της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

6.3. Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και

δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή Επιχείρηση  με  τη  μορφή επικυρωμένης

φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961.

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων

454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων). 
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6.4.   Ενημερωτικά και  τεχνικά φυλλάδια και  άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

6.5. Η προφορική  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ

αυτής  και  του  αναδόχου,  θα γίνονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ο

ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να διευκολύνει  την επικοινωνία των αλλοδαπών

υπαλλήλων  του  με  την   αναθέτουσα  αρχή,  με  τον  ορισμό  και  την  παρουσία

διερμηνέων.

· Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

1/. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.

2/.  Ο  ν.  4412/2016 “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 

3/.  Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α'

42).

4/.  Ο  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  αυτού  «Άρση

περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5/.  Ο  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο

1 αυτού.

6/.  Ο  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό

Συνέδριο» .

7/.  Ο  ν.  4014/2011(Α΄  209)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και

δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία

περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8/.  Ο ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
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Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

9/. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).

10/. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 

11/.  Ο ν. 4270/2014 (Α' 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

12/.  Ο ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας  με την υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες

διατάξεις».

13/. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  

14/. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)

Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’

267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την

προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

15/. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’

248).

16/.  Το π.δ.  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.

17/.  Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και

άλλες διατάξεις”ι.

18/.  Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και

Πολιτιστικά Θέματα”.

19/.  Το  π.δ.  696/1974  “Περί  αμοιβών  μηχανικών  δια  σύνταξιν  μελετών,

επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ,

ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και

σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το

μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών

μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
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20/. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59

του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του

Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν.

3919/2011 (Α΄32).

21/. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

22/.  Η  με  αρ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/2017  Υπουργική  Απόφαση  (Β’  2519)

«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ

του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

23/.  Η  Εγκύκλιος  11/2011  της  ΓΓΔΕ/τ.  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  «Εφαρμογή  διατάξεων  του

Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

24/. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην

αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται

ρητά ή  απορρέουν από  τα  οριζόμενα στα  έγγραφα της  παρούσας  σύμβασης,

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου,

π.δ.,  υπουργικής  απόφασης,  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση και  εκτέλεση της

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

25/. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

· Άρθρο 8: Συμπλήρωση  –  αποσαφήνιση  πληροφοριών  και

δικαιολογητικών

 Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να

συμπληρώσουν  ή  να  διευκρινίσουν  τα  πιστοποιητικά  που  έχουν  παραληφθεί,

σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016.
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· Άρθρο 9: Απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  -  Έγκριση

δέσμευσης πίστωσης

Η  ψήφιση  πίστωσης  και  η  σχετική  Α.Υ.  θα  πραγματοποιηθούν  στην  αμέσως

επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο  10:   Εκτιμώμενη  αξία  –  Χρηματοδότηση  –  Προθεσμίες  της

σύμβασης

10.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 47.544,62  € (χωρίς ΦΠΑ)

και   περιλαμβάνει  τις   προεκτιμώμενες  αμοιβές  των  παρακάτω  επιμέρους

κατηγοριών μελετών – εργασιών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 

10.2 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις

του Αναδόχου  ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται

σε 30  ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η  αναθέτουσα  αρχή διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ορίσει,  κατά  την  υπογραφή του

συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

Άρθρο 11: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

11.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία του κατεπείγοντος,  του

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

11.2  Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  συνταχθεί  και

υποβληθεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3  της  παρούσας,  σε

συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

11.3 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. 

11.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
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11.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της

μελέτης. 

11.6  Οι  προσφορές  ισχύουν  για  δύο  (2)  μήνες  από  την  ημέρα  λήξης  της

προθεσμίας  υποβολής  προσφορών του επομένου άρθρου.  Η  αναθέτουσα  αρχή

μπορεί,  πριν  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τους

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της

εγγύησης συμμετοχής.

· Άρθρο  12  :  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας

υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών

ορίζεται η 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ.

Άρθρο 13 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

13.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για  την  συμμετοχή  στη  διαδικασία  δεν  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγύησης

συμμετοχής..

13.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής

εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016,

η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση,

ΑΔΑ: 7ΣΥΡΩΡΚ-7ΨΓ



το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5% επί  του ποσού  της  αύξησης

χωρίς ΦΠΑ.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της

αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  με

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως

μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  του  αναδόχου.  Η  ένσταση  του

αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει  την είσπραξη του ποσού της

εγγυήσεως.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα

αναφερόμενα  στην  παράγραφο  15.1  της  παρούσας  και  επιπρόσθετα,  τον

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

· Άρθρο 14: Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη

Διαύγεια και  στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση  ανατίθεται  βάσει  του κριτηρίου  του  άρθρου 17  της  παρούσας,  σε

προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 16

της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 17 της παρούσας.

Άρθρο 15: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

15.  1  Με βάση την διαπραγμάτευση λόγο κατεπείγουσας ανάγκης, με την

προσφυγή   στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για

την επιλογή   αναδόχου βάση της παρούσας πρόσκλησης καλεί τους παρακάτω

οικονομικούς φορείς   που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση  σχετικών  με  το

αντικείμενο μελετών και συγκεκριμένα τους :

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Υπερείδου 9, 10558

Αθήνα

ΑΦΜ: 095678181,

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

admin  @  edafos  .  gr  

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κουντουριώτη 1Α Πεντέλη,

ΑΦΜ: 103611864,

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

sergio  17  gr  @  yahoo  .  gr  
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σπάρτης 2, 54640, 

Θεσσαλονίκη 

ΑΦΜ: 104210476

ΔΟΥ: ΣΤ’ Θεσσαλονίκης

efthimiouniki@gmail.com

να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω

μελέτης.

· Άρθρο 16 : Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται  από  την  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία

σύναψης  σύμβασης,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (αν  πρόκειται  για

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται

περί  ένωσης  οικονομικών  φορέων  )  ένας  από  τους  λόγους  των  παρακάτω

περιπτώσεων:

16.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση

για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή

των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
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Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία

των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την

καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο

άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο

άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

4198/2013 (Α΄215 ).
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Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών

εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  και  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.),  η

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις

ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  τον  Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις

των  συνεταιρισμών,  η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου.

16.2 α) Ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και  αυτό έχει  διαπιστωθεί

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και 

β) η  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,

οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

16.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

ΑΔΑ: 7ΣΥΡΩΡΚ-7ΨΓ



(α) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από

το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε

εθνικές  διατάξεις  νόμου.   Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν

οικονομικό  φορέα,  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μια  εκ  των  καταστάσεων  που

αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα

αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,

λαμβάνοντας υπόψη τις  ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της

επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(β)  Ο προσφέρων έχει  διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

16.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι

αυτός  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή  παραλείψεων  του,  είτε  πριν  είτε  κατά  τη

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

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

περιπτώσεις της παραγράφου 16.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη

από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις

της  παραγράφου  16.4  στα  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  του  σχετικού

γεγονότος.

16.5 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 16.1, 16.2 και 16.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,

ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα

μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με

τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
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παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον

προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί,

με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας

κατά  την  περίοδο  του  αποκλεισμού  που  ορίζεται  στην  εν  λόγω  απόφαση  στο

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

16.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα

στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

16.7 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια

και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Άρθρο 17:  Κριτήρια επιλογής

17.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό

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

εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα

Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών:

α)  κατηγορίας  21 (γεωτεχνικές  μελέτες)  Α΄ τάξης  και  άνω,  β)  κατηγορίας  08

(στατικές μελέτες) Α΄ τάξης και άνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 18: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

 18.1 Η  προσφορά  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους

υποφακέλους:
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(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

(γ)  υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

· Η λέξη «Προσφορά»

· Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

· Ο τίτλος της σύμβασης

· Η  καταληκτική  ημερομηνία  (λήξη  προθεσμίας  υποβολής

προσφορών).

· Τα  στοιχεία  του  οικονομικού  φορέα  (άρθρου  92  παρ.1  του

Ν.4412/16)

18.2 Ο  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  πρέπει,  επί  ποινή

αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

β) την Αίτηση υποβολής του φακέλου

γ) Καταστατικό της εταιρείας με τις τροποποιήσεις

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον

κάθε μελετητή, μέλος της Ένωσης φυσικών προσώπων ότι διαθέτει όλα τα νόμιμα

προσόντα για τη σύνταξη  της εν λόγω μελέτης  και  ότι  δεν εμπίπτει  σε  καμία

διάταξη που αποκλείει τη συμμετοχή του σε αντίστοιχους διαγωνισμούς μελετών

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των μελετητών, μελών της Ένωσης και

του εκπροσώπου περί ορισμού και αποδοχής αντίστοιχα του κοινού εκπροσώπου 

18.3 Ο  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  περιέχει  το  έντυπο

οικονομικής  προσφοράς  συμπληρωμένο  με  την  πρωτότυπη  υπογραφή  και

σφραγίδα της Αναθέτουσας Αρχής.  
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18.4 Ο υποφάκελος  «Τεχνική  Προσφορά»  περιέχει  Τεχνική περιγραφή στην

οποία θα περιγράφεται ο τρόπος και τα τεχνικά μέσα που θα διαθέσει ο Ανάδοχος

για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 19 : Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική

άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 20:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν.

4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες

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:

α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  16  της  παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με

το άρθρο 17 της παρούσας.

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  μπορεί  να

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά

από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της

διαδικασίας.

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι  δυνατή,  με μόνη την υπογραφή του κατά

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των

λόγων  αποκλεισμού  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  16.1  της  παρούσας,  για  το
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σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται

ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το

πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το

αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό

φορέα για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  τη  συγκεκριμένη διαδικασία

σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στο  ΤΕΥΔ  την

πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και

το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται

στην παρούσα Πρόσκληση, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την

υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α

και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές

διατάξεις  που  διέπουν  την  έκδοσή  τους  δεν  προβλέπεται  χρόνος  ισχύος  των

δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης

πριν  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  της  σχετικής

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση

δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία πριν από την ημερομηνία

υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.

Οι  μεμονωμένοι  προσφέροντες πρέπει  να  ικανοποιούν  όλες  τις  απαιτήσεις  των

άρθρων 16 και 17 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,

η  πλήρωση των  απαιτήσεων  του  άρθρου  16  και  της  καταλληλότητας  για  την
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άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  του  άρθρου  16.1  πρέπει  να

ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του

άρθρου  10  της  παρούσας,  στην/στις  οποία/  οποίες  κάθε  μέλος  της  ένωσης

συμμετέχει. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα

αποδεικτικά  στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη

δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό

φάκελο επιχείρησης,  ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης  εγγράφων ή σύστημα

προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται  να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά

αυτά.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος,  κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  από  την  αναθέτουσα

αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο

άρθρο 5 της παρούσας:

20.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 16:

20.1.1  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  16.1  του  παρόντος,  απόσπασμα

ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι

απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα

πρόσωπα που ορίζονται  στα  τέσσερα τελευταία  εδάφια  του άρθρου 16.1  του

παρόντος.

 

20.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16.2 του παρόντος:

ΑΔΑ: 7ΣΥΡΩΡΚ-7ΨΓ



1)  Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας από  τους  αρμόδιους

ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.

Οι  Έλληνες  μελετητές  -  φυσικά  πρόσωπα  υποβάλλουν  βεβαίωση  του

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι

για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.

Οι  εγκατεστημένες  στην  Ελλάδα  εταιρείες  /  Γραφεία  Μελετών   υποβάλλουν

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για

το  προσωπικό  τους  με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους

ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν

απόδειξη  ενημερότητας  της  προσφέρουσας  εταιρίας,  αποδεικτικά  ασφαλιστικής

ενημερότητας  των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο

της  εταιρίας  ως  εταίροι.  Οι  αλλοδαποί  προσφέροντες  (φυσικά  και  νομικά

πρόσωπα),  που  δεν  υποβάλουν  τα  άνω  αποδεικτικά,  υποβάλλουν  υπεύθυνη

δήλωση  περί  του  ότι  δεν  απασχολούν  προσωπικό,  για  το  οποίο  υπάρχει

υποχρέωση  ασφάλισης  σε  ημεδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς.  Αν

απασχολούν  τέτοιο  προσωπικό,  πρέπει  να  υποβάλλουν  σχετικό  αποδεικτικό

ασφαλιστικής ενημερότητας.

2)  Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  από  την  αρμόδια  αρχή  του

οικείου κράτους μέλους ή χώρας. 

Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό

της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποί  προσφέροντες  υποβάλλουν  υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  ότι  δεν

έχουν  υποχρέωση  καταβολής  φόρων  στην  Ελλάδα.  Σε  περίπτωση  που  έχουν

τέτοια υποχρέωση,  υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.

20.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16.3 του παρόντος:

Για την περίπτωση (α), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή

διοικητική  αρχή  του  οικείου  κράτους  μέλους  ή  χώρας.   Ειδικότερα  για  τους

οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα  πιστοποιητικά

ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό

αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία

εξυγίανσης  , ε  κδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού

φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
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δικαστική  απόφαση  εκδίδεται  από  το  οικείο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του

οικονομικού φορέα,  το δε πιστοποιητικό ότι  δεν έχει  τεθεί  υπό εκκαθάριση με

απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το  Γ.Ε.Μ.Η.,   σύμφωνα  με  τις  κείμενες

διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Οι  μελετητές  -  φυσικά  πρόσωπα  δεν

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή

των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους

εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς,  αποδεικνύεται  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους

στην Ελλάδα μελετητές  - φυσικά πρόσωπα,  προσκομίζεται  πιστοποιητικό του

Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες

επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε

πειθαρχική  ποινή.  Τα  Γραφεία  /  Εταιρείες  Μελετών,  καθώς  και  τα  φυσικά

πρόσωπα-μελετητές,  ανεξάρτητα  από  την  χώρα  εγκατάστασης  (Ελλάδα  ή

αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν

πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές

εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν

υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό

παράπτωμα. 

20.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 20.1.1, 20.1.2 και

20.1.3  περ.  β',  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή

εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  όπου  είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά

ή ότι  τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται

ανωτέρω.  
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι,  στην εν λόγω χώρα εκδίδονται  τα

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

20.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

20.2.1 Προς  απόδειξη  της  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της

δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο

Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

· κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες) Α΄ τάξης και άνω 

2. κατηγορίας 08 (στατικές μελέτες) Α΄ τάξης και άνω

(β)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι   σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που

περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει

τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται  από τα

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν

στην  προηγούμενη   περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του

ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας

ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1

της παρούσας.

20.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
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Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται,  στον φάκελο “Δικαιολογητικά

Προσωρινού Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί

όλες  οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)

3.  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού

προσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στην Πρόσκληση για διαπραγμάτευση,

στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από

το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς

σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την

προσφορά  και  τα  λοιπά  απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται

συγκεκριμένο άτομο,

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί  τροποποιήσεων

του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το

πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή

φωτοαντίγραφο  επικυρωμένου,  από  δικηγόρο,  κωδικοποιημένου  καταστατικού,

εφόσον υπάρχει

2.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των

τροποποιήσεων του καταστατικού

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή,  τα δικαιολογητικά σύστασής

τους  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι

εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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Άρθρο 21: Υπεργολαβία

21.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που

προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς και  τους

υπεργολάβους που προτείνει. 

21.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

21.3     Αν  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο  προσφέρων

προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  υπερβαίνει  το

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής αξίας της σύμβασης, η

αναθέτουσα αρχή:

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

της παρούσας για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β)  απαιτεί  υποχρεωτικά  από  τον  προσφέροντα  να  αντικαταστήσει  έναν

υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού του.

Ζαγορά, ….

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΘΗΚΕ & 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

        

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

       ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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β) ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Τεχνικής

Υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 47.929,90€ 

γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ

1/. ΘΕΣΗ

Πρόκειται για κατολίσθηση η οποία έχει εκδηλωθεί σε απόσταση περί το 1km 

ΝΔ/κά και ανάντη του παραλιακού οικισμού Αγ. Ιωάννη. Η θέση της κατολίσθησης

γειτνιάζει με την οδό Μούρεσι - Άγιος Ιωάννης και οριοθετείται μεταξύ ρέματος 

προσανατολισμού ΒΒΑ – ΝΝΔ και υφιστάμενης οικίας, αποτελεί δε τη βασική οδό 

που οδηγεί σε ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται σε απόσταση  περί τα 

300m από την κατολίσθηση (φωτογραφίες 1 & 2).

Φωτ. 1: Άποψη της κατολίσθησης από Ανατολικά, διακρίνεται η καταστροφή 

τοποθετημένων συρματοκιβωτίων, η υφιστάμενη οικία στο αριστερό άνω άκρο της

φωτογραφίας καθώς και η οδός που οδηγεί στο ξενοδοχειακό συγκρότημα.
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Φωτ. 2: Άποψη της κατολίσθησης από το ανώτερο τμήμα της, διακρίνονται τα 

μετακινημένα εδαφικά υλικά στο επίπεδο της οικίας.

Γεωμετρικά η κατολίσθηση καταλαμβάνει περιοχή διαστάσεων περί τα 50m Χ 25m

(μήκος επί της πλαγιάς X πλάτος). Δυνητικά είναι πιθανή η επέκταση της προς τα 

Ανατολικά, γεγονός που κάνει ακόμη δυσμενέστερες τις συνθήκες ευστάθειας της 

δεδομένης πλαγιάς. Η πιθανή επέκταση της ασταθούς μάζας προκύπτει από τη 

διαπίστωση ρωγμών επί του οδοστρώματος της κεντρικής οδού. 

Σε ότι αφορά το βάθος της ολίσθησης από την επιφάνεια του εδάφους εκτιμάται 

ότι είναι της τάξης των 7 m τουλάχιστον.

Κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά της κατολίσθησης είναι:

· η κύρια ρωγμή της που συμπίπτει με το ανώτερο όριο της, πλησίον 

υφιστάμενης οικίας (απόσταση περί τα 6 m).

· Η παρουσία μετακινημένων εδαφικών μαζών και πολλών ρωγμών στο 

εσωτερικό της κατολίσθησης και ανασηκωμένων εδαφικών μαζών στο κατώτερο 

τμήμα της σε θέση που γειτνιάζει με το υφιστάμενο ρέμα.

· Η ύπαρξη σε όλη την περιοχή εδαφικών σχηματισμών επιρρεπών σε 

εκδηλώσεις παρόμοιων φαινομένων (πλευρικά κορήματα και υλικά αποσάθρωσης, 

σχιστόλιθος μικρής αντοχής κλπ.).

· Η καταστροφή πρόχειρων κατασκευών αντιστήριξης όπως συρματοκιβώτια 

(φωτ. 1),
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· Η ύπαρξη πολλών διάχυτων ροών στην επιφάνεια του εδάφους

2/. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από την επί τόπου αυτοψία εκτιμήθηκε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που 

καθορίζουν το περιβάλλον εντός του οποίου ενεργοποιήθηκε η κατολίσθηση είναι:

α) η υποβαθμισμένη ποιότητα των εδαφικών σχηματισμών, β) η μορφολογία του 

ανάγλυφου και η ύπαρξη του ρέματος στη βάση του πρανούς, ενώ ο «κρίσιμος» 

παράγοντας που ενεργοποίησε την ολίσθηση είναι οι έντονες βροχοπτώσεις.

Λόγω των βροχοπτώσεων το γειτονικό ρέμα μετέφερε σημαντικές ποσότητες 

νερού μεγάλης παροχής, προκαλώντας διάβρωση και υποσκαφή στη βάση της 

πλαγιάς με συνέπεια την υποχώρηση του εδάφους και την αφαίρεση της 

υποστήριξης του «πόδα» του πρανούς. Επιπλέον οι εδαφικοί σχηματισμοί που 

δομούν το πρανές τροφοδοτήθηκαν με μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν

μείωση της αντοχής τους. Ο μηχανισμός αυτός συνιστά έναν από τους 

βασικότερους για όλες τις περιπτώσεις κατολισθήσεων που αναγνωρίστηκαν στην 

ευρύτερη περιοχή.

3/. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η περιοχή ενδιαφέροντος γεωλογικά καλύπτεται από μεταμορφωμένους 

σχηματισμούς νέο-παλαιοζωϊκής ηλικίας οι οποίοι συνίστανται από διάφορους 

τύπους σχιστολίθων όπως μαρμαρυγιακούς, αμφιβολιτικούς, γλαυκοφανιτικούς, 

μοσχοβιτικούς, χλωριτικούς και άλλους. Συχνά οι σχιστόλιθοι διασχίζονται από 

πλήθος χαλαζιακών φλεβιδίων, ενώ σε πολλές θέσεις έχει παρατηρηθεί εντός της 

σχιστολιθικής διάπλασης η παρουσία σωμάτων μαρμάρων κυμαινόμενων 

διαστάσεων.   Το χρώμα των σχιστολιθικών σχηματισμών είναι ανοικτό - σκούρο 

πράσινο με διακυμάνσεις που οφείλονται στην ορυκτολογική τους παραγένεση και

την επίδραση των διαδικασιών διάβρωσης.

Επιφανειακά οι εμφανίσεις σχιστολίθων καλύπτονται από εμφανίσεις πλευρικών 

κορημάτων – αποσαθρωμάτων και υλικών ερπυσμών – ολισθήσεων. Οι 

σχιστόλιθοι είναι εν γένει σχηματισμοί με τάση για έντονη αποσάθρωση και 

εξαλλοίωση και εκδήλωση φαινομένων εδαφικών μετακινήσεων.
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Οι περισσότερες κατολισθήσεις στην περιοχή ενεργοποιούνται εντός του ορίζοντα 

των πλευρικών κορημάτων και του ανώτερου και χαμηλότερης ποιότητας 

τμήματος των σχιστολίθων.

Σε ότι αφορά τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά οι σχιστόλιθοι είναι μικρής 

διαπερατότητας. Αυτό ευνοεί την απορροή μέσα από την ανώτερη και ασθενή 

στρώση των σχιστολίθων καθώς και τον ορίζοντα των κορημάτων.

4/. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Για τη διερεύνηση των συνθηκών στην περιοχή της κατολίσθησης και τις 

προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης της απαιτούνται:

· Γεωτεχνική έρευνα με γεωτρήσεις

· Εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών στα εδαφικά υλικά για τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών  και των ιδιοτήτων τους και

· Γεωτεχνική μελέτη μέτρων σταθεροποίησης

Για τη γεωτεχνική έρευνα απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον δύο (2) γεωτρήσεων 

βάθους 15 m η κάθε μία, σε θέσεις επί της οδού που οδηγεί στο ξενοδοχείο και 

πλησίον της υφιστάμενης οικίας, τοποθετημένες επί διατομής. Εντός των 

γεωτρήσεων θα τοποθετηθούν πιεζομετρικοί σωλήνες για τη μέτρηση της στάθμης

του υπόγειου νερού μια και αυτός ο παράγοντα παίζει ουσιαστικό ρόλο στην 

εξέλιξη του φαινομένου.

Η μελέτη μέτρων αποκατάστασης κατ΄ αρχάς εκτιμάται ότι θα εστιαστεί στη 

κατασκευή έργων αντιστήριξης επί της οδού που οδηγεί στο ξενοδοχείο και σε 

θέση πλησίον της υφιστάμενης οικίας για προστασία από μελλοντική 

ενεργοποίηση. 

Επιπλέον θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα διευθέτησης της επιφανειακής 

απορροής καθώς και μέτρα διευθέτησης του ρέματος για την αποφυγή 

μελλοντικής διάβρωσης.

Επιπλέον της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης θα απαιτηθεί τοπογραφική 

αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής, που θα δοθεί στους μελετητές, ώστε ο 
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σχεδιασμός να λάβει υπόψη του τις ακριβείς γεωμετρικές και μορφολογικές 

συνθήκες. 

5/. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης της κατολίσθησης επί της Δημοτικής Οδού 

είναι άμεση διότι προκαλεί σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας τόσο για 

περιουσίες όσο και για ανθρώπους και τα οχήματα που διέρχονται από την

περιοχή της αστάθειας (κάτοικοι και επισκέπτες του γειτονικού 

ξενοδοχείου). 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αφού έλαβε υπόψη της :

  1/. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.

2/.  Ο  ν.  4412/2016 “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 

3/.  Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α'

42).

4/.  Ο  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  αυτού  «Άρση

περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5/.  Ο  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο

1 αυτού.

6/.  Ο  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό

Συνέδριο» .

7/.  Ο  ν.  4014/2011(Α΄  209)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και

δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία

περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
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8/.  Ο ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

9/. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).

10/. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 

11/.  Ο ν. 4270/2014 (Α' 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

12/.  Ο ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας  με την υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες

διατάξεις».

13/. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  

14/. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)

Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’

267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την

προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

15/. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’

248).

16/.  Το π.δ.  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.

17/.  Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και

άλλες διατάξεις”ι.

18/.  Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και

Πολιτιστικά Θέματα”.

19/. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών,
επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ,
ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το

μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών
μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

2. Εγκρίνει τους όρους διαπραγμάτευσης και την πρόσκληση προς συγκεκριμένους 
Οικονομικούς Φορείς

3. Καθορίζει επιτροπή διαπραγμάτευσης, τους κατωτέρω υπαλλήλους:
- Κοπατσάρης Δήμος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Πρόεδρος της επιτροπής
- Μπόλης Ιωάννης ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, μέλος
- Κρινάκης Γεώργιος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, μέλος 

και αναπληρωματικά μέλη:
-Τσόγκα Αικατερίνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-Τσικρικώνη Διαλλέτα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- Γερμάνη Πηνελόπη  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2018

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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