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Θήρα 30/11/2016 

Αρ Πρωτ :1554 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων Δήμου Θήρας, 
Προγρ/μου & Πολεοδομικων Εφαρμογων 
Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων 

1 2
 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας 
Μονόλιθου 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ
3
: 

 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 
    

 

  

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

 
 

 
 

4Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
  δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 
 

ΣΣ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ ήή   ΜΜ εε λλ έέ ττ ηη   ΠΠ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ ώώ νν   ΕΕ ππ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ΈΈ κκ θθ εε σσ ηη   
ΧΧ ωω ρρ οο θθ έέ ττ ηη σσ ηη ςς   ΜΜ αα ρρ ίί νν αα ςς   ΜΜ οο νν όό λλ ιι θθ οο υυ  

 
 

Εκτιμώμενης αξίας  44.930 € (πλέον Φ.Π.Α.  24%) 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) το άρθρο 117 και τις λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 
β) τους όρους της παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1. 1                  Αναθέτουσα αρχή5   :   Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 

Οδός                                               : ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ 
Ταχ.Κωδ. : 84700 ΘΗΡΑ 
Τηλ. : 2286028362 
Telefax : 2286025878 
E-mail            : dltthiras@gmail.com 
Πληροφορίες : Αργυρός Αντώνιος 

 
 

1.2 Κύριος του Έργου :         Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 6  
 

1.3 Εργοδότης:                                    Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 7 
 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                    το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 8 
 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :  Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας9 
 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων10 
 

1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης11 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
δ) η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016, 
ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
στ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων (παράρτημα Α διακήρυξης),  
ζ) η συγγραφή υποχρεώσεων (παράρτημα Β διακήρυξης), 
η) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών (περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της διακήρυξης), 
θ) τα λοιπά παραρτήματα Γ-Θ της διακήρυξης 12, 
ι) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

 

[Β]13 Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5  του ν. 4412/2016: 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 14 στα έγγραφα 
της σύμβασης από τις 01/12/2016  στην ιστοσελίδα www.santoriniports.gr 15. Όταν δεν μπορεί 
να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
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σύμβασης, αυτά διατίθενται από τις 01/12/2016  στα γραφεία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Θήρας 16.  
Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλλουν ποσό για 
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της  
σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο 
πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειώ ν 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο.17 
 
2.3 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 06.12.201618 . Επίσης 

μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας 

σύμβασης μελέτης19” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν 

φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.   

 

 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  
 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  
 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή  
 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 20.  
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
 
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
 
 

 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά  

του …..21  
για τη μελέτη: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση 

Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου»  
με αναθέτουσα αρχή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 13.12.201622 
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του  προσφέροντος 
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(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
 
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής23» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά24» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά25», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του 
παρόντος. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 3.2 του παρόντος. 
 
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
 
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα 26, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές 27. 
 
3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση υποβολής προσφοράς απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής28. 

 
 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία  στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά29. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του 
παρόντος (η ώρα και ημέρα άφιξης αναγράφεται στο πρωτόκολλο και πάνω στον φάκελο και 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, 
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη 
διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που 
παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 
φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και καταγράφονται τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
 

4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  
προχωρά αυθημερόν σε αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών.  Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσμίας και με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 
δημόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 

Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των 
τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι 
τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων 
ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του 
παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας30. 
 
Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 
κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ31 σε όλους τους 
προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 
των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του 
πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης  έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, η 
Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να 
εφαρμόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την αποσφράγιση και αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.            

4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των  προσφερόντων που αποκλείσθηκαν 
(για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα 
της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν 
εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.  

 
4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το 
ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως 
σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών32, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. Κατά 
την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις 
μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική 
προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου 
της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
υποπεριπτ. (εε) της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/201633.  
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Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 
βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντα, η Επιτροπή προσδιορίζει 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 
σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για 
την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία το 
εγκρίνει.  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. 
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 
παρόντος. 

 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης34 

 
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών35 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
 
5.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει  εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 36 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού37  του άρθρου 18 του παρόντος ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 
του παρόντος, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 
5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν38, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της 
παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας39. 
 
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
79 παρ. 2 ν. 4412/201640 ότι πληροί, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας,  δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας41. 
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5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της 
παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται42. 
 
5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Θήρας43 για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης.   
 
5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν44.  
 
5.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει45. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 
παρόντος.  
 
 

Άρθρο 6: Ενστάσεις46 
 
[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω  των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016:  
 
 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής τη ς είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβο λής 
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.  
  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών47  

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
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Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης48 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

 
8.2 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, στο άρθρο 6 της 
παρούσας, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 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 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού49 έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται50. 

 
 

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συμφωνητικό51, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της52, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης53. 

 
Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση54. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

10.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
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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)55.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα56, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.57, 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

10. 3  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

 

10.4    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική58. 

 

10.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό 
και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

 
1. Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 
εκδοθεί για την ερμηνεία του59. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/200560 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

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

4. Ο Ν. 4250/2014 «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. 

5. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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7. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. (Μέχρι τις 31/12/2016) Ο Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»61. 

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

10. Ο N. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει62.  

11. Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’63, καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

12. Ο Ν.2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 

13.  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. 

14. 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). 

15. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

16. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 
του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

17. 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 και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., 
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

18. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 44.930 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών64:  
 

1. 44.930 € για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες 
 

 
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δ.Λ.Τ. Θήρας65 και υπόκειται στις 
νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 
3 του Ν 4013/2011.  

 
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων 
αμοιβών66, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
  
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική 
αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  
δημόσιας σύμβασης67. 

   

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης68.  

  Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους του άρθρου 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 
4412/201669. 

 
 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές70.  

13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά71. 

13.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10)72 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του επομένου άρθρου73. 

 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 10: 00. 
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Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές (κατά το άρθρο 3.5 του 
παρόντος). 

 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης74  
 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό75  

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων 
ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών     (898,60)  €76, η οποία εκδίδεται είτε από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, 
είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.77 ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού78.  

 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 79:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση80. 
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση  του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης81,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγ -
γύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται82.  
 
Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης83. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής84 : 

α) στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες μετά: i) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή 
την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,  ii) την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 
και iii) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.  
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15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης85 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α86. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται  είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού87 και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης88.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης89. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  

υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου90. 

 

15.3     Εγγύηση προκαταβολής91 
 Δεν απαιτείται 
 
 
15.4    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους92. 
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

16.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:  

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ93.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 
πανελλαδικής εμβέλειας μία ημερήσια, σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού 
(κυκλαδική) και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως94, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής (www.santoriniports.gr)95.  
 

16.2 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, 
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης 96.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας. 
 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 
17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης97. 

 
17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
1998 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση  των 
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

   

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων99: 
 
  
18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

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

πλαίσιο 2008/841/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 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), 
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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 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 
18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία   
ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

 
Δεν αποκλείεται100 ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 
 

18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζονται101 οι παράγραφοι  18.1.1 και 18.1.2.  
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18.1.4  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 

τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της 

παρούσας, δεν εφαρμόζεται102 η παράγραφος 18.1.2.  

  
 

18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις103:  
(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ 
του ν. 4412/2016, 

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

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου104,  

 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

 
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  
 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

 
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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18.1.6  Δεν έχει εφαρμογή λόγω του μεγέθους της σύμβασης 

 
 
18.1.7 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 παραγράφων 
18.1.1, 18.1.2, 18.1.5105 και 18.1.6.   
 
 
18.1.8 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1 και 18.1.5106 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 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 απόφαση107.  
 
18.1.9 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
 
18.1.10 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

 
 
Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής108 
 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους.  
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05, που 
διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Π.Δ/τος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 και διαθέτουν 
πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων ως εξής: 

1. στην κατηγορία μελέτης (27) «Περιβαλλοντικές Μελέτες», πτυχίο Α τάξης ή ανώτερης 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα και δύνανται 
να προσκομίσουν 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 απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα.  
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Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν γενική 
εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών – 
Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 
μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

1. στην κατηγορία μελέτης (27) «Περιβαλλοντικές Μελέτες» ένα τουλάχιστον στέλεχος  4  ετούς   
εμπειρίας 

  
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια109 

Δεν απαιτείται 

 
19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
 
Δεν απαιτείται ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, πέραν αυτής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 19.1 της παρούσας Διακήρυξης 
 

19.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)110 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς111.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να 

αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι112 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

  

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
[Β] Για συμβάσεις κάτω των ορίων: 

α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α΄75)113, ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις114:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
παρόντος.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, 

β) εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.1 της παρούσας,  
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου,  
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους115. 
  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
των παρ. 20.1.[Α] ή 20.1[Β], για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση116. 
 
 
20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παρ. 21.2 της παρούσας και ιδίως117:  
 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 
Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής 
τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των 
σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) 
την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και 
απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  

 
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 

περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης 
  

δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της 
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και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες 

ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων 

υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),  

 

ε) παρουσίαση όλων των στελεχών της Ομάδας Μελέτης με αναφορά της προηγούμενης 

συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο, συνοδευόμενη από Πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος Η όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο. 

 

στ) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 
καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης καθώς και 
πίνακας και στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας 
μελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας  σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος Θ. 

 
ζ) Δήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας μελετών και στην  οποία να 

δηλώνει σε πόσες και ποιες μελέτες άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν οι μελέτες αυτές 
εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα.118 

 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) - ζ) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος τριάντα (30) 
σελίδων119  κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος 
οργανογράμματος. 
 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου 
κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

 
 

20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ζ120, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, όπως 
αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και 
την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 
υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά 
κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά 
συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την 
εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 
αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016121. 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό122) επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 
τους όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  

 
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   
 
21.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι 
Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και 

υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους123.  

Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων 
Συντελεστής Βαρύτητας 
σi 

 

Κριτήριο 1ο : ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της 
προς εκπόνηση μελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση του 
άρθρου 20.2.α της παρούσας προκήρυξης, με εντοπισμό των θεμάτων στα 
οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης 

 

K1 
Ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης και  ο 
βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους 

10% 

K2 
Ο βαθμός επισήμανσης τυχόν προβλημάτων και ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων 

10% 

Κ3 
Ο εντοπισμός των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
κατά την εκπόνηση της μελέτης 

5% 

 
Κριτήριο 2ο : η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της 
μελέτης, όπως προκύπτει από την πρόταση μεθοδολογίας του άρθρου 
20.2.β & γ της παρούσας προκήρυξης.   

 

Κ4 
ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από τις 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας  

10% 

Κ5 
ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
μελέτης και η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης  

10% 

Κ6 η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος  5% 

 
Κριτήριο 3ο : η οργάνωση του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από 
την έκθεση της ομάδας μελέτης του άρθρου 20.2.δ-ζ της παρούσας 
προκήρυξης  

 

Κ7 
ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του 
οργανογράμματος για την εκπόνηση της μελέτης και η σαφήνεια στον 
καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας (αξιολογείται η παράγραφος 20.2.δ) 

10% 

Κ8 

η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του 
οργανογράμματος και ο βαθμός αποτελεσματικότητας  και συνοχής της 
προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας 
(μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους 
και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας 
(αξιολογούνται οι παράγραφοι 20.2.ε και στ). 

25% 

Κ9 
Η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα του συντονιστή σε σχέση με τα 
προβλεπόμενα γι’ αυτόν καθήκοντα  (αξιολογείται η παράγραφος 20.2.ζ  
καθώς και το βιογραφικό του συντονιστή) 

15% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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124 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Οι προσφέροντες 
απαιτείται να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο βαθμό 50 σε όλα τα επί μέρους κριτήρια.125 

 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) 
αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 
γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν = 
1. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του 
άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας126. 

 

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 
ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή127. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  
UΟΠ=20%  

 
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν  κανονικές128, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας.  

 

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο U129 130. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών131, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 
προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές132.  
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Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (έλεγχος νομιμοποίησης, μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής)133 

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, κρίνονται134 κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 
άρθρου και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. Αν στις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται 
της ημερομηνίας του άρθρου 14 της παρούσας. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 14 της παρούσας. 
 

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19 της παρούσας πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19 της παρούσας  αρκεί να 
ικανοποιούνται από ένα εκ των μελών της ένωσης135. 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά136, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1. του 
παρόντος: 
 

22.1.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της 
εταιρίας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού 
της εταιρίας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, ή των  ενώσεων νομικών προσώπων σε 
περίπτωση  ένωσης, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 
εγκατάστασης του προσφέροντος). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώματος υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο  προσφέρων αρνηθεί 
εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του, αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον επόμενο 
κατά σειρά βαθμολογίας προσφέροντα, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5.3 της παρούσας.  

 

22.2 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.2.1  α) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος137, 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 δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

   Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του  προσφέροντος, 
οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν 
εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικημάτων. 

 

β) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  
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Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου 
τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι.  

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για 
τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως 
απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 
στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας.  

Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας 
ΔΟΥ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ. 

 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  
Για την περίπτωση β’138, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά πτώχευσης και 
αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση 
υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των 
Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’139, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού140.  

Για την περίπτωση θ’141, 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.  

 

δ) Δεν έχει εφαρμογή λόγω του μεγέθους της σύμβασης  

 

22.2.2  Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α’ έως γ', 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. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α' έως γ'. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)142. 

 

22.3. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.3.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή 
ή Γραφείων Μελετών143  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1  στην κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», πτυχία τάξεων144 Α ή ανώτερης 

 
(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. 
 

 

22.3.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  

Δεν απαιτείται 145 

 

22.3.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως146: 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 22.3.1 

 

 

22.3.4  Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει στην 
αναθέτουσα αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) 
ότι θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους147. 
  

Άρθρο 23: Υπεργολαβία148 
23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει149.  

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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23.3  Οι πληρωμές καταβάλλονται στον ανάδοχο της σύμβασης. 150
 

23.4     Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)151  της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της 
παρούσας για τους υπεργολάβους152,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 

16PROC005494118 2016-12-01



 

  - 29 - 

 

  

 
 

Άρθρο 24 - Διάφορα: 

24.1 Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης από τελούν τα παρακάτω παραρτήματα: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Υπόδειγμα Πίνακα προτεινόμενου προσωπικού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ Υπόδειγμα Πίνακα προηγούμενης συνεργασίας ομάδας μελέτης 

 

24.2 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις -αποφάσεις153: 

 

              ΘΗΡΑ, 21.11.2016 

 

Θήρα, 21.11.2016 

    Η Συντάξασα                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Λιονουδάκη Ελευθερία                                                      Βράντζα Χρυσαυγή 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                         Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 188/2016 απόφαση  

του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας154 

Ο Διευθυντής 

 

Πελέκης Ηλίας 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

                                                
1 Η Διακήρυξη αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με εκτιμώμενη 
αξία είτε ανώτερη είτε κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Στις οδηγίες του 
παρόντος σημειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείμενο σε καθεμία από τις δύο 
περιπτώσεις (άνω ή κάτω των ορίων). 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281 ν. 4412/2016, «οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την 
Αρχή». Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή του υποδείγματος με βάση τα οικεία 
άρθρα του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (πρβ. άρθρο 235 του ν. 4412/2016 σχετικά με τα κατώτατα 
όρια των συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙ, άρθρο 315 σχετικά με την αναλογική εφαρμογή διατάξεων του 
Βιβλίου Ι, κλπ).  
2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής (ή του αναθέτοντος φορέα, πρβ. προηγούμενη 
σημείωση).  
3 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ 
προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 
4   Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ή του αναθέτοντος φορέα). 
5 Σε περίπτωση αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όρος 
«αναθέτουσα αρχή», σε όλο το κείμενο της διακήρυξης, αντικαθίσταται από τον όρο «αναθέτων 
φορέας». 
6 Ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του Δημόσιου Τομέα, στον οποίο ανήκει 
το έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 
1 του ν. 4412/2016), π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον 
αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, θα πρέπει να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός, όπως π.χ. 
Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Υ./Διεύθυνση Οδικών Υποδομών κ.ο.κ.  

7 Ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή που καταρτίζει σύμβαση μελέτης με τον ανάδοχο είτε 
για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 2 του ν. 
4412/2016). 
8 Ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την 
εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 3  του ν. 4412/2016). 
9 Ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 
έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας  σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής (άρθρο 
2 παρ. 3 περιπτ. 4 του ν. 4412/2016). 
10 Ως «Τεχνικό συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί 
στον εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται 
από την Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 5 του  ν. 4412/2016). 
11 Κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 14 του ν. 4412/2016. 
12 Η περιπτ. (θ) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
περιλάβει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς π.χ. εγγυητικών 
επιστολών. 
13 Βλ. παραπάνω σημείωση αρ. 17. 
14 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των 

εγγράφων της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των 
ορίων.  

15 Συμπληρώνεται η ιστοσελίδα στην οποία θα είναι προσβάσιμα τα έγγραφα της σύμβασης. 
16 Αναθέτουσας Αρχής. 
17 Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να 
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προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω 
τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών 
του διαγωνισμού.   
18 [Α] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 
για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ) συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του 
άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 και 
της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ημέρα (πρβ. 
άρθρο 60 παρ. 3 περ. α’ του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η 
προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.  
[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 
για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ) , συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά 
τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
19 Πρβλ. άρθρο 45 παρ. 3, 6, 8(Α) του  ν.  4412/2016. 
20 Πρβ. άρθρο 96 του ν. 4412/2016.  
21 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. 
22 Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 14 της παρούσας. 
23 Πρβλ άρθρο 93 του ν. 4412/2016. 
24 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις (άρθρο 92 παρ. 2 περιπτ. (β) του ν. 4412/2016). 
25 Πρβλ άρθρο 95 του ν.  4412/2016. 
26 Πρβλ άρθρο 96 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
27 Για την έννοια της μη κανονικής προσφοράς, πρβλ άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
28 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
29 Πρβ. άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
30 Άρθρο 99 παρ. 1 περ. β’ υποπερ. ββ’ στοιχ. ααα’ του ν. 4412/2016. 
31 Πρβ. άρθρο 376 παρ.11 του ν. 4412/2016. 
32 Άρθρο 99  παρ. 1 περ. γ’ του ν. 4412/2016. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης 
της έγγραφης πρόσκλησης. 
33 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του 
ν. 4412/2016. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής 
προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και 
για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
τεχνικού συμβουλίου. 

34 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
35 Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). 
36 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων, άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 
δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
37 Mε την επιφύλαξη των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
38 Πρβ. άρθρο 104 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
39 Πρβ. άρθρο 80 του ν. 4412/2016. 
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40 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 για 
τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ), άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
41 Άρθρο 104 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
42  Τελευταία εδάφια των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.  
43 Αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής. 
44 Άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει 
την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο 
έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων 
με δαπάνες τους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). 
Πρβλ. και παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016. 
45 Άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
46 Επιλέγεται το Α ή το Β ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 
47 Άρθρο 102  του ν. 4412/2016. 
48 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016. 
49 Το συμφωνητικό επί ενώσεων υπογράφεται από το νόμιμο κοινό εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά 
την υποβολή της προσφοράς. 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 (άρθρο 182 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Από πλευράς εργοδότη, το 
Συμφωνητικό θα υπογραφεί από το  νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
50 Άρθρο 105 παρ. 5 του  ν. 4412/2016. 
51 Ως  «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ και του 
αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της 
περιπτ. (14) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.  4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι 
πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016). 

52 Να καταγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εάν στα πλαίσια του συμβατικού αντικειμένου 
προβλέπεται προγραμματισμός, επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά  την παρ. 3 
του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 

53 Πρβ. άρθρο 53 παρ. 8 του ν. 4412/2016. 
54 Πρβ. άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
55 Πρβ. άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
56 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 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. 
57 Πρβ. άρθρο 2 του ν. 3712/2008 (Α’ 225). 
58 Πρβ. άρθρο 80 παρ. 10 τελευταίο εδάφιο και άρθρο 92 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
59 Οι κανονιστικές πράξεις, οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι εγκύκλιοι είναι αναρτημένες, κατά 
περίπτωση, στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr) και του 
Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

60 Πρβλ. άρθρο 377 παρ. 1 περ. 40 και άρθρο 379 παρ. 10 και 12 του ν. 4412/2016. 

61 Για την έννομη προστασία, πρβλ άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27,  379 παρ. 7, 8 και 11  και 376 παρ. 2 
πρώτο εδάφιο και παρ. 12 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 345 – 374 του ν.  
4412/2016, παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010 για τις συμβάσεις άνω των ορίων. Για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων, μεταβατικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παρ. 12 του ως άνω νόμου. 

62 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 
καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρβ.  και άρθρο 377 παρ. 1 περ. 40 τρίτο εδάφιο του ν. 
4412/2016. 
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63 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρμογή 
των διατάξεων για τον έλεγχο του Ε.Σ.Ρ. 

64 Άρθρο 2 παρ. 3 περ. 7 και άρθρο 53 παρ. 8 περ. α’ του ν. 4412/2016. 
65 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση συγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια της Ε.Ε.) πρέπει να 
αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηματοδοτείται. Να αναφέρεται η εξασφάλιση 
χρηματοδότησης της σύμβασης (αρ 45 παρ 8 σημείο Α5 του ν. 4412/2016). 
66 Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 του ν. 4412/2016. 
67 Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου  δημόσιας 
σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου που 
αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν 
για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον 
προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 
68 Πρβ. άρθρο 184 του ν. 4412/2016. 
69 Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορήγηση προκαταβολής, το σχετικό 
εδάφιο διαγράφεται. 
70 Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθούν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθεί  «δεν γίνονται δεκτές». 
71 Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.1 η αναθέτουσα 
αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.2 
απαλείφεται και αναριθμούνται οι υπόλοιπες. 
72 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται 
κατ' ελάχιστον σε 6 μήνες, εντός του οποίου πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν στο διαγωνισμό 
υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 10 μήνες. Αν 
συντρέχει και περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ως άνω χρόνος 
ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 3 επιπλέον μήνες αντίστοιχα.    
73 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής (πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 
περ. α’ και άρθρο 97 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 
74 Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, πρβλ. άρθρο 302 του ως άνω νόμου. 
75 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο (αρθ. 72 παρ. 1 
περ. α εδ. στ’ του ν. 4412/2016). 

76 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του 
ν. 4412/2016).  
77 Πρβ. και άρθρο 86 του ν. 4387/2016 σχετικά με τη σύσταση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η λειτουργία του οποίου 
άρχεται την 1.1.2017. 
78 Άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  
79 Πρβλ. Άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
80 Πρβλ άρθρο 72 παρ. 1α και άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (άρθρο 302 παρ. 1α και άρθρο 254 
παρ. 5 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ως άνω νόμου). 
81 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
των προσφορών, όπως αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο  13 της παρούσας (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ 
εδάφιο τέταρτο του ν. 4412/2016). 
82 Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις συμμετοχής μπορούν να συντάσσονται και με βάση τα 
τυποποιημένα υποδείγματα Εγγυήσεων Συμμετοχής που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ (Πρβ. 
Κατευθυντήρια Οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ : 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). 
83 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ εδάφια έβδομο έως ένατο του ν. 4412/2016. 
84 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ εδάφια δέκατο και ενδέκατο στοιχ. αα’, ββ’ και γγ’ του ν. 4412/2016. 
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85 Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 
20.000 ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του 
ν. 4412/2016). 
86 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ εδάφιο πρώτο του ν.4412/2016. 
87 Άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  
88 Άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης μπορούν να 
συντάσσονται και με βάση τα τυποποιημένα υποδείγματα Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης που έχουν 
εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ (Πρβ. Κατευθυντήρια Οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ : 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). 
89 Άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (άρθρο 254 παρ. 5 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ως άνω 
νόμου). 
90 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ εδάφιο έκτο του ν. 4412/2016. 
91 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή 
ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής. 
92 Άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
93 Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 (άρθρο 296 για τις συμβάσεις 
του Βιβλίου ΙΙ) και την ΚΥΑ  Π1/2380/2012 (Β’ 3400). Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 
άρθρου 38 του ν. 4412/2016 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 120 και την παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, ως 
χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, νοείται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
94 Σύμφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 37 
7 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία 
ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 
παρ. 1 του ν. 3316/2005 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 (παρ. 10  του άρθρου 379 του ν. 4412/2016), 
καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να 
κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία, ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην 
έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους 
νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 (παρ. 12 
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016).  
95 Πρβ. και άρθρο 2 του παρόντος. Επισημαίνεται ότι για τις προκηρύξεις κάτω των ορίων του άρθρου 
5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ), προβλέπεται η έκδοση 
τυποποιημένου εντύπου από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Πρβλ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 
332 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ). 
96 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως την 
1.1.2021 (πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 
97 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
98 Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, πρβλ. άρθρο 254 του ν. 4412/2016. 
99 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 
100 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
101 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη για παρέκκλιση αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής 

(πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, 
διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3.  

102 Ομοίως με την προηγούμενη σημείωση. Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική 
δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4. 

103 Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται 
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ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και 
πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει υποχρεωτικά τον 
οικονομικό φορέα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της 
παραγράφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν 
επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, απαλείφεται η σχετική 
παράγραφος (ή όσοι από τους λόγους αποκλεισμού δεν επιλεγούν) και δεν συμπληρώνεται 
αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 

104 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). 

105 Πρβ. παρ. 6 άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
106 Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
107 Πρβ. παρ. 7 άρθρου 73  του ν. 4412/2016 (άρθρου 306, για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ).  
108 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή 
και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του 
ν. 4412/2016). 
109 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης (πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
110 Πρβλ άρθρο 78 ν. 4412/2016.  
111 Επισημαίνεται ότι το άρθρο 19.4 του παρόντος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων (άρθρο 78 παρ. 3 του ως άνω νόμου) και απαλείφεται στην 
περίπτωση αυτή. 
112 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 έβδομο εδάφιο του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.  
113 Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υποβάλλεται μέχρι την έκδοση 
τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης από την Ε..Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 
114 Βλ. άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
115 Βλ. άρθρο 93 περ. β’ του ν. 4412/2016 
116 Βλ. άρθρο 93 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
117 Πρβ. άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
118 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 21.1  του παρόντος.  
119 Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής αναλόγως των 
απαιτήσεων της μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί. 
120 Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 περ. ε’ του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο 
συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ιδίου νόμου (συμπληρώνεται 
κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή). 
121 Πρβ. άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
122 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι μικρότερη από την προεκτιμώμενη αμοιβή και 
ως αρνητική η μεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση 15% 
ισούται με προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται με προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ. 
123 Άρθρο 86 παρ. 10 του  ν. 4412/2016. 
124 Η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ένα ή περισσότερα εκ των αναφερομένων 
κριτηρίων στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανάλογα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο της σύμβασης και να καθορίσει τη βαρύτητα αυτών. Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η 
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αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει στα κριτήρια ανάθεσης τα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα 
κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή (πρβ. παρ. 8 και 9 
του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). 
125 Τίθενται ελάχιστα όρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρίων ανάθεσης. 
Πρέπει, πάντως, να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι πολύ 
αυστηρή έως απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. 
Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, είτε να μην προβλέπεται η χρήση 
κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην 
εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου). 
126 Πρβ. άρθρο 99 παρ. 1 περ. β) ββ) ααα’ τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016.  
127 Άρθρο 86 παρ. 12 του ν. 4412/2016. 
128 Άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
129 Άρθρο 86 παρ. 11 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
130 Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016. Πρβ. και σημείωση 41 του παρόντος. 
131 Άρθρο 90 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
132 Άρθρο 90 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
133 Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο και στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
134 Πρβ. άρθρο 104 παρ. 1 πρώτο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
135 Πρβ. και τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  του  ν. 4412/2016 (άρθρου 307 για συμβάσεις του 
Βιβλίου ΙΙ). 
136 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη.  
137 Άρθρο 80 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016. 
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138 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
139 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
140 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

141 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
142 Άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
143 Πρβ. άρθρο 83 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
144 Τίθενται οι τάξεις ανά κατηγορία μελέτης με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των 
σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης (πρβλ. άρθρο 77 παρ. 2α του ν. 4412/2016). 
Επισημαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 77 παρ. 2β του ν.  4412/2016, να ζητούνται, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, πτυχία ανώτερης τάξης από αυτή που προκύπτει με βάση 
την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, καθώς και η δυνατότητα εκ του άρθρου 77 παρ. 2γ του ν. 
4412/2016, να ζητούνται πτυχία της αμέσως κατώτερης τάξης, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
τεχνικού συμβουλίου. 
145 Συμπληρώνεται ανάλογα, με βάση το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 
4412/2016. 
146  Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 
άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα 
στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 
απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). 
147 Άρθρο 80 παρ. 1 προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
148 Πρβ. άρθρο 131 (άρθρο 336 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ) του ν. 4412/2016.   
149  Άρθρο 58 του ν. 4412/2016 (άρθρο 287 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ). 
150  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον 
υπεργολάβο την αμοιβή του δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον 
τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται 
αναλόγως. 
151 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση 
ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 
4412/2016 [παρ. 5 άρθρου 336 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ]). 
152 Με το ΕΕΕΣ/υπεύθυνη δήλωση /τυποποιημένο έντυπο του άρθρου 20.1(α) της παρούσας και τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας, κατά περίπτωση. 
153 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις. 
154 Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων, 
Προγρ/μου & Πολεοδομικων Εφαρμογων 
Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων 

 

 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου» 

 

1. Σκοπιμότητα 

Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) για τον ελλιμενισμό σκαφών 
αναψυχής, στη θέση Μονόλιθος της Νήσου Θήρας. Η αδειοδότηση ενός Τουριστικού Λιμένα γίνεται 
από το Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 2160/93, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 και ισχύει σήμερα.  
Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη 
αναψυχής σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως στο χώρο της Μεσογείου. Η ανάπτυξη αυτή 
προκάλεσε μεγάλη αύξηση της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού. 
Στις μαρίνες των χωρών της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου, όπου κυρίως άρχισε η ανάπτυξη του 
yachting, δημιουργήθηκαν συνθήκες κορεσμού και σχεδόν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες 
προσφοράς θέσεων ελλιμενισμού. Το γεγονός αυτό έχει αναγκάσει τις χώρες αυτές να στραφούν 
στην ανάπτυξη πρόσθετων χώρων ελλιμενισμού και να προχωρήσουν στον προγραμματισμό 
δημιουργίας νέων μαρινών. ‘Ήδη στην Ιταλία είναι σε εξέλιξη η κατασκευή νέων μαρινών που θα 
προσφέρουν στο εγγύς μέλλον περίπου 25.000-30.000 θέσεις, αριθμός που ήδη θεωρείται 
ανεπαρκής για να καλύψει την προβλεπόμενη ζήτηση.  
Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο ακολούθησε, με σημαντική χρονική 
υστέρηση μεν, αλλά ταυτόχρονα με πολύ μεγάλο δυναμισμό. Είναι πλέον δεδομένο ότι η περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου διαθέτει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, είτε με 
τη μορφή κρουαζιέρας, είτε με τη μορφή σκάφους αναψυχής. Οι ανεκτίμητες φυσικές ομορφιές και ο 
τεράστιος πολιτιστικός πλούτος, σε συνδυασμό με άλλα ευνοϊκά χαρακτηριστικά (ήπιες καιρικές 
συνθήκες, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, μικρές αποστάσεις προορισμών κλπ.), κατατάσσουν πλέον την 
ανατολική Μεσόγειο σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για θαλάσσιο τουρισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  
Η στήριξη και ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού αποτελεί συνεπώς έναν απολύτως ρεαλιστικό και 
οικονομικά βιώσιμο αναπτυξιακό στόχο για όλες τις χώρες της περιοχής.  
Ειδικά στην Ελλάδα, η οποία σαφώς διαθέτει τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τις υπόλοιπες χώρες της ανατολικής Μεσογείου, η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού αποτελεί 
διακηρυγμένο στόχο και κύρια εθνική στρατηγική, έτσι ώστε να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη και 
να επιταχυνθεί η έξοδος από την κρίση.  
Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής αποτελεί τη 
βάση για την επίτευξη του στόχου αυτού, σε συνδυασμό βέβαια με πρωτοβουλίες σε άλλα επίπεδα, 
κυρίως σε αυτό του νομικού πλαισίου. Η συντονισμένη αναπτυξιακή στρατηγική στον συγκεκριμένο 
τομέα είναι δυνατό να φέρει άμεσα θεαματικά αποτελέσματα τόσο σε σχέση με την αναβάθμιση του 
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βαθμού εξυπηρέτησης των σκαφών που ήδη ελλιμενίζονται, μόνιμα ή περιστασιακά, στην Ελλάδα 
(και συνεπώς στην καλύτερη απόδοση σε οικονομικούς όρους της συγκεκριμένης δραστηριότητας), 
όσο και σε σχέση με την προσέλκυση σημαντικού αριθμού σκαφών από τις γειτονικές χώρες, αλλά 
και από τη δυτική Μεσόγειο. 
Η έλλειψη θέσεων σε οργανωμένες μαρίνες στον Ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα στη Μεσόγειο, 
αποτυπώνεται σε όλες τις αναφορές των διάφορων διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με το 
yachting. Οι αναφορές τους μιλούν για την ύπαρξη άμεσης ανάγκης για περισσότερες από 70.000-
80.000 θέσεις, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς μεγαλώνοντας τη σχέση προσφοράς και 
ζήτησης. Η έλλειψη αυτή σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη ελλιμενισμού και υπηρεσιών των 
μαρινών της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου, είχε ως επακόλουθο την δημιουργία ενός μεγάλου 
ρεύματος των σκαφών προς την ανατολική Μεσόγειο. Έτσι χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η 
Κροατία δέχθηκαν ένα μεγάλο αριθμό σκαφών και εξακολουθούν να  καλούνται να καλύψουν μία 
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το πρόβλημα στην έλλειψη χώρων ελλιμενισμού παρατηρείται επίσης 
και στα μεγαλύτερα σκάφη, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς.  
Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 38 τουριστικοί λιμένες με συνολική δυναμικότητα περίπου 11.461 
θέσεων ελλιμενισμού, επί συνόλου 728 και 305.470 αντίστοιχα στη Μεσόγειο. Δηλαδή η Ελλάδα 
διαθέτει ποσοστό περίπου 3,75% του συνόλου των θέσεων ελλιμενισμού της Μεσογείου και 
ποσοστό περίπου 5,22% του συνόλου των τουριστικών λιμένων της Μεσογείου. 
Η δημιουργία νέων τουριστικών λιμένων και η προσπάθεια αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού σε 
όλες τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, 
Κύπρο, Αίγυπτο δεν μειώνει την τεράστια πίεση που δέχεται η Ελλάδα, τόσο για την υποδοχή 
μόνιμων σκαφών, ελληνικών ή αλλοδαπών, όσο και για την φιλοξενία μεγάλου αριθμού 
διερχόμενων σκαφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι την 
ικανοποιητική πληρότητα των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί η 
υπάρχουσα έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού και η ανάγκη δημιουργίας νέων που θα μπορέσουν όλες 
μαζί να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες και ξένους πελάτες. 
Σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μαρίνας στη Σαντορίνη αποτελεί και το περιβάλλον, καθώς 
η περιοχή του Νοτιοανατολικού-Ανατολικού Αιγαίου παρουσιάζει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, τα 
οποία αυξάνουν την ελκυστικότητα του yachting στη περιοχή. Συνοπτικά αυτά είναι: 
 
α. Τα δύο μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, σε συνδυασμό 

με τις εκτεταμένες ακτογραμμές της γειτονικής Τουρκίας που προσφέρουν πληθώρα επιλογών 
προορισμών. 

β. Οι μικρές αποστάσεις μεταξύ ακτών, νησιών, λιμανιών και προορισμών. 
γ. Το ευνοϊκό κλίμα, το οποίο είναι θερμό για τουλάχιστον επτά μήνες τον χρόνο και οι ευνοϊκές για 

τους θαλάσσιους πλόες συνθήκες που σχετίζονται με την ένταση των ανέμων και τις 
θερμοκρασίες της θάλασσας και του περιβάλλοντος. 

δ. Τα ελληνικά πελάγη θεωρούνται ασφαλή από ναυτικούς κινδύνους. 
ε. Το έντονο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. 
στ. Η ύπαρξη τακτικών συγκοινωνιών με πλοία και αεροπλάνα (διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις). 
 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η έλλειψη οργανωμένων υποδομών υποδοχής και ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής στις Κυκλάδες, υποδομών δηλαδή που να διέπονται από τις διατάξεις του 
Ν.2160/93 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/12 και το Ν.4179/13). Με εξαίρεση τη Μύκονο και τη 
Σύρο, στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων δεν έχουν κατασκευαστεί ή χωροθετηθεί τουριστικοί 
λιμένες (μαρίνες). Αλλά και τα τουριστικά καταφύγια (κατασκευασμένα ή χωροθετημένα) είναι μόνον 
τέσσερα, αυτά σε Χώρα Νάξου, Νάουσα Πάρου, Λιβάδι Σερίφου και Αγ. Νικόλαο Ανάφης. Στα 
υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, τα σκάφη αναψυχής ελλιμενίζονται ευκαιριακά και όπου υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος είτε στους λιμένες των νησιών είτε σε υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια. Σε 
κάποιους από τους λιμένες των νησιών προσφέρονται μόνον οι στοιχειώδεις παροχές στα σκάφη 
(ηλεκτρικό ρεύμα, νερό), ενώ συχνές είναι οι προστριβές με τους λοιπούς χρήστες των λιμένων 
(αλιείες, ντόπια επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, ακτοπλοΐα, κλπ.). Κατά τους θερινούς μήνες 
μάλιστα, οπότε στους λιμένες των κυκλαδίτικων νησιών προσεγγίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας πλοία της ακτοπλοΐας (Ε/Γ-Ο/Γ και ταχύπλοα), οι Λιμενικές Αρχές συχνά είναι 
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υποχρεωμένες να αρνηθούν τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής, διότι πρέπει κατά 
προτεραιότητα να εξυπηρετούνται τα πλοία της ακτοπλοΐας. 
Ειδικότερα στη Σαντορίνη τα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν είτε παραμένουν αρόδο στην 
θαλάσσια περιοχής της Καλντέρας, είτε ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας (τα 
μεγαλύτερα), είτε τα μικρότερα στους μικρότερους λιμενίσκους στην ανατολική ακτή του νησιού 
(Έξω Γιαλός, Κανακάρι, Βουρβούλος) ή στην Καλντέρα (Αμμούδι). 
 

2. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνική Περιγραφή 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση εκπόνησης της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και Έκθεσης Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου», η οποία είναι απαραίτητη για την 
αδειοδότηση της μαρίνας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν.2160/1993 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Το πρώτο στάδιο χωροθέτησης της μαρίνας περιλαμβάνει τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), καθώς και την Έκθεση Χωροθέτησης 
(ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε.). Το περιεχόμενο των παραπάνω περιγράφεται αναλυτικά 
στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του άρθρου 31 του Ν.2160/1993. 

 του άρθρου 6 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ 
1225/Β/05.09.2006). 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (€ 
44.930,00), πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι δέκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 
10.783,20) και η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων δέκα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 55.713,20). 
 

Περιγραφή προτεινομένων έργων 

Στην τελικά επιλεγείσα λύση, ο σχεδιασμός των λιμενικών έργων στην ακτή του Μονόλιθου για τη 
δημιουργία μαρίνας έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εξασφαλίζεται ο ασφαλής ελλιμενισμός 
των σκαφών αναψυχής που θα προσεγγίζουν και αφετέρου τα έργα της μαρίνας να ενταχθούν όσο 
το δυνατόν καλύτερα στο περιβάλλον της περιοχής, όπως αυτό είναι σήμερα διαμορφωμένο. 
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία άρτια από τεχνική και λειτουργική άποψη εγκατάσταση, η οποία 
αφενός θα εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους ιδιοκτήτες των σκαφών αναψυχής και τους επιβαίνοντες 
σε αυτά παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αφετέρου θα αποτελέσει ένα πρόσθετο 
στοιχείο προσέλκυσης τουριστών στο νησί, με τα αντίστοιχα πολλαπλασιαστικά οφέλη για αυτό. 
Στο σχεδιασμό της μαρίνας ελήφθησαν υπόψη: 
 Τα βυθομετρικά στοιχεία της περιοχής. 
 Η γενική τοπογραφία της χερσαίας ζώνης. 
 Οι κυματικές συνθήκες και οι επικρατούντες άνεμοι. 
 Ο αριθμός και τα μεγέθη των σκαφών που αναμένεται να ελλιμενίζονται. 
 Οι  ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη περιοχή. 
Με τον σχεδιασμό αυτό αφενός δημιουργείται μία λιμενολεκάνη διαστάσεων επαρκών ώστε να 
μπορεί να δεχτεί τα σκάφη αναψυχής – μόνιμα ή διερχόμενα – που εκτιμάται ότι θα προσεγγίζουν 
στη Σαντορίνη (τόσο ως προς το μέγεθός τους όσο και ως προς το πλήθος τους) και αφετέρου να 
παρέχει σε αυτά ασφαλή ελλιμενισμό υπό τις κυματικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν στην 
περιοχή. 
Όσον αφορά στη χερσαία ζώνη, στο σχεδιασμό ελήφθη υπόψη η διαμορφωμένη κατάσταση στη 
παραλία του Μονόλιθου με την πλαζ λουομένων προς βορρά, τον εκτεταμένο χερσαίο χώρο μεταξύ 
των υφισταμένων κτιρίων και του λιμενίσκου αλιέων, καθώς και τα υφιστάμενα κτίσματα κατά μήκος 
του ορίου της θεσμοθετημένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία της 
χερσαίας ζώνης της μαρίνας, ενώ ταυτόχρονα να μην διαταράσσεται η λειτουργία των κατοικιών και 
να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτά. Αντιθέτως μάλιστα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό 
προβλέπεται άνετος χώρος για την πρόσβαση στα παραλιακά κτίσματα. 
Η μαρίνα χωροθετείται από τον προσήνεμο (βόρειο) βραχίονα του υφιστάμενου σήμερα λιμενίσκου 
μέχρι τον νότιο βραχίονα του Μονόλιθου και καλύπτει μέτωπο ακτής μήκους 350m περίπου. Το 
μέτωπο της ακτής από τον βόρειο βραχίονα του Μονόλιθου μέχρι τον λιμενίσκο παραμένει ως έχει, 
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δηλαδή αμμώδης πλαζ για χρήση από τους λουόμενους. Η γενική διάταξη των έργων της μαρίνας 
δίνεται στο Σχέδιο 364-ΠΚ-1. 
Η λιμενολεκάνη της μαρίνας, επιφανείας περίπου 90 στρεμμάτων, οριοθετείται προς βορρά και 
ανατολάς από τον προσήνεμο μώλο, προ νότο από τον υπήνεμο και προς δυσμάς από τα 
παραλιακά κρηπιδώματα. Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται άνετος και ασφαλής 
είσπλους και στα πλέον μεγάλα σκάφη, ακόμα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς η 
είσοδος της μαρίνας που διαμορφώνεται μεταξύ προσήνεμου και υπήνεμου μώλου θα έχει πλάτος 
περίπου 50m (σε βάθος -4,0m, από Μ.Σ.Θ.). 
Ο προσήνεμος μώλος ΑΒΗ, συνολικού μήκους 750m περίπου, προστατεύει την λιμενολεκάνη έναντι 
των βορείων, βορειοανατολικών, ανατολικών και νοτιοανατολικών κυματισμών, επικαλύπτει δε τον 
υπήνεμο μώλο κατά 100m περίπου για την αποφυγή διείσδυσης των νοτιοανατολικών κυματισμών 
μετά από περίθλαση περί το ακρομώλιο.  
Ο προσήνεμος μώλος θα έχει διατομή με πρανή στο τμήμα του ΑΒ, δηλαδή από το ακρομώλιο και 
μέχρις απόστασης 330m από αυτό. Για την κατασκευή του έργου αυτού θα διαστρωθεί κατ’ αρχήν 
λιθορριπή (πυρήνας) ατομικού βάρους 0,5-100 kg, στη συνέχεια λιθορριπή φίλτρου 150-300 kg και 
στρώση φυσικών ογκολίθων ατομικού βάρους 1,7-3,5 τόνων. Τέλος, η θωράκιση θα γίνει με 
τεχνητούς ογκολίθους τύπου ACCROPODETM των 10m³. Η στάθμη στέψης της θωράκισης θα είναι 
+6,00m (από M.Σ.Θ.) για την αποφυγή υπερπήδησης του έργου από τους κυματισμούς (βλ. διατομή 
Δ1 στο Παράρτημα Ε). Στο άκρο Α προβλέπεται η τοποθέτηση φανού εισόδου λιμένα. 
Στο υπόλοιπο τμήμα ΒΗ, μήκους 420m περίπου, ο προσήνεμος μώλος θα έχει μικτή διατομή, 
δηλαδή εσωτερικά κρηπίδωμα και εξωτερικά πρανές προστασίας (βλ. διατομή Δ2 στο Παράρτημα 
Ε). Η στάθμη κυκλοφορίας του κρηπιδώματος θα είναι +1,50m (από M.Σ.Θ.), το ωφέλιμο βάθος 
προ αυτού -4,0m (από M.Σ.Θ.), η στάθμη έδρασής του -4,50m. Το πλάτος του κρηπιδώματος θα 
είναι 11,0m, στο οποίο προβλέπεται μία ζώνη εξυπηρέτησης των σκαφών (δέστρες, πυργίσκοι 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου κλπ.), δρόμος δύο κατευθύνσεων και χώρος  
για στάθμευση οχημάτων. Το κρηπίδωμα θα κατασκευαστεί με συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, 
πίσω από τους οποίους θα διαστρωθεί λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος βάρους λίθων 20-
100kg. Επάνω στους τεχνητούς ογκολίθους θα διαστρωθεί η ανωδομή από έγχυτο σκυρόδεμα, 
στην οποία θα ενσωματωθούν τα εξαρτήματα πρόσδεσης των σκαφών (δέστρες, κρίκοι) και οι 
πυργίσκοι παροχών. Προς το άκρο Β του τμήματος αυτού, θα υπάρχει η διαπλάτυνση ΕΔΓ του 
κρηπιδώματος όπου θα γίνεται η αναστροφή των αυτοκινήτων. Στο μέτωπο ΔΓ προβλέπεται μία 
θέση ελλιμενισμού για σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Εξωτερικά, στο τμήμα ΒΖ1, το πρανές 
προστασίας θα έχει την ίδια διατομή όπως περιγράφηκε παραπάνω για το τμήμα ΑΒ του μώλου, 
δηλαδή θωράκιση με τεχνητούς ογκολίθους ACCROPODETM των 10m³ επί στρώσεων φυσικών 
ογκολίθων και με στάθμη στέψης της θωράκισης στο +6,00m.  
Στο υπόλοιπο τμήμα του μώλου, δηλαδή στο Ζ1Η, εσωτερικά μεν το κρηπίδωμα θα κατασκευαστεί 
όπως περιγράφηκε παραπάνω για το τμήμα ΒΖ1, εξωτερικά δε θα διαστρωθεί κατ’ αρχήν λιθορριπή 
(πυρήνας) ατομικού βάρους 0,5-100 kg, στη συνέχεια φυσικοί ογκόλιθοι ατομικού βάρους 500-800 
kg και τέλος η θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 6-9 τόνων. Η στάθμη στέψης της 
θωράκισης στο τμήμα αυτό θα είναι +4,50m. 
Ο υπήνεμος μώλος ΥΦ, μήκους 170m περίπου, προστατεύει την λιμενολεκάνη έναντι των νοτίων 
και νοτιοανατολικών κυματισμών. Ο μώλος θα έχει μικτή διατομή, δηλαδή εσωτερικά κρηπίδωμα και 
εξωτερικά πρανές προστασίας. Η στάθμη κυκλοφορίας του κρηπιδώματος θα είναι +1,50m, το 
ωφέλιμο βάθος προ αυτού -4,0m, η στάθμη έδρασής του -4,50m. Το κρηπίδωμα θα κατασκευαστεί 
με συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, πίσω από τους οποίους θα διαστρωθεί λιθορριπή 
ανακουφιστικού πρίσματος βάρους λίθων 20-100kg. Επάνω στους τεχνητούς ογκολίθους θα 
διαστρωθεί έγχυτο σκυρόδεμα ανωδομής. Για το εξωτερικό πρανές θα διαστρωθεί κατ’ αρχήν 
λιθορριπή (πυρήνας) ατομικού βάρους 0,5-100 kg, στη συνέχεια λιθορριπή φίλτρου 150-300 kg και 
στρώση φυσικών ογκολίθων ατομικού βάρους 1,7-3,5 τόνων. Τέλος, η θωράκιση θα γίνει με 
τεχνητούς ογκολίθους τύπου ACCROPODETM των 10m³. Η στάθμη στέψης της θωράκισης θα είναι 
+6,00m για την αποφυγή υπερπήδησης του έργου από τους κυματισμούς (βλ. διατομή Δ3 στο 
Παράρτημα Ε). Στο άκρο του υπήνεμου μώλου, στο μέτωπο ΣΤ, προβλέπεται ειδική θέση 
πλαγιοδέτησης και ο σταθμός καυσίμων της μαρίνας. Εκεί θα υπάρχουν οι αντλίες καυσίμων για τον 
ανεφοδιασμό των σκαφών και οι αντλίες για την απάντληση των λυμάτων από τα σκάφη, καθώς και 
για απάντληση ακαθάρτων ελαίων και σεντινόνερων.  Παραπλεύρως του σταθμού καυσίμων θα 
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διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την τοποθέτηση υπόγειων δεξαμενών καυσίμων και καταλοίπων. 
Στο άκρο Υ του μώλου  προβλέπεται η τοποθέτηση φανού εισόδου λιμένα. 
Στη δυτική πλευρά της λιμενολεκάνης προβλέπεται η κατασκευή των παραλιακών κρηπιδωμάτων, 
τα οποία αποτελούν και το προς τη θάλασσα όριο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Τα 
κρηπιδώματα αυτά (ΗΙΚΛΜΝΞΟΠ), με συνολικό μήκος 355m, θα έχουν στάθμη κυκλοφορίας 
+1,50m, ωφέλιμο βάθος προ αυτών -4,0m και στάθμη έδρασης         -4,50m. Θα κατασκευαστούν 
με συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, πίσω από τους οποίους θα διαστρωθεί λιθορριπή 
ανακουφιστικού πρίσματος βάρους λίθων 20-100kg. Επάνω στους τεχνητούς ογκολίθους θα 
διαστρωθεί έγχυτο σκυρόδεμα ανωδομής (βλ. διατομές Δ4 και Δ5 στο Παράρτημα Ε). Στο νότιο 
άκρο των παραλιακών κρηπιδωμάτων προβλέπεται να κατασκευαστεί ράμπα για την 
ανέλκυση/καθέλκυση σκαφών, καθώς και νηοδόχος για τη λειτουργία μηχανήματος τύπου travelift. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της ζώνης της μαρίνας όπου θα γίνεται η 
χερσαία απόθεση σκαφών. 
Η πρόσδεση των σκαφών αναψυχής θα γίνεται στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου και του 
υπήνεμου μώλου, καθώς και σε τέσσερις πλωτούς προβλήτες που θα ποντιστούν στη 
λιμενολεκάνη. Πρόκειται για τους προβλήτες ΙΙ1, ΛΛ1, ΜΜ1 και ΝΝ1, μήκους 180, 152, 152 και 
120m, αντίστοιχα. Οι προβλήτες αυτοί θα αποτελούνται από πλωτά στοιχεία πλάτους 3,0m και 
μήκους 12,0m και θα αγκυρωθούν στον πυθμένα με κατάλληλες διατάξεις αγκυροβολίων. Όλοι οι 
προβλήτες θα είναι εξοπλισμένοι με δέστρες και πυργίσκους παροχών. Η πρόσβαση από τα 
παραλιακά κρηπιδώματα στους πλωτούς προβλήτες θα γίνεται με γέφυρες (πασαρέλες), οι οποίες 
θα είναι σταθερά συνδεδεμένες στον κρηπιδότοιχο, ενώ θα κυλίονται με τροχούς στο άλλο άκρο 
τους στους πλωτούς προβλήτες. 
Για όλες τις θέσεις ελλιμενισμού προβλέπεται η πόντιση αγκυροβολίων (ρεμέτζων) για την ασφαλή 
πρόσδεση των σκαφών, ενώ προβλέπεται και η εκσκαφή της λιμενολεκάνης μέχρι τη στάθμη -4,0m, 
ώστε να υπάρχει σε όλη την έκτασή της το απαιτούμενο λειτουργικό βάθος. 
Τέλος, όσον αφορά στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, αυτή θα έχει συνολική επιφάνεια περί τα 28,5 
στρέμματα και σε αυτή προβλέπονται τα παρακάτω δύο διακριτά τμήματα: 
 Το βόρειο τμήμα, επιφανείας περίπου 20 στρεμμάτων, στο οποίο προβλέπεται να 

αναπτυχθούν η είσοδος της μαρίνας και οι κτιριακές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των 
επιβαινόντων στα σκάφη αλλά και των επισκεπτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν 
γραφεία διοίκησης, πύργος ελέγχου, γραφεία υπηρεσιών (Λιμεναρχείο, τράπεζα, ενοικίαση 
αυτοκινήτων κλπ.), καταστήματα πώλησης ναυτιλιακών ειδών, super market, 
αναψυκτήρια/εστιατόρια, χώροι υγιεινής (WC, ντους), αποθήκες κλπ.  

 Το νότιο τμήμα, επιφανείας περίπου 8,5 στρεμμάτων, στο οποίο θα γίνεται η χερσαία απόθεση 
σκαφών. Στο τμήμα αυτό υπάρχει και η ράμπα για την ανέλκυση/ακαθέλκυση των σκαφών και 
η νηοδόχος για τη λειτουργία μηχανήματος τύπου travelift. 

 
 
3. Διαθέσιμες μελέτες 

Έχει ήδη εκπονηθεί η  προκαταρτική λιμενική μελέτη του έργου, η τοπογραφική και βυθομετρική 
αποτύπωση και η μελέτη κυματικών συνθηκών από την εταιρεία MARNET ATE σε συνεργασία με την 
εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. Η προκαταρτική λιμενική μελέτη εγκρίθηκε από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θήρας με την απόφαση ΑΠ.1542/10.02.2014. Η τοπογραφική και 
βυθομετρική αποτύπωση εγκρίθηκε με την απόφαση 11/20.01.2015, ύστερα από την 9/1/2014 
θεώρηση της μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Η μελέτη κυματικών συνθηκών 
εγκρίθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θήρας με την απόφαση ΑΠ.18139/29.11.2013. 
 
 

4. Πρόγραμμα παροχής της μελέτης 

Η εκπόνηση της μελέτης (καθαρός χρόνος) θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες. 
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5. Προεκτίμηση αμοιβής 

 
Για την εκπόνηση της μελέτης θα απαιτηθεί η συμμετοχή επιστημόνων (μηχανικών περιβάλλοντος, 
πολιτικών μηχανικών κλπ.) εμπειρίας έως 10 έτη, άνω των 10 ετών και μέχρι 20 έτη και άνω των 20 
ετών. 
 

Ημερήσια αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 20 ετών =  
600 x τκ = 600 x 1,203 = 721,80 €/ημέρα 

721,80 €/ημέρα 

Απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης  16 ημέρες 

Συνολική αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 20 ετών = 
721,80 €/ημέρα Χ 16 ημέρες =  

 
11.548,80 € 

 

Ημερήσια αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 10 ετών 
και μέχρι 20 έτη =  
450 x τκ = 450 x 1,203 = 541,35 €/ημέρα 

541,35 €/ημέρα 

Απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης  25 ημέρες 

Συνολική αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 10 ετών και 
μέχρι 20 έτη = 541,35 €/ημέρα Χ 25 ημέρες =  

 
13.533,75 € 

 

Ημερήσια αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη =  
300 x τκ = 300 x 1,203 = 360,90 €/ημέρα 

360,90 €/ημέρα 

Απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης  55 ημέρες 

Συνολική αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη = 
360,90 €/ημέρα Χ 55 ημέρες =  

 
19.849,50 € 

 

Συνολική αποζημίωση   επιστημόνων 44.932,05 € 

Στρογγυλοποίηση   - 2,05 € 

Προεκτιμώμενη αμοιβή 44.930,00 € 

ΦΠΑ 24%   10.783,20 € 

Σύνολο 55.713,20 € 

 
 
Ο παραπάνω υπολογισμός της αμοιβής χρησιμεύει για την προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής της 
σύμβασης, η οποία όμως θεωρείται ότι αμείβεται κατ’ αποκοπή με το ποσό που προέκυψε από τον 
παραπάνω υπολογισμό. 
 
6. Χρηματοδότηση 

Η Χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από ίδιους πόρους του ΔΛΤ Θήρας 
 
7. Διαδικασία ανάθεσης 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις παρ.2 και 4 του 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016, αφού η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση κατώτερη των 
60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων, 
Προγρ/μου & Πολεοδομικων Εφαρμογων 
Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων 

 

 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση της 
μελέτης : «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης 
Μαρίνας Μονόλιθου». 
 
Α. Προδιαγραφές εκπόνησης μελέτης 

 

Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης της μαρίνας Μονόλιθου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν.2160/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα παραδοτέα 
περιλαμβάνουν τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), καθώς και την 
Έκθεση Χωροθέτησης (ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε.). 
 
Η Σ.Μ.Π.Ε. που θα εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της 
Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006), θα περιλαμβάνει: 

 εκτενή μη τεχνική περίληψη, 

 ανάλυση της σκοπιμότητας του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της μαρίνας, καθώς και 
αναφορά στην ενσωμάτωση διεθνών, κοινοτικών και εθνικών περιβαλλοντικών στόχων και 
γενικότερα περιβαλλοντικών θεμάτων στο Σχέδιο, 

 περιγραφή του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της μαρίνας, 

 παρουσίαση των λογικών εναλλακτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής 
λύσης (δηλαδή διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης), τεκμηρίωση της επιλογής τους, 
καθώς και περιβαλλοντική αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών, 

 συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος συνολικά, με έμφαση 
στους περιβαλλοντικούς τομείς που εκτιμάται ότι θα επηρεασθούν σημαντικά από την 
εφαρμογή του Σχεδίου, 

 περιγραφή και αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων στους επιμέρους τομείς του 
περιβάλλοντος από την εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου, 

 παρουσίαση προτάσεων / κατευθύνσεων / μέτρων για την αποφυγή ή τον περιορισμό, την 
αποκατάσταση και την αντιστάθμιση των ανωτέρω επιπτώσεων, 

 περιγραφή της δομής και των αρχών σχεδιασμού του συστήματος παρακολούθησης 
σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων (monitoring), 

 στοιχεία κανονιστικής πράξης. 
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Η Έκθεση Χωροθέτησης θα αξιολογεί και τεκμηριώνει τις βασικές χωροθετικές επιλογές του Γενικού 
Προγραμματικού Σχεδίου της μαρίνας και θα περιλαμβάνει: 

 αναλυτική παρουσίαση του θεσμοθετημένου υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού, 

 παρουσίαση των χωροταξικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής, 

 περιγραφή του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της μαρίνας, 

 αξιολόγηση της συμβατότητας και αλληλεπίδρασης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου με 
το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό και τις υφιστάμενες χρήσεις γης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων, 
Προγρ/μου & Πολεοδομικων Εφαρμογων 
Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων 

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας 
Μονόλιθου» 
 
 
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 
 
  
Αναθέτουσα αρχή  στης παρούσας σύμβασης είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας  
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 
Εργοδότης είναι   το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της 

παραγράφου 1.42 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία  της Σύμβασης : Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 
Αμοιβή του αναδόχου.  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό 
που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται 
στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) μαζί με το Παράρτημά της 
3. Τεχνικό Αντικείμενο μαζί με τα Παραρτήματά του 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
 
 
1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 
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 “Τεχνικό Αντικείμενο”.  
 
1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
1. Ιδιωτικό συμφωνητικό 
2. Προκήρυξη 
3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
6. Τεχνικό Αντικείμενο (ΤΑ) 
7. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 
8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών  
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1  Τόπος και χρόνος 
 

2.1.1 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 (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να 
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να 
συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα 
και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 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 20 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 
εργοδότη  ο   Δήμαρχος Θήρας 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη 
του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, 
αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής 
του. 

 2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των 
μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 
μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για 
τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  
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2.1.5 Σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο 
χρονοδιάγραμμα  ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο 
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε 
στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, 
έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

  
  2.1.6 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.  

 
2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 
 

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, 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. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 
αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 
εκπροσώπων  του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον 
εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του 
αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον 
παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν 
την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

 
2.2. 3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα 
αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, 
κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  
 
 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν4412/2016. 

 
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 
 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”. 
 
 
 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
3.1 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 
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τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται 
τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  
 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η 
αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή 
της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν4412/2016)  

 
 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1  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 που υπογράφεται κατά το άρθρο 186 του Ν4412/2016, β) 
εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του 
Ν4412/2016, γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση 
της αμοιβής του.  
 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και 
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του 
Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από 
το άρθρο 187 του Ν4412/2016.  

 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν4412/2016. 

Ειδικότερα αναγράφονται: 

 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 
αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας 
επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας 
την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη 
του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που 
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 
I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 
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πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενημερότητα όλων των μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την 
πληρωμή της απαίτησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι :  

 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 

οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής 
Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα 
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

 
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός 

θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 
 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν 
του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν4412/2016. 
     

4.2.2   Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής 
προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση 
προσαύξησης της αμοιβής. 

 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν4412/2016. Για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192-194 του 
Ν4412/2016. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση 
σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την 
παρ. 2 του άρθρου 194 του Ν4412/2016. 

 
4.2.4   Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 186 του Ν4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα 

γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 186 του Ν4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που 

αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως 

προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 186 του Ν4412/2016. 

       Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση 

και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, 

με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις 

της παρ. 8 του άρθρου 186 του Ν4412/2016.  

   Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν4412/2016). 

 
 
4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 
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 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 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

5.1.1  Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν4412/2016,ίση προς το 5% της συμβατικής 
αμοιβής των σταδίων της μελέτης που ανατίθενται χωρίς ΦΠΑ. 

 
5.1.2  Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα IV του τεύχους 

της Διακήρυξης. 
 
5.1.3  Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

 
5.1.4  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν4412/2016. 
Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

 
5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για 

τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Ν4412/2016.  
 

 
 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
 Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 
απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των 
υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει 
την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού 
των εγγυήσεων. 

 
 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν4412/2016, 
ως ακολούθως: 
I. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης μέχρι του 20% αυτής, ή τμηματικής 

προθεσμίας μέχρι το 10% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% 
της μέσης ημερήσιας αμοιβής η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής αμοιβής 
με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν4412/2016, 
υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες.  
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II. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης πέραν του 20% και μέχρι του 30% 
αυτής ή τμηματικής προθεσμίας πέραν του 10% και μέχρι του 15% αυτής, ποινική ρήτρα 
ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής υπολογιζόμενης ως 
ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 30% της συνολικής προθεσμίας ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 191 του Ν4412/2016.  

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. 
αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

 
 
Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ.1 του ν.4412/2016 μετά 
την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος 

“Τεχνικό Αντικείμενο” που συνοδεύει την Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, 

με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 

τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 

τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή 

στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει 

σ΄ αυτόν. 

 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με 
τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
 
 
 
8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 

αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς 
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ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει 
σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 
8.3  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 Ν4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές 
γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 
8.5   Εμπιστευτικότητα 
 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος 

(και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους. 

 
8.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.6 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και 

τους προστηθέντες 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. 
 

8.6.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση 
/ διαχείρισή τους. 

 
8.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
 Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από 
τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 
του ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 
προγράμματα. 

 
8.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 
8.8.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  
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        8.8.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 
θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 
8.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

    8.9.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

 
8.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 

 
8.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
          Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε 
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

8.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 
 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 
σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 
8.12  Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη 
 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με 
συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
8.13  Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 
 

Ο Ανάδοχος λόγω του ύψους της σύμβασης δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς 
αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού 
Συμφωνητικού1.  

  
 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 

                                                           
1
 Η σχετική υποχρέωση θα τίθεται όταν η συμβατική αμοιβή της μελέτης είναι άνω του ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία 

μελετητικά Δ’ τάξης (υπ’ αριθμ. ΔΕΕΠΠ οικ 502/ 13/10/2000 του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ) 
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 Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 
παραδώσει. 

 
9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 

 Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους του Ν4412/2016 και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 
 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
 
 Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών 
τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται 
κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο (ιδίως άρθρο 198) και την παρούσα (άρθρο 12). 

 
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 
 
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 
φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 
διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 
τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 
προσφοράς τους. 

 
 
 
 
10.3  Ανωτέρα βία 
 
 10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", 

τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν 
την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι 
συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

 
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 
10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 
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ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν4412/2016. 

 
 

Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
 
 Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν4412/2016.  
 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του 
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση 
τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

 
11.2    Διάλυση της σύμβασης 

 
11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της 

μελέτης χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
 

11.2.2  Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια 
εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή 
αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό 
εκπόνηση σταδίου. 

 
11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για 

διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην 
οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία 
έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να 
απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Ν4412/2016. 

 
11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. 
Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται 
να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

 
11.2.5  Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 

διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 34 του Ν4412/2016. Διάλυση της σύμβασης μπορεί 
να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του 
Ν4412/2016.  Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην 
περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.  

 
11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την 
αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της 
διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται 
ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης 
ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν4412/2016 διαδικασία. 
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11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή 

πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και 
παρά την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών 
αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 192 του Ν4412/2016. 

 
 
11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 
 
 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Ν4412/2016, ή αν αυτός 
τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται 
την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.   

  
  
11.4  Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
 
 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 

αναδόχού ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του 
Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών 
(3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και την έκδοση βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων 
των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης και την 
παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν4412/2016.  

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 
υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 
αίτηση του αναδόχου.  

 Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του 
αναδόχου και με τους όρους του άρθρου 72 παρ. 7 του Ν4412/2016. 

 
Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
 Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 
 
 
 
 
Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
13.1  Νομοθεσία  
 
 Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 

στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  
 Σε περίπτωση που η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τα τεύχη δημοπράτησης διαθέτουν 

παραλήψεις ή έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του Ν.4412/2016, τότε έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του νόμου αυτού. 
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13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
 

12.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 
ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από 
τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

 
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θήρα, 21.11.2016  Θήρα, 21.11.2016 
Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η Αν.Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Θήρας 

 
 

ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Πολικός Μηχανικός 

ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

Ο πρόεδρος του ΔΛΤ Θήρας 
 
 
 
Ηλίας Πελέκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων Δήμου Θήρας, 
Προγρ/μου & Πολεοδομικων Εφαρμογων 
Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων 
 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας 
Μονόλιθου» 
 
 

Αρ. Πρωτ. ………… 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας σήμερα …………………..2016 ημέρα ………………….. οι 
παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας νομίμως εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο αυτού κ.Ηλία 
Πελέκη. 
2) Η εταιρία «………………» και το διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεύει στη 
………………………………………………… (…………….., ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: 
……………………., Τ.Κ. …………………., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής 
………………… 
 
Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη:  

 
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει. 
4. Το Ν. 4314/2014 «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), 
όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 40132011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική  διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής.  

6. Την με αριθμό …./2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με θέμα: “Έγκριση 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου».  
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7. Την με αρ.         /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης της 

σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ …………………..  
8. Την με αριθμό       /2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας  με 

θέμα: «Έγκριση Όρων διακήρυξης και της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  της μελέτης 
με τίτλο “Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης 
Μαρίνας Μονόλιθου”».  

9. Το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού που έγινε στις ………. / ………… / 2016 και 
αφορά  στην επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου» 

10. Την με αριθμό …/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με θέμα: 
«Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο “Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου”». 
 

συνάπτει με τη δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο 
 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση εκπόνησης της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και Έκθεσης Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου», η οποία είναι απαραίτητη για την 
αδειοδότηση της μαρίνας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν.2160/1993 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Το πρώτο στάδιο χωροθέτησης της μαρίνας περιλαμβάνει τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), καθώς και την Έκθεση Χωροθέτησης 
(ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε.). Το περιεχόμενο των παραπάνω περιγράφεται αναλυτικά 
στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του άρθρου 31 του Ν.2160/1993. 

 του άρθρου 6 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ 
1225/Β/05.09.2006). 

 
 
Άρθρο 2 
Διάρκεια 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης 
ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 
 
Άρθρο 3 
Αμοιβή 

Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται η τελική προσφορά του εντολοδόχου 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ………………………………………………………………… 
(……………..€ ) ευρώ (με  Φ.Π.Α. 24%).  
 
 
Άρθρο 4 
Τρόπος καταβολής αμοιβής 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και 
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. 
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του 
Ν4412/2016.  
 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν4412/2016. Ειδικότερα 
αναγράφονται: 
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I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, 

τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση 
σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε 
περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την 
επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά 
την υποβολή του λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 

I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 
τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 
 
Διευκρινίζεται ότι :  
 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 
 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν 
η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν4412/2016. 
 
Η δαπάνη της μελέτης όπως αυτό θα αναφέρεται με την υπογραφή της σύμβασης, θα βαρύνει τον 
ΚΑ: ………………..  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους ….. . 
 
 
Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων  
 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε από την έδρα του είτε από την έδρα του ΔΛΤ 

Θήρας.   
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2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την μελέτη 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

μελέτης. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.  

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους.  

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των 
μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης 
εργασίας.  
 
2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η 
καλή εκτέλεση της μελέτης, να καταβάλει στον Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.  
 
2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται 
από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής 
προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση 
χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός του 
ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα από βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του ΔΛΤ 
 
 
Άρθρο 6 
Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, για την τήρηση 
των όρων της σύμβασης. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή. 
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Άρθρο 7 
Λύση της σύμβασης 
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της παρούσας 
2.Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε 
και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

(της έδρας του ΔΛΤ Θήρας), εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 

τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
     ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
…………… 
 
……………… 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

 
 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ  
 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................... 
Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας  
Θήρα, Τ.Κ. 847 00. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού 
οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (898,60 €), για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο στις 

__/__/____ διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ για εκτέλεση της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου»,  συνολικής αξίας 
44.930 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (30) 
ημερες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  
Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας  
Θήρα, Τ.Κ. 847 00. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
……  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού 
των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο 
διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση 
Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου» συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον 
οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί 
να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
 
 
 

Προσφέρων:  

 

Αξία Αριθμητικά Αξία  Ολογράφως 

Α. Κατηγορία μελέτης 
27 «Περιβαλλοντικές 
Μελέτες» 

  

Εκτιμώμενο κατ’ 
αποκοπή τίμημα της 
μελέτης  μη 
συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος 
ΦΠΑ 

 44.930,00 € 
Σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 
τριάντα ευρώ 

Ποσοστό επί τοις 
εκατό (%) της 
οικονομικής έκπτωσης 

  

Συνολικό ποσό κατ’  
αποκοπή έναντι του 
οποίου η εταιρία 
προτίθεται να 
εκτελέσει την μελέτη 
μη 
συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος 
ΦΠΑ 

  

 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για δέκα (10) μήνες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 Ν.4412/2016)  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της 

ισχύος της.  

 
Για τον προσφέροντα  

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      

ΜΕ ΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης 
τα οποία αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας    

 

Μέλη της 

προτεινόμενης ομάδας 

μελέτης    τα οποία 

έχουν συνεργαστεί και 

στο παρελθόν 

Τίτλος 

Μελέτη 

 

Φορέας 

Ανάθεσης 

(Προιστα-

μένη Αρχή) 

Ανάδοχο 

Μελετητικό 

σχήμα 

(Συμπράττοντα 

γραφεία 

μελετών) 

Έναρξη 

Σύμβασης 

-------------- 

Περαίωση 

Σύμβασης 

Κύρια 

Εκπονηθέντα 

στάδια μελετών 

 

Πιστοποιη- 

τικό    

 ΝΑΙ /  ΟΧΙ  

(*)
 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

 (Τόπος – Ημερομηνία) 

 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νομίμου Εκπροσώπου 

                                                           

(*) Εννοείται η ύπαρξη ή όχι πιστοποιητικού που μπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. 

υποψηφίου κλπ. Τα πιστοποιητικά δεν υποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά, αλλά μπορούν να ζητηθούν 

από την Αναθέτουσα Αρχή στην φάση υπογραφής της σύμβασης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων Δήμου Θήρας, 
Προγρ/μου & Πολεοδομικων Εφαρμογων 
Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων 
 

 

 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 

για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονόλιθου» 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-

τιμής σύμφωνα με τις παρ.2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση της μελέτης 

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας 

Μονόλιθου». 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων 

επτακοσίων δέκα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 55.713,20)  συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%  

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας κατά τις εργάσιμες ώρες, 

είτε αζημίως σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες 

για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22860 28362, fax 22860 25878, αρμόδιος υπάλληλος κος 

Αργυρός Αντώνιος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην διακήρυξη της μελέτης το αργότερο μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Θήρας. Προσφορές που θα 

κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13.12.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10, στην Αίθουσα των 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή 

σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή 

κοινοπραξιών): 

α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του 
άρθρου 39 του ν. 3316/05, που διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Π.Δ/τος του άρθρου 
83 του Ν.4412/2016 και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων ως εξής: 
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1. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες και τάξης πτυχίου Α ή ανώτερη  

ή 

β) προέρχονται από χώρες των περιπτώσεων α’-δ’ της παραγράφου 3.1 που τηρούν 
αντίστοιχα μητρώα , σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το παράρτημα XI 
του προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες 
μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 3.1.1.α, ή 

γ) προέρχονται από χώρες των περιπτώσεων α’-δ’ της παραγράφου 3.1 που δεν τηρούν 
μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής 
που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 
δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 
39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

1. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες ένα τουλάχιστον στέλεχος  4  
ετούς  εμπειρίας  

 

 

Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 

ποσού ίσου με το 2% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα 

λεπτών (898,60 €). Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται 

στο συνημμένο Παράρτημα Ε  της προκήρυξης και πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον 

μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας 

 

 

 

Ηλίας Πελέκης 
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