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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Ο/Η/Το...................................................................…………………………………………… 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
την επιλογή αναδόχου, µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή, για την εκτέλεση του 
έργου:  
 
«...............................................................................................….………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………», 
 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης......................…….. € (µε Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα 
 

 µε το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα  
 

 το Π.∆. 334/2000 (οδηγίες 93/37 και 97/52 ΕΟΚ)1,  
 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και µε τους όρους του παρόντος 
τεύχους και καλεί τις ενδιαφερόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη Ανα-
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

1. Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 
1.1 Εργοδότης / Κύριος του Έργου είναι …………………………... 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο/η/το .... ...... ..... …… …… …… …… …… …… …… 

……………………………………………………………… 
1.3 Αναθέτουσα / Προϊστάµενη Αρχή είναι ο/η/το .... .... .... ..... .... …… …… …… …… …… 

…………………….…………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) 
……………………………………: 
Οδός : 
Ταχ. Κωδ. : 
Τηλ. : 
Fax : 
e-mail : 
προς την οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις ενστάσεις 
και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για το στάδιο δηµοπράτησης του έργου. 

                                                        
1 Για έργα  που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι ο/η/το 
………………………………………………………………………………………………………………που έχει έ-
δρα στην (πόλη) ………………………..  
Οδός    : 
Ταχ. Κωδ.  : 
Τηλ.: 
Fax : 
e-mail    : 

1.5 ∆ηµοπρατούσα Αρχή είναι  ο/η/το................………………………………………… στην οποία θα κατατεθούν 
οι προσφορές, στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 3.5 
Ο/Η/Το..............……………………………………………………..θα συνάψει τη σύµβαση µε αυτόν που θα α-
ναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. 

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα χωρίς εκ του λόγου αυ-
τού να µπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζοµένους ή τον ανάδοχο του έργου. 

1.7 «Ενδιαφερόµενος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµο-
πρασία 
«Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά 
στην παρούσα δηµοπρασία 
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κ/ξία που θα της ανατεθεί µε σύµβαση η ε-
κτέλεση του έργου. 

2. Παραλαβή τευχών 
2.1 Τα σφραγισµένα έντυπα στα οποία θα συµπληρώσουν οι διαγωνιζόµενοι την προσφορά τους, καθώς και τα 

τεύχη που αναφέρονται στην παρ. 5.2 διατίθενται από το/την 
...................………………………………………………….……………………………………, οδός 
..........…..…………………………………………………………………………………………… Τ.Κ. ........….. GR. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, µε καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που 
ανέρχονται σε … … €. 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα διατιθέµενα στοιχεία της δηµοπρασίας, 
αφού προηγουµένως έχουν εµβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφεροµένης στην παρ. 2.1 δα-
πάνης και τη δαπάνη για την ταχυδροµική αποστολή στον ενδιαφερόµενο. 
Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της δηµοπρασίας µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων µε την ταχύ-
τερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, µη αναλαµβάνουσα όµως ουδεµία ευθύνη σχετικά µε το 
έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι 
ενεργοποιήσουν, µε µέριµνά τους και δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρείες µεταφοράς αλληλογραφίας - δεµά-
των κτλ., τότε η Υπηρεσία θα παραδίδει σ' αυτές τις εταιρείες τα στοιχεία της δηµοπρασίας, µη αναλαµβά-
νουσα πάλι ουδεµία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόµενο. 

3. Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής-Τρόπος υποβολής Προσφοράς. 
3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στην διαδικασία ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε ενδιαφερόµενη Εργο-

ληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει µε συστηµένη επιστολή2 ή να καταθέ-
σει το φάκελο συµµετοχής της στη διαδικασία, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 της παρούσας ∆ιακή-
ρυξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2940/01, όπως ερµηνεύονται και διευκρινί-
ζονται στις εγκυκλίους 22/01 και 37/01 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.∆. 609/85 και τις 
απαιτήσεις της παρούσας. Η υποβολή του εν λόγω φακέλου µπορεί να γίνει: 
α.  είτε δια καταθέσεώς του στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας /δηµοπρατούσας αρχής, µε 

αίτηση 
β.  είτε µε συστηµένη επιστολή2 προς την αναθέτουσα / δηµοπρατούσα αρχή, µε αίτηση 

                                                        
2 Η υποβολή µε συστηµένη επιστολή επιτρέπεται µόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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γ.  είτε δια καταθέσεώς του στην οικεία Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας κατά τα προβλεπόµενα 
στις διατάξεις που προαναφέρονται 

3.2  Ο φάκελος συµµετοχής (Προσφοράς) στη διαδικασία περιέχει: τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών, το 
σφραγισµένο φάκελο τεχνικής προσφοράς και το σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς, των οποί-
ων το περιεχόµενο ορίζεται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο φάκελος συµµετοχής (Προσφοράς) θα κατατε-
θεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας3. 

 Οι φάκελοι συµµετοχής διακρίνονται: α) σε κλειστό φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής το περιεχόµενο 
του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.1 του παρόντος και ο οποίος θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3.1 της παρούσας, β) σε σφραγισµένο φάκελο τεχνικής προσφοράς το περιεχόµενο του οποίου 
ορίζεται στην παράγραφο 25.2 της παρούσης και γ) σε σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς, το 
περιεχόµενο του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.3 της παρούσης Οι φάκελοι β) και γ) κατατίθενται µε-
τά την άπρακτο πάροδο της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων (εφόσον κατά το στάδιο ελέγχου των δι-
καιολογητικών δεν θα υποβληθεί έγγραφη παραίτηση όλων των συµµετεχόντων από την διαδικασία υποβο-
λής αντιρρήσεων) ή την επίλυση των διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, σε ηµέρα και ώρα 
που γνωστοποιείται από την Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε µέρες νωρίτερα4. 

3.3 Στο φάκελο συµµετοχής (προσφοράς), στον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών, στο σφραγισµένο φάκελο τε-
χνικής προσφοράς και στο σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς, εκτός της ένδειξης του περιεχο-
µένου τους, θα αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης, στο πάνω αριστερό µέρος κάθε φακέ-
λου, θα αναγράφεται η επωνυµία, καθώς και η πλήρης επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πό-
λη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e-mail) του προσφέροντα/ διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση Κ/ξίας θα 
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του αντικλήτου. 

3.4 Προκειµένου περί ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου συµµετοχής, αυτός κατατίθεται, σε περίπτωση Εργο-
ληπτικής Επιχείρησης, από νόµιµο εκπρόσωπό της ή πληρεξούσιο διορισµένο σύµφωνα µε το καταστατικό 
και σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε από όλα τα µέλη νόµιµα εκπροσωπούµενα είτε από κοινό εκπρόσωπο 
των κοινοπρακτούντων ορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Ο καταθέτων πρέπει να είναι εφοδιασµέ-
νος µε επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύε-
ται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων / προσφερόντων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

3.5 Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής5 ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι συµµετοχής θα γίνο-
νται δεκτοί εφόσον έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της ∆ηµοπρατούσας Αρχής το αργότερο µέχρι 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστο-
λής των προσφορών, αυτές θα αποστέλλονται: 
Προς τον/τη/το ………………………………………………………………........................... 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της δηµοπρασίας για το έργο: 
«…………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….» 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο των φακέλων ούτε για οποιαδήπο-
τε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους κτλ.  έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως5. 
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για την µη έγκαιρη υποβολή ή ταχυδροµική άφιξη των φα-
κέλων συµµετοχής (προσφοράς). 

4. ∆ιεξαγωγή διαδικασίας 

4.1 Στάδιο παραλαβής φακέλων συµµετοχής (προσφορών) 
4.1.1 Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή ∆ηµοπρασίας (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση την ηµέρα διεξα-

γωγής της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας και µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 
προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών. Η παραλαβή µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ώρα λήξης που 

                                                        
3 Για τα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 
4 Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 
5 Η υποβολή µε συστηµένη επιστολή επιτρέπεται µόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, αν η παράδοση φακέλων συµµετοχής (προσφορών) ενώπιον της Ε.∆. που 
έχει έγκαιρα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφεροµένων. Η λήξη της παρα-
λαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Ε.∆. µε προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας και µετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος συµµετοχής. 

4.1.2 Οι φάκελοι συµµετοχής (προσφορές) που κατατίθενται στην Ε.∆. καθώς και εκείνοι που παραλαµβάνονται 
από το Πρωτόκολλο, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό της δηµοπρασίας, στο οποίο 
ειδικότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης των παρόντων και η κατά αύξοντα αριθµό σειρά πρωτοκόλλη-
σης των φακέλων προσφορών που έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο, η επωνυµία των διαγωνιζοµένων, η τά-
ξη και κατηγορία τους, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των άλλων τυπικών 
προϋποθέσεων που απαιτεί η ∆ιακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό προσέλευσης 
κτλ. των διαγωνιζοµένων όπως καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτρο-
πής κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 17 του Π.∆. 609/85. Σε περίπτωση που η εξέταση των τυ-
πικών δικαιολογητικών συνεχιστεί και σε επόµενες συνεδριάσεις, η ηµεροµηνία και ώρα των συνεδριάσεων 
ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δηµόσιας συνεδρίασης από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής. Σε περίπτωση µη δηµόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόµενοι ενηµερώνονται µε γραπτή ανακοί-
νωση του προέδρου αποκλειστικά και µόνον µέσω fax. 

4.1.3 Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολο-
γητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Στο πρώτο στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµε-
τοχής, οι οικονοµικές προσφορές παραµένουν σφραγισµένες σε φυλασσόµενο χώρο µε ευθύνη του Προέ-
δρου της Επιτροπής.6 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών όλων όσων κατέ-
θεσαν προσφορά, η Ε.∆. σε µυστική συνεδρίαση (ή συνεδριάσεις), αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές 
προϋποθέσεις από τους διαγωνιζόµενους και αν αυτοί ανταποκρίνονται στις τυπικές απαιτήσεις της παρού-
σας ∆ιακήρυξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει σε δηµόσια συνεδρίαση ποιοι αποκλείονται και 
για ποιο λόγο (πρώτο στάδιο διαγωνισµού). 

4.1.4 Για όσους διαγωνιζόµενους η Ε.∆. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, οι σφραγισµένοι φάκε-
λοι οικονοµικής προσφοράς τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν διαφωνήσουν και δηλώσουν 
ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, µέχρι την 
έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή τους. 
Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται 
για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας6. 

4.1.5 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και τη λήψη αποφάσεως για τις υπο-
βληθείσες αντιρρήσεις, η Ε.∆. διαβιβάζει το σύνολο των κλειστών προσφορών µετά του σχετικού πρακτικού 
της, στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) 6.  

4.1.6 Η ΕΕΑ, µετά προηγούµενη πενταήµερη ειδοποίηση των διαγωνιζοµένων7, προχωρά στην αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, όπως περιγράφεται στην παρ. 4.2.  

4.2 Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
4.2.1 Την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, η ΕΕΑ σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίγει τους φακέλους των τεχνικών 

προσφορών των διαγωνιζόµενων που δεν έχουν αποκλεισθεί και καταγράφει τα περιεχόµενά τους στο πρα-
κτικό της, εκφωνώντας τα περιληπτικά για να ακούν οι παριστάµενοι. Στη συνέχεια, σε µυστική συνεδρίαση, 
η ΕΕΑ  ελέγχει κατ’ αρχήν τις τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθο-
ρίζονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη και ανακοινώνει το αποτέλεσµα µε πρακτικό, στο οποίο αποφασίζει 
ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνι-
ζόµενους. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωσή 
του. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών από την ΕΕΑ βάσει των κριτηρίων και της βαθµολογίας της παρ. 4.2.2, υπολογίζεται η συνολι-
κή βαθµολογία κάθε προσφοράς και συντάσσεται νέο πρακτικό που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους 
πριν ανοιχθούν οι οικονοµικές προσφορές. Κατά του  πρακτικού αυτού χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέ-
ντε (5) ηµερών από της ανακοινώσεώς του στους διαγωνιζόµενους. Στην περίπτωση που η συνολική βαθ-

                                                        
6 Αφορά µόνο στα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 όπου η κατάθεση του φακέλου των δικαι-
ολογητικών συµµετοχής και του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς είναι ταυτόχρονη. 
7 Για τα έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 η γνωστοποίηση αφορά στην ηµεροµηνία κατά-
θεσης και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών  
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µολογία ή η βαθµολογία σε επί µέρους κριτήρια της τεχνικής προσφοράς (βλ. παρ.4.2.2) είναι κατώτερη από 
το οριζόµενο κατώτατο όριο, η τεχνική προσφορά κρίνεται απορριπτέα. 

4.2.2 Τα κριτήρια βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους  θεσπίζονται για κά-
θε έργο χωριστά και περιγράφονται στην οικεία διακήρυξη. Τα εν λόγω κριτήρια, µαζί µε τα τυχόν υποκριτή-
ρια, τη κλίµακα της βαθµολογίας και τα κατώτατα αποδεκτά όριά της, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρ. 4 του άρθρου 10 του Π∆ 609/85. 

4.2.3 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απόρριψης της τεχνικής προσφοράς, οι φάκελοι της οικονοµικής προ-
σφοράς επιστρέφονται στους απορριφθέντες χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν αυτοί διαφωνήσουν και δηλώ-
σουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, µέχρι 
την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή 
τους. Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατού-
νται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. 

4.2.4 Η ΕΕΑ, µετά προηγούµενη πενταήµερη ειδοποίηση των διαγωνιζοµένων8, προχωρά στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών, όπως περιγράφεται στην παρ. 4.3.  

4.3 Στάδιο Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών 
Μετά την κρίση από µέρους της Προϊσταµένης Αρχής σε τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά µε την αξιο-
λόγηση των τεχνικών προσφορών, ανοίγονται σε δηµόσια συνεδρίαση της ΕΕΑ οι φάκελοι των οικονοµικών προ-
σφορών και υπολογίζονται οι ανοιγµένες προσφορές ως συνάρτηση της οικονοµικής προσφοράς και της συνολι-
κής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Π∆ 609/85. 
Προσωρινή µειοδότρια ή βέλτιστη προσφορά είναι η ελάχιστη ανηγµένη προσφορά. 

4.4  Αντιρρήσεις - ∆ιευκρινίσεις 
4.4.1 Αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας µπορούν να υποβληθούν εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών 

από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του πρώτου σταδίου κατάθεσης προσφορών, εντός πέντε (5) ηµε-
ρών από την ανακοίνωση διάθεσης των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (βλ. 
παρ. 4.2.1) και εντός πέντε (5) ηµερών από την ανάδειξη της προσωρινής µειοδότριας προσφοράς (βλ. 
παρ. 4.3), στον πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής και µπορεί να υποβληθούν µόνο από τις διαγωνιζόµε-
νες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξίες στο αντίστοιχο στάδιο. Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταµένη 
Αρχή. 

4.4.2 Οι Επιτροπές Ε.∆. και Ε.Ε.Α. µπορούν, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσουν τους διαγωνιζόµενους 
να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που υπέβαλαν στην παρούσα δηµο-
πρασία. 

4.5 Έγκριση αποτελέσµατος - Ακύρωση - Μερική επανάληψη της ∆ιαδικασίας 
4.5.1 Η Προϊσταµένη Αρχή ενεργεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.2576/98, εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα 

της δηµοπρασίας χωρίς να αποκλείεται η µερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιαδήποτε σηµείο σε 
περίπτωση λάθους ή παράλειψης των επιτροπών σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π.∆.218/99. Επίσης η 
Προϊσταµένη Αρχή σε περίπτωση ακύρωσης της δηµοπρασίας µπορεί να δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε 
τους ίδιους ή τροποποιούµενους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιουδήποτε άλλο νό-
µιµο τρόπο.  

4.5.2 Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής περί αναθέσεως του έργου κοινοποιείται στις εργοληπτικές επιχειρή-
σεις και κοινοπραξίες που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, µε τη διευκρίνηση ότι το τελικό πρακτικό είναι δια-
θέσιµο προς ενηµέρωσή τους. Η απόφαση ανάθεσης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ηµο-
πρατούσας Αρχής προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων που προτίθενται να κινήσουν τα ένδικα µέσα των 
διατάξεων του Ν.2522/97 περί δικαστικής προστασίας. 

4.5.3 Η έγκριση για την κατακύρωση δηµοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και µετά την πάροδο της προθεσµίας ι-
σχύος των προσφορών, οπότε η σύµβαση καταρτίζεται έγκυρα εάν συµφωνεί και η επιλεγείσα ως Ανάδοχος 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια.  

                                                        
8 Για τα έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 η γνωστοποίηση αφορά στην ηµεροµηνία κατά-
θεσης και αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
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4.6 ∆ικαστική Προστασία 
Προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κτλ., σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας διαδικασίας από την προ-
κήρυξή της µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, προβλέπονται και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97. 

4.7 Πρόσκληση υπογραφής σύµβασης 
4.7.1 Η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο, που καλείται, σε ορισµένο 

τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας, µεταξύ των άλλων που προβλέπονται 
από τα συµβατικά τεύχη, και τις απαιτούµενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

4.7.2 Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυή-
σεις για την καλή εκτέλεση της, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Υπηρεσίας που θα υπογράψει τη 
σύµβαση, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του Κυ-
ρίου του Έργου η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ως ειδική ποινή. Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο 
Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοι-
νοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εµπρόθεσµης ένστασης αναστέλλει την έκπτωση µέχρι την οριστική 
απόφαση. Για την ένσταση αποφασίζει οριστικά η Προϊσταµένη Αρχή. 

5. Σύµβαση - Συµβατικά τεύχη. 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του Π.∆. 609/85. Στην 

περίπτωση Κ/ξίας ισχύουν και τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του Π.∆. 609/85. 
Για την υπογραφή της σύµβασης η Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα προβλε-
πόµενα από το Π.∆. 82/96 δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών για Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και 
όλα τα στοιχεία για τα οποία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, απαιτείται ο επανέλεγχος τους κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. Επίσης, κατά την υπογραφή της σύµβασης, η Ανάδοχος θα προσκοµίσει ότι 
στοιχεία προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας. 

5.2 Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών είναι η ακόλουθη: 
1.  Σύµβαση µεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη 
3. Το Τιµολόγιο Προσφοράς 
4. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) 
7. Η Τεχνική Περιγραφή 
8. Το Τιµολόγιο Μελέτης 
9. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 
10. Οι Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ. και Γ.Τ.Σ.Υ.) και οι σε αυτές αναφερόµενες προδια-

γραφές, κανονισµοί κλπ. 
11. Ο Κανονισµός Μελετών και Ερευνών (ΚΜΕ) για τη σύνταξη των µελετών που θα εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο και οι σε αυτόν αναφερόµενοι κανονισµοί 
12. Η Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του Αναδόχου 
13. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, καθώς και οι Τεχνικές 

Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά 
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία 

14. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία 

5.3 Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενα των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, τα ακόλουθα 
δηµοσιευµένα κείµενα: 
1. Τα κείµενα ΕΝ και ΗD των Ευρωκωδίκων 
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2. Οι προδιαγραφές Ι.S.Ο. και ΕΛ.Ο.Τ. 
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

5.4 Συµβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσηµες αναλύσεις που αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 

6. Γλώσσα διαδικασίας 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε αυτήν, καθώς 

και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από 
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά 
του κύρους της δηµοπρασίας θα υποβάλλονται στα Ελληνικά. 

6.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 
από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύµφωνα µε την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84. Επικύρωση κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων γίνεται µόνο επί κειµένου που φέρει σφραγίδα "Apostile". 

6.3 Τα πληροφοριακά στοιχεία (PROSPECTUS) των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων άλλων πλην Ελλάδος κρα-
τών, καθώς και τα συνηµµένα τεχνικά στοιχεία, είναι δεκτά εφόσον είναι µεταφρασµένα κατά προτίµηση 
στην Ελληνική γλώσσα, ή κατά δεύτερο λόγο στην Αγγλική. 

6.4 Οι έγγραφες προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας σε όλες τις βαθµίδες της, και του αναδόχου 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισηµαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου να διευκολύνει 
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 

7. Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Για την δηµοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν κατά τον χρόνο προκήρυξης του έργου (βλ. αρχή του κειµένου): 
7.1 Ο Ν. 1418/84 - «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84) όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 

- Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/05-06-1992) 

- Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' /13-8-1994) 

- Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α'202/14-09-1995) 

- Ν. 2308/95 άρθρα 15 και 16 (ΦΕΚ Α' 114/95) 

- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28-02-1996) 

- Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α'/09-02-1998) 

- Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-01) 
7.2 Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κτλ., άρθρο 15 Ν. 2328/95 

(ΦΕΚ 159 Α΄/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α'/97) και Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 
66 Α΄/96) 

7.3 Οι ακόλουθες διατάξεις: 

- Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86) 

- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 60/00 στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α' 137/93) 

- Ν. 2362/95  (∆ηµόσιο Λογιστικό, ΦΕΚ 247 Α΄/95) 

- Ν. 2522/97  (∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο, ΦΕΚ Α' 178/97) 
7.4 Το άρθρο 8 (προσυµβατικός έλεγχος) του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α' /28-09-1999) 

Το άρθρο 4 (υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων) του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 149Α’/19-06-2002) 
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7.5 Το Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄/21 -12-2000) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας δηµοσίων έρ-
γων στις οδηγίες της ΕΕ9 

7.6 Το Π.∆. 609/85 (Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α'/85),  όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τα: 

- Π.∆. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94) 

- Π.∆. 368/94 (ΦΕΚ Α' 201/94), άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11  

- Π.∆. 402/96, (ΦΕΚ Α' 269/96) 

- Π.∆. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97) 

- Π.∆. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97) 

- Π.∆. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' /16-09-1999) 
7.7 O N. 716/77 (Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών, ΦΕΚ Α’ 295) και τα εκτε-

λεστικά του διατάγµατα 
7.8 Το Π∆ 346/98 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 18/00 (ΦΕΚ 15 Α’) περί προσαρµογής της Ελ-

ληνικής Νοµοθεσίας συµβάσεων υπηρεσιών στις οδηγίες της ΕΕ9 
7.9 Το Π.∆. 410/95 (ΦΕΚ 231Α) κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώ-

δικας» των ισχυουσών διατάξεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και συµπλη-
ρώθηκε. 

7.10 Το Π.∆. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργου που 
εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.∆. 
305/96 (ΦΕΚ 212Α). 

7.11 Το Π∆ 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.12 Το Π∆ 186/96(ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.∆.) και των νοµικών προσώπων και επι-
χειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.13 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο-
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

8.  Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κτλ.- Πληρωµή Αναδόχου 
8.1  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προ-

βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 60/00 του άρθρου 27, παρ. 34-37, του Ν. 
2166/93 (ΦΕΚ 137 Α΄/24-8-93).  

  Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κτλ.. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κτλ., καθορίζονται 

στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Π.∆. 609/85 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πλη-

ρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις δαπάνες που ορίζο-
νται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιµολόγιο και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

9. Παροχή διευκρινίσεων 
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την Ανα-
θέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

                                                        
9 Για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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10. Τεκµήριο από τη συµµετοχή στην διαδικασία 
Η συµµετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση 
αυτής της ∆ιακήρυξης, των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, της νοµοθεσίας "Περί Εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έρ-
γων", όπως αυτή ισχύει (άρθρο 7 της παρούσας) και ότι γνωρίζει πλήρως τις επιτόπου συνθήκες του έργου. 
Οποιαδήποτε τυχόν διατυπούµενη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη. 

11. Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 
Ο τίτλος του έργου είναι:  «... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
..» 

11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
Ο προϋπολογισµός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε .........……Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένων των ποσών 
για αναθεώρηση (.........…..Ευρώ) και Φ.Π.Α. (............Ευρώ). 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελείται στο Νοµό..........……….. της Περιφέρειας.........…………….. στην Ελλάδα. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...………………………….. . Η πλή-
ρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

12. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
12.1 Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ............... (.......) ηµερολογιακές µέρες από την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης. 
12.2 Οι προβλεπόµενες αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 

609/85) περιγράφονται σε σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ10.  

13. ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
13.1 Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή διαδικασία» 
  

  του άρθρου 4 παρ. 2α του Ν.1418/84 
  

  της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π∆ 334/200011 
  

µεταξύ 
 

  Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των κρατών-µελών της Ε.Ε., 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των κρατών που έχουν υπογράψει την συµφωνία του 
Π.Ο.Ε. (Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου), σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης12 

                                                        
10 Εφόσον δεν ορίζονται τέτοιες προθεσµίες στην Ε.Σ.Υ., η εν λόγω παράγραφος διαγράφεται. 
11 Για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 
12 Καλούνται Ελληνικές και ξένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως προϋπολογισµού της σύµβασης. 
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14. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η ελάχιστη ανηγµένη προσφορά, σύµφωνα µε την παρ. 4.3 της παρούσας. 
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός διαγωνιζόµενοι επιτύχουν ίση ανοιγµένη προσφορά, τότε ως µειοδότης 
ανακηρύσσεται εκείνος πού έχει τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία στην τεχνική προσφορά. 

15. Εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία 
15.1 Για τη συµµετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόµενο, εγγυήσεις συµµετοχής 

συνολικού ποσού ...................................Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/85. Σε περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον 
τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της δι-
ζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση (βλ. 
και άρθρο 23 του Π.∆. 609/85). 

15.3 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς χρονικό περιορισµό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστηµα.............. (.......) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. 

15.4 Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα αποδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4 του Π∆ 609/85. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 12 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει µετά την έκδοση του Ν. 2229/94 (παρ. 6 άρθρο 
1), οι εγγυήσεις συµµετοχής στη διαδικασία καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου αν η προσφορά που 
υποβάλλεται δεν τηρεί τoυς βασικούς όρους της ∆ιακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους του 
διαγωνιζόµενου. Η απόφαση κατάπτωσης των εγγυήσεων εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆η-
µοσίων Έργων.  Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου. 

15.5 Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ι-
σχύος των εγγυήσεων συµµετοχής. 

16. Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 
 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύµβαση 

 
 Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 39 του Π.∆. 609/85, προβλέ-

πεται να καταβληθεί στην Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή …….% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες 
πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και ……% του αρχικού συµβατικού αντικει-
µένου για δαπάνες υλικών ή µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο.  
 

 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 
 

 Για την παρούσα εργολαβία θα ισχύσει Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (πριµ), στην περίπτωση ενωρίτερης ολο-
κλήρωσης των εργασιών, προ των αντίστοιχων αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών από την υπογραφή της 
σύµβασης, για τα κρίσιµα τµήµατα του έργου, όπως καθορίζεται σε άρθρα της οικείας Ε.Σ.Υ και το άρθρο 12 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

17.  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
17.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 27 του Π∆ 609/85, απαιτούνται εγγυήσεις καλής εκτέ-

λεσης συνολικού ποσού.............................. Ευρώ. 
17.2 Σε περίπτωση Κ/ξιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών 

της Κ/ξίας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.∆. 609/85). 

18. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών 
18.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης των φακέλων συµµετοχής στη διαδικασία ορίζεται η 

............. ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. 
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18.2 Μέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της ∆ηµοπρα-
τούσας Αρχής και όσοι φάκελοι συµµετοχής (προσφοράς) έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά µε συστηµένη επι-
στολή13 ή και όσοι έχουν κατατεθεί απ' ευθείας σ' αυτό.  

19. Χρόνος ισχύος προσφορών 
19.1 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τη διαγωνιζόµενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία για διάστηµα 

120 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Είναι δυνατό να ζητηθεί παράταση 
ισχύος των προσφορών των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4 του Π∆ 609/85. 

19.2 Τίθεται υπόψη του προσωρινά επιλεγµένου Αναδόχου, ότι για τη σύναψη της σύµβασης πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε θετικό πόρισµα (άρθρο 8 του Ν. 2741/99)14 
και να έχει περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή το Πιστοποιητικό του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
(άρθρα 1, παρ. 3 και 4 του Ν. 3021/02)15. 

20.   ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης. 
 Περίληψη αυτής της ∆ιακήρυξης ορίζεται να σταλεί την.............. στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται 
προς ∆ηµοσίευση. 

 Επισηµαίνεται ότι για το υπόψη έργο έχει σταλεί και ενδεικτική προκήρυξη στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσι-
εύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την............. , σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Π∆ 334/2000.  Αυθε-
ντικό είναι µόνο το κείµενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται προς ∆ηµοσίευση. 
Περίληψη θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δηµο-
πρασιών, στον Τύπο και στο Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων), βα-
ρύνουν τον Ανάδοχο του έργου, καταβάλλονται από την Υπηρεσία σε βάρος των πιστώσεων του έργου και τελικά 
κρατούνται από τον 1ο λογαριασµό του Αναδόχου ή εξοφλούνται απ' ευθείας από τον Ανάδοχο πριν από την πλη-
ρωµή του 1ου λογαριασµού. 

21. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
Υπό τις προϋποθέσεις του εποµένου άρθρου 22, στη διαδικασία γίνονται δεκτές: 
21.1 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 
 

 εγγεγραµµένες στο ελληνικό µητρώο ΜΕΕΠ στην  κατηγορία……  και τάξη………………………... 
 

 εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και 
των κρατών που έχουν υπογράψει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχες µε τις παρα-
πάνω του ΜΕΕΠ16. 
  

 προερχόµενες από κράτη της  Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συµφω-
νία του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτε-
λέσει σε κράτη της  Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και αυτών που έχουν υπογράψει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. πα-
ρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα µε το δηµοπρατούµενο και πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις µε τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των παραπάνω εδαφίων16. 

                                                        
13 Μόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
14 Παρ. 19.2: ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται µόνο στην περίπτωση έργων προϋπολογι-
σµού δηµοπράτησης (χωρίς το ΦΠΑ) µεγαλύτερου του 1 δισ. δρχ. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται. 
15 Παρ. 19.2: το πιστοποιητικό του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απαιτείται µόνο στην περίπτωση έργων προ-
ϋπολογισµού δηµοπράτησης ((χωρίς το ΦΠΑ) µεγαλύτερου των 250.000 €. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται. 
16 Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται υποχρεωτικά σε κάθε έργο ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. 
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21.2 Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των προηγούµενων περιπτώσεων,  σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, ως εξής17: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει µεµονωµένα ή σε ένα και µόνο κοινοπρακτικό σχήµα. 

21.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποχρεούνται να συνεργασθούν για τη σύνταξη των µελετών που θα υποβλη-
θούν µε την προσφορά, καθώς και για την σύνταξη των µελετών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, µε: 

  Ελληνικά γραφεία µελετών ή συµπράξεις ελληνικών γραφείων µελετών που είναι εγγεγραµµένα στα µη-
τρώα µελετητών και έχουν πτυχία: 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 

- ……… τάξης στην κατηγορία …… 
  Αλλοδαπά γραφεία µελετών, που θα έχουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και το δυναµικό ανά κατη-

γορία µελέτης, όπως αυτά καθορίζονται από το Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα και θα είναι εγ-
γεγραµµένα σε επαγγελµατικό µητρώο σύµφωνα µε το Π∆ 346/98, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 18/00. 

   Κοινοπραξίες ή συµπράξεις των παραπάνω, µε οποιονδήποτε συνδυασµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 

21.4 Η συνεργασία των εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρ. 21.1 και 21.2 µε τα γραφεία µελετών της παρ. 
21.3 θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνες δηλώσεις τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την ανάθεση εκ-
πόνησης των µελετών όσο και των µελετητικών γραφείων για την αποδοχή, καθώς και από τις υπογραφές 
των µελετητών στα τεύχη και σχέδια των µελετών που θα υποβληθούν µε την προσφορά. Στις ίδιες υπεύθυ-
νες δηλώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων θα αναγράφεται ότι η πληρωµή των νόµιµων αµοιβών των 
µελετών και ο αναλογών ΦΠΑ βαρύνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και περιλαµβάνεται στο κατ’ αποκο-
πή τίµηµα του προϋπολογισµού προσφοράς.  

22. Επαγγελµατικά προσόντα 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που µετέχει στη διαδικασία αυτοτελώς ή ως µέλος Κοινοπραξίας, για να µην απο-
κλειστεί από τη διαδικασία η ίδια ή η Κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει, οφείλει: 
22.1 να είναι εγγεγραµµένη στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας εγκατάστασης της, όπως προβλέπεται µε το 

άρθρο 25 του Π.∆. 334/200018. 
22.2 να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 της παρούσας. 
22.3 να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 
22.3.1 Φερεγγυότητα 

                                                        
17 Καθορίζεται από τη ∆ηµοπρατούσα Αρχή για το εκάστοτε δηµοπρατούµενο έργο 
18 Ισχύει για τις ξένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  
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(1) να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβι-
βασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προ-
βλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους εγκατάστασης της. 

(2) να µην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής δια-
χείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική 
νοµοθεσία του Κράτους προέλευσης της. 

(3) µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη 
απόφαση, τα µέλη του ∆.Σ Ανώνυµης Εταιρείας των οποίων η υπογραφή απαιτείται για την δέσµευση της 
εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της ή οι διαχειριστές για περίπτωση Ε.Π.Ε. 

(4) να µην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί αποδεδειγµένα να διαπιστωθεί µε ο-
ποιοδήποτε µέσο, από τις αναθέτουσες αρχές. 

(5) να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (στην περίπτωση που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα 
στην Ελλάδα), ή σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

(6) να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Ελληνική Νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένη. 

(7) να µην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται από 
την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

22.3.2 Χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα 
(1) να διαθέτει κατάλληλη δανειοληπτική και πιστοληπτική ευχέρεια για την εκτέλεση του δηµοπρατούµενου 

έργου 
(2) να διαθέτει οικονοµική δυνατότητα και αξιοπιστία για την εκτέλεση του δηµοπρατούµενου έργου 
22.3.3 Τεχνική ικανότητα 
(1) να έχει εµπειρία από κατασκευή παρόµοιων µε το δηµοπρατούµενο έργων.  
(2) να διαθέτει τη στελέχωση που απαιτείται για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παρ.  21.1 της παρούσας. 
(3) να διαθέτει τα απαιτούµενα µέσα και προσωπικό, τον απαιτούµενο µηχανικό και  λοιπό εξειδικευµένο εξο-

πλισµό, εφόσον και όπως αυτά ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. του δηµοπρατούµενου έργου. 

23. ∆ικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη διαδικασία αυτοτελώς ή ως µέλος Κ/ξίας οφείλει να αποδείξει 
ότι πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 21 και διαθέτει τα επαγγελµατικά προσόντα της παρ. 22, προσκοµίζοντας πρω-
τότυπα ή επισήµως επικυρωµένα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών: 
23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
23.1.1 Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ ή προερχόµενης από χώρες που 

τηρούνται κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, πρωτότυπο ή επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πι-
στοποιητικό εγγραφής σε αυτούς. Στο πιστοποιητικό θα µνηµονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
έγινε η εγγραφή στον κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό, ώστε να 
προκύπτει η τάξη όπως ορίζεται στην παρ. 21 της παρούσας. 
Για την επιστροφή της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής την ηµέρα του διαγωνισµού, ανεξάρτητα από την 
υποβολή αντιρρήσεων, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφό της υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο 
της Εργοληπτικής Επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση της Επιχείρησης ότι στο διαγωνισµό υποβλήθηκε η 
πρωτότυπη βεβαίωση, ότι θα επαναπροσκοµιστεί οποτεδήποτε της ζητηθεί και ότι το κατατεθειµένο στο φά-
κελο αντίγραφο είναι ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης (Ε. 32/14.11.01). 

23.1.2 Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από χώρα όπου δεν τηρούνται κατάλογοι ανα-
γνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευ-
σης της, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 334/2000 και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παρ. 
23.3.2,  23.3.3 και 23.4.1, 23.4.2 και 23.4.3 του παρόντος άρθρου, µε τα οποία θα αποδεικνύουν ότι πλη-
ρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνονται δεκτές στη διαδικασία οι αντίστοιχες µε αυτές Εργολη-
πτική Επιχείρηση της παρ. 21.1. 

23.2 Αποδεικτικά φερεγγυότητας 
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23.2.1 Για τις περιπτώσεις (1) και (2) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης από τα οποία εµφαίνεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις αυτές. 

23.2.2 Για την περίπτωση (3) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισό-
τιµο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από ∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέ-
λευσης τους και από το οποίο εµφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Σε περίπτωση που το ποινικό µη-
τρώο δεν είναι λευκό, υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου, στην οποία διευκρινίζονται 
τα αδικήµατα για τα οποία έχουν καταλογισθεί οι καταδίκες που µνηµονεύονται στο απόσπασµα.  

23.2.3 Για την περίπτωση (5) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόµενα από την αρµό-
δια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώ-
σεις της, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 
κράτους εγκατάστασης ή µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την Εργοληπτική Επιχείρηση και για όλες 
τις Κ/ξίες στις οποίες συµµετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84), τα 
οποία θα συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της κατωτέρω παραγράφου 23.2.5. 

23.2.4 Για την περίπτωση (6) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην 
Ελλάδα, πρόσφατα αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, σύµφωνα µε την παρ. 8 
του άρθρου 1, την παρ. 7 του άρθρου 2 και το άρθρο 6 της υπ' αριθµ.2048300/6844-11/0016 απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β' 508/9.8.90), τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συµµετέχει (παρ.9 άρθρο 4 του 1418/84), τα οποία για κάθε έργο που εκτελείται σε κοινοπραξία θα συνο-
δεύουν την υπεύθυνη δήλωση της κατωτέρω παραγράφου 23.2.5. 
Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί του γεγονότος αυτού καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµε-
ρότητας, σύµφωνα µε τη χώρα που βρίσκεται η έδρα της. 
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά (παρ. 23.2.1 – 23.2.4) αυτά 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη δήλωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσηµη δήλωση που 
γίνεται από τους ενδιαφερόµενους ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµό-
διου Επαγγελµατικού Οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα 
πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη 
χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά 
τότε η διαγωνιζόµενη αποκλείεται από τη δηµοπρασία. 

23.2.5 Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ που εκτελεί έργα στην Ελλάδα, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο µέρος εργολαβικών συµβάσεων που να έχει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 της απόφασης του Υπουργού ∆ηµοσίων 
Έργων µε αριθµό Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 (ΦΕΚ Β΄ 170/29.3.85). Η δήλωση θα συνοδεύεται από βε-
βαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, εκδοθείσα µέσα στο προηγούµενο από την ηµεροµη-
νία της δηµοπρασίας τρίµηνο για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του κάθε έργου. Η βεβαί-
ωση θα αναφέρεται σε όλα τα δηµόσια έργα της υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 16 παρ. 7 Ν. 1418/84). Επί-
σης θα προσκοµίζεται βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας για τα παραπάνω έργα, στην οποία θα περιγράφεται η 
καλή και εµπρόθεσµη ή µη εκτέλεση του έργου και η τήρηση ή όχι του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. 
Οι κάτοχοι παλιών πτυχίων ΜΕΕΠ, εφ' όσον επιλέξουν εναλλακτικά για τον υπολογισµό του ανεκτέλεστου 
ορίου τους ένα εκ των τριών τρόπων ή για την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 45 του άρθρου 4 
του Ν. 2940/01, θα υποβάλουν βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή µε τα στοιχεία που απαιτούνται για καθορισµό 
του ανεκτέλεστου ορίου συνυποβάλλοντας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά (κύκλο εργασιών χρή-
σεως 1998, 1999, 2000, ισολογισµό, καθαρή θέση, στοιχεία έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης κτλ.). 
Από Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατόχους νέων πτυχίων του άρθρου 4 του Ν.2940/01 θα υποβληθεί «ενη-
µερότητα πτυχίου» (παρ. 46, άρθρο 4 του Ν.2940/01) και µέχρι έκδοσης της, βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή 
για το ανεκτέλεστο όριο της Εργοληπτικής Επιχείρησης υπολογισµένου βάσει της παρ.  45 του άρθρου 4 
του Ν 2940/01. 

23.2.6 Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόµενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α') τελών για τα µηχα-
νήµατα έργων, από Ελληνικές και αλλοδαπές Επιχειρήσεις που εκτελούν έργα στην Ελλάδα. 

23.2.7 Προκειµένου περί Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών τα προβλεπόµενα στην παρ, 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 
82/96 έγγραφα στοιχεία ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους, που είναι: 
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- πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µε-
τοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονοµαστικές 

- αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µε-
τόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας, το πολύ τριάντα 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 

23.3 ∆ικαιολογητικά χρηµατοδοτικής και οικονοµικής δυνατότητας 
23.3.1 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, από τις οποίες θα προκύπτει ότι πληρούται ο όρος της παρ. 22.3.2 εδ. 

(1) και οι οποίες θα αναφέρουν τον τίτλο του έργου και την επωνυµία του διαγωνιζόµενου σχήµατος. 
23.3.2 Τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών της Εργοληπτική Επιχείρηση των τριών 

τελευταίων οικονοµικών ετών, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για το ύψος των ίδιων κεφαλαίων, των 
παγίων κεφαλαίων, την αξία ακινήτων και µηχανηµάτων, καθώς και το ύψος της «καθαρής θέσης». 

23.3.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης και για τον κύκλο εργασιών 
της, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, κατά τη διάρκεια των τριών προηγουµένων οικονοµικών ετών. 

23.4 Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας 
23.4.1 Τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών της Επιχείρησης και ιδίως των υπευθύνων για 

την εκτέλεση των έργων, βιογραφικά σηµειώµατα καθώς και τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραµµα της 
επιχείρησης. 

23.4.2 Κατάλογο των εκτελεσθέντων, µε την επωνυµία της επιχείρησης, έργων κατά την τελευταία πενταετία, συ-
νοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των πιο σηµαντικών έργων. 
Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν τη δαπάνη, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να 
προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα προς τους κανόνες της τεχνικής, αν περαιώθηκαν κα-
νονικά και θα εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διηύθυναν ή διευθύνουν τα παραπάνω έργα. Αν 
κριθεί αναγκαίο µπορεί να ζητηθεί η απ' ευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στη ∆ηµοπρατούσα 
αρχή από την αρµόδια αρχή που τα εξέδωσε. 
Οι προαναφερθείσες δαπάνες νοούνται χωρίς το ποσό που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. και λαµβάνονται χωρίς 
την επικαιροποίησή τους στο τρέχον έτος. Η µετατροπή των δαπανών σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε την ισοτιµία 
του ΕΥΡΩ στο χρόνο εκτέλεσης των έργων και θα αναγράφεται στους καταλόγους των εκτελεσθέντων έρ-
γων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διηύθυναν ή διευθύνουν τα 
παραπάνω έργα.  
Εφόσον τα έργα αυτά εκτελέσθηκαν από κοινοπραξίες, για τον υπολογισµό της δαπάνης των εκτελεσθεισών 
εργασιών, θα λαµβάνεται υπόψη η αναλογία της δαπάνης του έργου σε κάθε κοινοπρακτούν µέλος. Εφόσον 
η εκτέλεση των έργων εκτείνεται πέραν της πενταετίας θα υπολογίζεται κατ' εκτίµηση το µέρος που αντιστοι-
χεί στην πενταετία κατ' αναλογία προς τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

23.4.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση για το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και για τον αριθµό και ειδικότητα των 
στελεχών της Επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, καθώς και για την τεχνική στελέχωση της Εργοληπτι-
κής Επιχείρησης, δηλαδή πίνακα µε άτοµα κατ' ειδικότητα, εµπειρία και θέση στην επιχείρηση. 

24. ∆υνατότητα περιορισµού υποβαλλόµενων δικαιολογητικών 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ ή σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
δεν θα προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των παραγράφων 23.2.1, 23.2.2, 23.3 και 23.4. 

25. Περιεχόµενο Φακέλου Συµµετοχής 
Ο φάκελος συµµετοχής (προσφοράς) κάθε διαγωνιζόµενου, για να είναι συµβατός προς τις απαιτήσεις της παρού-
σας διακήρυξης, θα περιέχει τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών και το σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προ-
σφοράς, ως εξής: 
25.1 Ο κλειστός φάκελος «δικαιολογητικών» θα περιέχει όλα τα αναφερόµενα στην παρ. 23 της παρούσας ∆ια-

κήρυξης δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα και επιπλέον τα ακόλουθα: 

- τις εγγυήσεις συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, 

- ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κάθε µέλους 
σε περίπτωση Κοινοπραξίας καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, από τα οποία να προκύπτουν τα 
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µέλη του ∆.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 
δέσµευσης της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την υπογραφή τους και έγγραφα νοµιµοποίησης όλων 
αυτών, 

- απόφαση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε το καταστατικό της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την 
οποία θα εγκρίνεται η συµµετοχή στη δηµοπρασία του συγκεκριµένου έργου, θα ορίζονται τα στοιχεία 
του νόµιµου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσµευτικώς για την εταιρεία όλα 
ανεξαιρέτως τα έγγραφα, όπως οικονοµική προσφορά, δηλώσεις, αντιρρήσεις, αποδείξεις παραλα-
βής κτλ. της διαδικασίας µέχρι πέρατος αυτής (παράγραφος 5 του άρθρου 17 του Π∆ 609/85), και σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία µε τα συγκεκριµένα υπόλοιπα µέλη και το 
ποσοστό συµµετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων µελών, 

- ενδεχοµένως συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του εκπροσώπου ή πληρεξούσιου για την κατά-
θεση της προσφοράς του διαγωνιζόµενου (άρθρο 17 παρ. 3 Π.∆. 609/85), 

- σε περίπτωση Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπρόσωπου κάθε µέλους της στην 
οποία θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν " Ανάδοχος του έργου," θα συστήσουν Κ/ξία µε συµβολαιο-
γραφικό έγγραφο σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε το άρθρο 35 του Π.∆. 
609/85 (τα µέλη της Κ/Ξ ευθύνονται απέναντι στο κύριο του έργου αλληλεγγύως και σε ολόκληρο για 
κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση και τον Νόµο) και θα δηλώνεται το ποσοστό συµµε-
τοχής έκαστου µέλους της Κ/ξίας, το οποίο δεν µπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο του σταδίου 
συµµετοχής στη διαδικασία και επίσης θα δηλώνεται ο κοινός εκπρόσωπος της, 

- υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου του συµµετέχοντος, µε την οποία θα δηλώνεται 
συγκεκριµένος αντίκλητος, κάτοικος ............. , µε πλήρη αναφορά των στοιχείων του (ονοµατεπώνυ-
µο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικής συσκευής), 

- υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συµµετέχοντος, µε την οποία θα δηλώνεται η 
αποδοχή του διορισµού του ως αντίκλητου, 

- πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι κάθε Ελληνική Εργοληπτική Επιχείρηση είτε συµµετέ-
χει µεµονωµένα είτε ως µέλος Κοινοπραξίας καθώς και τα τεχνικά στελέχη της που είναι εγγεγραµµέ-
να στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών και που αποτελούν την κατά νόµο τεχνική στελέχωση της, 
εκπλήρωσαν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανή-
κουν (ΣΤΕΗΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε κλπ) και προς το ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΕ∆Ε, ΤΕΕ 
κτλ., 

- Τα απαιτούµενα µηχανόσηµα του ΤΣΜΕ∆Ε, υπολογιζόµενα µε βάση τον προϋπολογισµό µελέτης, ή 
πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων ΤΣΜΕ∆Ε επ’ ονόµατι του συµµετέχο-
ντος, 

- Τις υπεύθυνες δηλώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων, µε τις οποίες αναθέτουν την εκπόνηση 
των µελετών στα µελετητικά γραφεία της παρ. 21.3 και αναλαµβάνουν τη πληρωµή της αµοιβής των 
µελετών, 

- Τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της ανάθεσης των µελετών εκ µέρους των µελετητικών γραφείων, 
στις οποίες θα γίνεται και αποδοχή της συνεργασίας µε τα λοιπά µελετητικά γραφεία, σε περιπτώσεις 
συµπράξεων και/ή κοινοπραξιών µελετητικών γραφείων, 

- Τα επικυρωµένα αντίγραφα των απαιτούµενων µελετητικών πτυχίων, σύµφωνα µε την παρ. 21.3, για 
τα ελληνικά γραφεία µελετών, 

- Το επικυρωµένο αντίγραφο αποδεικτικού εγγραφής σε σχετικό επαγγελµατικό µητρώο, σύµφωνα µε 
το Π∆ 346/98, όπως τροποποιήθηκε από το Π∆ 18/00, για τα αλλοδαπά γραφεία µελετών, 

- Υπεύθυνες δηλώσεις εµπειρίας, συνοδευόµενες από επικυρωµένα πιστοποιητικά εκπόνησης αναλό-
γου φύσης µελετών, µε τα οποία θα τεκµαίρεται η εµπειρία των αλλοδαπών µελετητών, σε αντιστοιχία 
µε τα Ελληνικά µελετητικά πτυχία ως εξής: 
- Αλλοδαπός µελετητής µε τετραετία από κτήσεως διπλώµατος σπουδών και αποδεδειγµένη, βά-

σει των ανωτέρω πιστοποιητικών, ικανοποιητική εµπειρία αντιστοιχεί στο πτυχίο Α’ τάξης του 
Ελληνικού Μητρώου Μελετητών, 
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- Αλλοδαπός µελετητής µε οκταετία από κτήσεως διπλώµατος σπουδών και αποδεδειγµένη, βά-
σει των ανωτέρω πιστοποιητικών, ικανοποιητική εµπειρία αντιστοιχεί στο πτυχίο Β’ τάξης του 
Ελληνικού Μητρώου Μελετητών, 

- Αλλοδαπός µελετητής µε δωδεκαετία από κτήσεως διπλώµατος σπουδών και αποδεδειγµένη, 
βάσει των ανωτέρω πιστοποιητικών, ικανοποιητική εµπειρία αντιστοιχεί στο πτυχίο Γ’ τάξης του 
Ελληνικού Μητρώου Μελετητών. 

25.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιέχει: 

- Μελέτη ……………………………………………………………………………………….. 

- Μελέτη ……………………………………………………………………………………….. 

- Μελέτη ……………………………………………………………………………………….. 

- Μελέτη ……………………………………………………………………………………….. 

- Μελέτη ……………………………………………………………………………………….. 

- Μελέτη ……………………………………………………………………………………….. 
Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε: 

 Τα συµβατικά τεύχη 
 

 Τον Κανονισµό Μελετών του Έργου 
 

  Τα Πρότυπα Κατασκευής Έργου 
 

  Το Π∆ 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι ζητούµενες µελέτες θα συνοδεύονται από πίνακα ποιοτικών στοιχείων υλικών 
και εργασιών, από τον οποίο θα προκύπτει και η συµµόρφωσή τους µε τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, 
όπως αυτές διατυπώνονται στα συµβατικά τεύχη. 

25.3 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα περιέχει: 
 

συµπληρωµένο το έντυπο του Προϋπολογισµού Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υπηρεσία, όπου θα 
αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς το ποσό της συνολικής δαπάνης εργασιών µε Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
των απροβλέπτων σε ακέραιο αριθµό Ευρώ. 
 

 συµπληρωµένο το έντυπο του Τιµολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας µε ολόγραφες και αριθµητικές τις 
τιµές µονάδος 
 
Τα έντυπα της Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρη-
σης ή από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε πε-
ρίπτωση Κ/ξίας και όλες οι σελίδες θα φέρουν αντίστοιχα µονογραφή. 

26. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
Όπου στα αιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρεται υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, για τις Ελληνικές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις νοείται η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Εάν η ζητούµενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 α-
φορά σε αλλοδαπή εταιρεία, τότε αυτή πρέπει να υποβάλλεται σε ανάλογης αποδεικτικής αξίας κείµενο, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης της εταιρείας (π.χ. ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου). Οι δηλώ-
σεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά, επικυρωµένη κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 6.2 της παρούσας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Α-2.2 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-A-2.2.doc Ηµεροµηνία : 07/2004 

 17 από 18 Έκδοση : 2 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (µελέτη – κατασκευή) 

27. Λοιπές πληροφορίες  
27.1 Η έγκριση της εκτέλεσης των δηµοπρατούµενων εργασιών και η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασί-

στηκε µε την Απόφαση µε αριθµό .......................... του/της … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … . 

27.2 Εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από την Ανάδοχο σε Τράπεζες, επιτρέπεται µόνον µετά από 
εγκριτική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου. 

28. ∆ιοίκηση του έργου 
28.1 Ο Κύριος του Έργου, κάνοντας χρήση της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, µπορεί να εγκαταστήσει Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (QUALITY CONTROL), Τεχνικό Σύµβουλο, 
Σύµβουλο Επίβλεψης Κατασκευής (CONSTRUCTION MANAGER) ή/και Σύµβουλο ∆ιαχείρισης (PROJECT 
MANAGER) του δηµοπρατούµενου έργου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

- Εποπτεία και έλεγχος των εκπονουµένων από τον Ανάδοχο µελετών – ερευνών 

- Ποιοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών, 

- Ποσοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών, 

- Έλεγχος του χρονικού προγραµµατισµού  του έργου,  

- Τυχόν υπόλοιπη ειδική εποπτεία και επίβλεψη. 
28.2 Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει της δραστηριότητες του Συµβούλου, που πηγά-

ζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε το Σύµβουλο.  
28.3 Εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή, µέσω των αρµοδίων οργάνων της 

διατηρεί το δικαίωµα να ασκεί ποιοτικό και οικονοµικό έλεγχο της κατασκευής του έργου. 
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