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ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Το σχέδιο όρων της διαπραγμάτευσης, έχει ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, τ.κ. 104 38, Αθήνα. 

1.2 Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

1.3 Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή: τα αρμόδια όργανα κατά τις διατάξεις των άρθρων 75 και 72 

του Ν3852/2010. H Οικονομική Επιτροπή 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία και Υπηρεσία που διεξάγει τη διαδικασία για την ανάθεση 

της Σύμβασης: Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, στην οποία θα 

κατατεθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα που θα κληθεί προς διαπραγμάτευση. 

Οδός: Αθηνάς 16 & Βύσσης, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα (2ος όροφος), 

Τηλ.: 210 3721529 

Ε-mail: e.koytsofios@athens.gr 

Πληροφορίες: Ευάγγελος Κουτσοφιός 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 

στοιχεία στους 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 σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να 

δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 

αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των 

εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών και χρόνος έναρξης της 

διαδικασίας 

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι τα ακόλουθα: 

α) η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση προς τον υποψήφιο που θα συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα (β-γ), ήτοι με τους όρους σύναψης και εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, 

το Φάκελο μελέτης κτλ. 

β) οι παρόντες όροι διαπραγμάτευσης 

γ) ο Φάκελος της Μελέτης που περιλαμβάνει: το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το 

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, την Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας της Μελέτης, το 

Πρόγραμμα των απαιτούμενων Mελετών – Χρονοδιάγραμμα  

2.2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τον οικονομικό φορέα της πρώτης πρόσκλησης 

συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, κατά το άρθρο 120 του Ν 4412/16, που θα 

αποσταλεί μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων Δημοτικών Οργάνων και θα 

περιλαμβάνει όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους σύναψης της Σύμβασης (άρθρο 

2 παράγραφος 1 εδ. 14, Ν.4412/16). 
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Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς - υποβολής δικαιολογητικών - διαδικασία 

διαπραγμάτευσης - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

3.1 Ο φάκελος της προσφοράς και της πρότασης προς διαπραγμάτευση από τον 

υποψήφιο θα υποβληθεί εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία 

αποστολής της πρόσκλησης στον υποψήφιο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα 

αναγράφεται (άρθρο 92 Ν.4412/16): 

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

στα γραφεία της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής, αφού λάβει αριθμό Πρωτοκόλλου από 

το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, η 

οποία αναγράφει τη Σύμβαση την οποία αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-

mail). 

3.2 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.1 της παρούσας, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 16.2 της παρούσας, 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

16.3 της παρούσας. 

3.3 Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον ίδιο το μελετητή (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας μελέτης. 

3.4 Το προβλεπόμενο από το άρθρο 32α παρ. 2 εδ. β γνωμοδοτικό όργανο, θα 

ολοκληρώσει το διάλογο και την διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο είτε αυθημερόν είτε 

και σε επόμενες συνεδριάσεις εφόσον απαιτηθεί.  

3.5 Στη συνέχεια, θα ελέγξουν όλα τα δικαιολογητικά. Αν δεν προσκομισθούν τα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται από την Επιτροπή, 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. 

3.6 Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 του παρόντος1 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

παρόντος, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

3.7 Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 3.4 

της παρούσης και τη διαβίβαση του φακέλου με σχετική εισήγηση (ενιαίο πρακτικό) 
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στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Αθηναίων για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης και του ελέγχου των δικαιολογητικών 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στον 

προσφέροντα. 

 

Άρθρο 4: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τον προσφέροντα να διευκρινίσει ή 

να συμπληρώσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 5: Σύναψη σύμβασης 

5.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

του ενιαίου πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς, 

στον προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κλπ., επί αποδείξει. 

Ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 

16.1 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από τους αρμόδιους Υπαλλήλους της παραγράφου 3.4 της παρούσης και, 

εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 

13, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 15 και δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 14, καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατά το άρθρο 

105.4 του Ν.4412/16 από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

5.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 6: Σειρά ισχύος εγγράφων 

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

ακόλουθη: 

1. Το Συμφωνητικό, 

2. Οι παρόντες όροι διαπραγμάτευσης με τα Προσαρτήματά τους, 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 

μελέτης και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου (Φάκελος Έργου). 

5. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής (Φάκελος Έργου) . 

 

 

Άρθρο 7: Γλώσσα Διαδικασίας 

Η γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική στην οποία συντάσσονται όλα τα έγγραφα και 

τεύχηκαι υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά.  
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Άρθρο 8: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, 

οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν: 

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

2. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),  

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42 παρ.1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)i. 

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

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

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

7. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

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

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

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

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

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

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

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

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

14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωσηiii». 

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

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

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

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

19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν  κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και 
Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ 
(Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που 
δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 
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20. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και 
οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

21. Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. - Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

23. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

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

26. 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). 

27. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ 
ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. Η με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 
τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 
(ΥΟΔΔ 441).  

29. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών 
ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 
σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής 
των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203). 

30. Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 
4412/2016 (Βιβλίο 1)». 

31. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών 
που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
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Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 

Άρθρο 9: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

9.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 30.000,00 € (με ΦΠΑ) για μελέτη 

κατηγορίας 8. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου 

Αθηναίων οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 7413.115 Φ30 και η σύμβαση θα 

χρηματοδοτηθεί από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) και υπόκειται στις νόμιμες 

κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4912/2022. 

9.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των 

άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων 

αμοιβών. 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς, να μελετήσει τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης, η δε οικονομική του 

προσφορά αποτελεί τη συνολική αμοιβή του για το σύνολο του προς μελέτη 

αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης. 

Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου 

δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων 

φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, 

στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και 

διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, 

εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

9.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η 

ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία (καθαρός χρόνος) για την περαίωση του αντικειμένου της 

σύμβασης ορίζεται σε 1 μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

 

Άρθρο 10: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

10.1 Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο προσφέρων μπορεί να 

υποβάλει μόνο μία προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της μελέτης. 

10.2 Η προσφορά θα ισχύει για έξι (6)3μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών, όπως αυτή θα ορίζεται στην πρόσκληση. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

 

Άρθρο 11: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

 
11.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 32α 

παράγραφος 1 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 

11.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης6
 

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 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) 
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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 ποσού και β) πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11.1 της παρούσας 

και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, υπέρ του 

κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 

Άρθρο 12: Δημοσιότητα 

Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης σε περίπτωση 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, που τεκμηριώνει τις 

ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, 32 που δικαιολογούν τη 

χρήση των διαδικασιών αυτών (άρθρο 38.4.ι, Ν 4412/16). 

Η πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση θα αναρτηθεί στη διαύγεια. Δεν 

απαιτείται ανάρτηση της  στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι όροι διαπραγμάτευσης και η πρόσκληση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, www.cityofathens.gr . 

 

Άρθρο 13: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην διαδικασία είναι οι κατέχοντες τα πνευματικά 

δικαιώματα βάσει του άρθρου 32, παράγραφος 2, γγ)  “προστασία αποκλειστικών 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας”. 

Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Μελέτης, πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα ή οικονομικοί 

φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που 

αναφέρονται στο άρθρο 9.1 (κατηγορίας 8) και που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος-μέλος της Ένωσης. 

 

 

 

Άρθρο 14: Λόγοι αποκλεισμού 

14.1 Ο προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 

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

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

14.1.1 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/_ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

http://www.cityofathens.gr/
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31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

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

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

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

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

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

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

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

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

της 5ης Απριλίου2011, 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/ΔΕΥτου 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. 

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

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

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

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

14.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται 

στην παρ. 2του 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 
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εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ 

του ν. 4412/2016, 

(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, 

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

εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

14.1.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. 

14.1.5 Αν ο Προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 14.1.1 και 14.1.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

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

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

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

μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 

στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

14.1.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 

και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

14.1.7 Αν στον προσφέροντα έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού η οποία είναι σε ισχύ, 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 15. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής7
 

 

15.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Ο προσφέρων που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένος στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. 

 

15.2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα8
 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 

Γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο 

Μελετητών –Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία 

σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. 
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Άρθρο 16: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

16.1 ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 14.1.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

που του τελευταίου 3μήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14.1.1. 

3. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 14.1.2 της παρούσας: 

3.1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς 

του οικείου κράτους μέλους ή χώρας (ήτοι βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) 

ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη 

κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους). 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 

προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη 

του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό) ή βεβαίωση της αρχής ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη 

ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη 

που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

3.2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας (αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.). 

4. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 14.1.3 της παρούσας: 

4.1 Για τις περιπτώσεις α’, στ’, ζ’ επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

λόγοι αποκλεισμού9. 

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

Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του 

αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) 

περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. 

5. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς του και 

της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 15.2, ο προσφέρων που 

είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζει Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών: 

στην κατηγορία 8. 

 

16.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά για να πιστοποιηθεί η τεχνική 

ικανότητα του προσφέροντα: 

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. 
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β) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων της περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

γ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών 

μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε 

μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην 

ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 

περιπτώσεων (β) και (γ), 

δ) 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, 

ε) κατάλογος παραδοτέων για κάθε στάδιο της μελέτης με εκτίμηση για το πλήθος των 

σχεδίων και τευχών που θα παραδοθούν. 

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας, ο κατάλογος παραδοτέων 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που 

τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των 

τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ 

μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν χρειάζεται να υπερβαίνουν ένα 

εύλογο μέγεθος ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) σελίδων10 κειμένου μεγέθους Α4 μέσης 

γραμματοσειράς. 

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

 

16.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει έντυπο οικονομικής προσφοράς 

κατά του υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα τεύχη του φακέλου Σύμβασης11, 

συμπληρωμένο χειρόγραφα με στυλό διαρκείας Mπλέ ή Mαύρου χρώματος 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 περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις 

αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων 

ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών/μελετών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 

του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) 

επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τον προσφέροντα για διευκρινήσεις ή 

συμπληρώσεις κατά τους όρους του άρθρου 4 του παρόντος. 

 

Άρθρο 17 : Κριτήριο διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης της προσφοράς 

17.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί ότι 

είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη η προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας –τιμής, θα αξιολογηθούν η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του 

προσφέροντος (άρθρα 16.2 και 16.3) και, εφόσον απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί 
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5  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος των προσφορών, όπως αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο 10.2 της παρούσας (άρθρο 72 παρ. 
1 περ. α’ εδάφιο τέταρτο του ν. 4412/2016). 
 
6 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). 
 
7Επισημαίνεται 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). 
 
8  Συμπληρώνεται, περιγραφικά η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Για περισσότερα, πρβ. προαναφερόμενη Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Αρχής για τη 
συμπλήρωση του παρόντος Τεύχους. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 
4412/2016). 
 
9  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. 
 
10Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής αναλόγως των 
απαιτήσεων της μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί. 
 
11Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 περ. ε’ του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο 
συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 του 
ιδίου νόμου (συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή). 
 
12Οι 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 διαδικασίες σύναψης 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 

ΑΔΑ: 9ΘΚ6Ω6Μ-ΘΓΑ



15 
 

                                                                                                                                                                                            
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. 
 
13 Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων. Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 
προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε 
σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται 
(πχ. εντός 1 μηνός). 
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