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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 
 Αναθέτουσα αρχή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Οδός: ΑΧΑΡΝΩΝ 381 & ΔΕΣΤΟΥΝΗ 2 
Ταχ. Κωδ.: 11143 
Τηλ.: 2102125879 
e-mail: akatsi@minagric.gr, apetrogiannis@minagric.gr 
Πληροφορίες : Αικατερίνη Κατσή, Αθανάσιος Πετρογιάννης  
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: ««ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν τα έργα του δικτύου άρδευσης έκτασης 6.700στρ.  περίπου 
στην κατάντη αρδευτική περίμετρο του φράγματος Τολοφώνα στη θέση Χάρμισκο.  
 
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών: 
1. Υδραυλική Μελέτη (κατηγορία 13)  
2. Περιβαλλοντική Μελέτη (κατηγορία 27) 
3. Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16) 
4. Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία 20) 
5. Γεωργοτεχνική Μελέτη(κατηγορία 23)  
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο λόγω της φύσεως 
του έργου. Επιπλέον απαιτείται κοινός συντονισμός των μελετητών, ώστε να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:  
α) Συνολική: 451.285,79 € (χωρίς ΦΠΑ)   
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 
 
1. 200.001,54 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη) 
2.     8.992,50 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη) 
3.   96.582,88 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη) 
4.   59.328,45 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική Μελέτη) 
5.   27.517,05 € για μελέτη κατηγορίας 23 (Γεωργοτεχνική Μελέτη) 
 
και 58.863,36 € για απρόβλεπτες δαπάνες 
Η εκτιμώμενη αξία εκτός  ΦΠΑ: 451.285,79 €  
 
Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεων). 
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Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 
 
1.  Απαιτούμενες Εγγυήσεις   
Εγγύηση συμμετοχής: 
Η εγγύηση συμμέτοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 9.026,00€   
(αντιστοιχεί  σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης) 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς,  ήτοι μέχρι  20-02-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύησης καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Εγγύηση προκαταβολής:  
Για την χορήγηση προκαταβολής,  απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής που εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ν. 4412/2016.  
 
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.  
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από 
ενάριθμο κωδικό 2019ΣΜ98100001 (ΣΑΜ 981) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ 
των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016. καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του 
Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση 
πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης). 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του ν. 4412/2016. 
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13, 27, 16, 20, 23 και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή 
νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
 
4. Εφαρμοστέα νομοθεσία  
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" (Α’ 147), καθώς και 
στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.  
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Τμήμα ΙΙΙ Β. 
 
 1. Οι απαιτήσεις  για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα άρθρα 17,18,19 
του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξής.  
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμέτοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται 
στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 
 
2. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 
Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 
αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως 
εξής:  

1. στην κατηγορία μελέτης (13)  Μελέτες Υδραυλικών Έργων, Γ’ τάξης και άνω 
2. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες, Α’ τάξης 
3. στην κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, Β’ τάξης και άνω 
4. στην κατηγορία μελέτης (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και  
               Έρευνες Β’ τάξης και άνω 
5.  στην κατηγορία μελέτης (23) Γεωργικές Μελέτες Β’ τάξης και άνω 

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν 
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης. 
 
3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στην κατηγορία μελέτης 13 οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια ως εξής:  
Ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (μέσος όρος των τριών 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων), ο οποίος θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 
150.000,00 ευρώ.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  
 
4. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα  
α) Απαιτήσεις στελέχωσης: 
Κάθε μεμονωμένος προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης, πρέπει να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 71/2019, ως εξής: 
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Για την κατηγορία μελέτης {13} – (Υδραυλική Μελέτη), τουλάχιστον ένα (1) μελετητή με εμπειρία δώδεκα 
(12) ετών σε εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης 
Για την κατηγορία μελέτης {27} - (Περιβαλλοντική Μελέτη), τουλάχιστον ένα (1) μελετητή με εμπειρία 
τεσσάρων (4) ετών σε εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης 
Για την κατηγορία μελέτης {16} -  (Τοπογραφική Μελέτη), τουλάχιστον ένα (1) μελετητή με εμπειρία οκτώ 
(8) ετών σε εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης 
Για την κατηγορία μελέτης {20} - (Γεωλογική Μελέτη), τουλάχιστον ένα (1) μελετητή με εμπειρία οκτώ (8) 
ετών σε εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης 
Για την κατηγορία μελέτης {23} - (Γεωργοτεχνική Μελέτη), τουλάχιστον ένα (1) μελετητή με εμπειρία οκτώ 
(8) ετών σε εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης 
 
β) Απαιτήσεις εμπειρίας: 
Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. 
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι 
οποίες εκτελέσθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την 
τελευταία δεκαετία (από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έως και  10 έτη που προηγούνται 
αυτής). 
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω: 
Για την κατηγορία υδραυλικών μελετών (13) να έχει περαιώσει επιτυχώς την τελευταία 10ετία μία 
τουλάχιστον μελέτη – σε επίπεδο οριστικής – έργων άρδευσης, ελάχιστης αρδευόμενης έκτασης 3.000 
στρ.  
Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα ικανοποιείται από τους κατόχους των καλούμενων από 
τη διακήρυξη μελετητικών πτυχίων στην κατηγορία 13. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα 
τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.   
 

5. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 
9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό και β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 
14001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ανά κατηγορία μελέτης η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης. 
 
6.  Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
Η εκτέλεση των καθηκόντων στην κατηγορία υδραυλικών μελετών (13) γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 
της διακήρυξης, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 18 της  διακήρυξης. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19 ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 18. 
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του  άρθρου 18 της 
διακήρυξης, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο 
αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ IV 
 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.  
 
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30%  
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο 
αριθμό στο U ΣΒ. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης  της τεχνικής προσφοράς είναι τα εξής:  
 
Κριτήριο 1ο  Τεχνικής Προσφοράς (Κ1) 
 
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, όπως 
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση (στοιχείο α) του φακέλου «Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με την 
παρ.20.3 της Διακήρυξης, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά 
την εκπόνηση της μελέτης και επισήμανση τυχόν προβλημάτων (παρ. 4.α του άρθρου 86 του Ν. 
4412/2016). 
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.  
 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται σε 
σ1= 45%. 
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Κριτήριο 2o Τεχνικής Προσφοράς (Κ2) 
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων 
των περιπτώσεων β' (Πρόταση Μεθοδολογίας) και γ' (χρονοδιάγραμμα) του άρθρου 20.3 της Διακήρυξης, 
δηλαδή συγκεκριμένα: ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και 
διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς 
και η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, 
σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία 
διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να 
εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. (παρ. 4.β του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016).  
Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο βαθμό από 1 έως 100.  
 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται σε 
σ2=25%. 
 
Κριτήριο 3o Τεχνικής Προσφοράς (Κ3) 
Αξιολογείται η οργάνωση του προσφέροντα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ) και ε) της παρ.20.3 
της Διακήρυξης και συγκεκριμένα: η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η 
επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ο βαθμός 
συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης (παρ. 4.γ του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016).  
Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.  
 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται σε 
σ3= 30%. 
 
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3. 
 
Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠi της κάθε 
οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής: 
ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  ΟΠ=30% 
 
 
Β. ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
 
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.minagric.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά 
στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ  Δημόσια 
Έργα.  
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/01/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 13/01/2022. 
 
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
20/01/2022,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/01/2022, ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00. 
Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.  
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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ΤΜΗΜΑ VI. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων/Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 
Υποδομών. 
 

 
 
 
 

 
 

 
               Αθήνα,   25 Οκτωβρίου 2021 

 
 
         Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών 
                               α.α. 
 
 
 
         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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