
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 
Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ 
Τηλ.  24210 75126 
FAX: 24210 75135                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

  
από τα Πρακτικά της 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, (1ης εκ περιφοράς)  

ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ 

 
Στο Βόλο, σήμερα  16/02/2022  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13.00, στην 

έδρα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης  - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΜΒ», 
που βρίσκεται στο Βόλο και στην οδό Κωνσταντά, αρ.141, συνήλθε σε 2η Συνεδρίαση, (1η εκ 
περιφοράς, με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στις 
11/03/2020, άρθρο 10 ΦΕΚ 55Α), Έκτακτη-Κατεπείγουσα,      το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Επιχείρησης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1327/15-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. 
Κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, απών ένα (1) και 
ειδικότερα: 
Π α ρ ό ν τ ε ς 

1.  Τόρης Γεώργιος Πρόεδρος 

2.  Δασκαλόπουλος  Ζαφείριος Αντιπρόεδρος 

3.  Κοπάνας Αργύριος Σύμβουλος 

4.  Κότογλου Δέσποινα Σύμβουλος 

5.  Μορφογιάννη Αναστασία Σύμβουλος 

6.  Μαυρογιάννης  Λεωνίδας Σύμβουλος 

7.  Τιλελής Δημήτριος Σύμβουλος 

8.  Τσίχλας Γεώργιος Σύμβουλος 

9.  Νάκος Κων/νος Σύμβουλος 

10.  Καλλιμόπουλος Κων/νος Σύμβουλος 

Α π ό ν τ ε ς 

11. Καπούλα Αθανασία Σύμβουλος 

--    

 
Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης αφορούν στην αποστολή της ημερήσιας διάταξης και της 
εισήγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις απαντήσεις των συμβούλων ομοίως 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίες αποστάλθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Δ/ντή,  μέχρι την καθορισμένη ώρα της πρόσκλησης του 
Προέδρου, ήτοι μέχρι τις 13:00, της Τρίτης 16-02-2022. 
 
Δεδομένης της ανταπόκρισης των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του 
θέματος της ημερησίας διάταξης 
 
    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:26  
 

ΘΕΜΑ     1ο: Τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ.     

            
Ο  Ασκών καθήκοντα Γενικού Δ/ντή,  εισηγούμενος το   1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 διακήρυξης ανοιχτής 

διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υπηρεσιακό Σημείωμα του Δ/ντή  Προγραμματισμού και 
Νέων Υποδομών: 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΑΠO : Δ/ντη Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών 
  Κανταρτζή Στέφανο  
 ΠΡΟΣ : Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή 

κ. Δημήτριο Κουτσιφέλη  
 
ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 διακήρυξης ανοιχτής 

διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 369/21 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία εγκρίθηκαν  ο 
Φάκελος Σύμβασης, Τεύχη Δημοπράτησης, όροι διακήρυξης, τρόπος εκτέλεσης και 
πίστωση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ. 

2. Την υπ’ αριθμ. 495864/15-12-21 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 11974/17-12-21) Πράξη 7 – 
Θέμα 6 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της 
Συνεδρίασης της 13ης Δεκεμβρίου 2021, περί έγκρισης πρόσθετης τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας για την ανάθεση της Σύμβασης μελέτης με τίτλο ‘ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 414/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 369/2021 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη της 
Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 
€ πλέον ΦΠΑ. 

5. Το άρθρο 184, παρ. 8 του Ν. 4412/2016, περί προθεσμιών – χρονοδιαγράμματος, 
όπως ισχύει, στο οποίο αναφέρεται ότι ‘για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική 
προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη 
διακήρυξη δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο 
πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι 
μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην 
περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η 
προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η 
πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων των 
παρατάσεων. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που 
σχετίζεται με την πρόσθετη αυτήν καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή 
ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη 
αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παράγραφο αυτήν, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις 
χορηγηθείσες παρατάσεις.’ 

6. Το άρθρο 86, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, περί κριτηρίων ανάθεσης των συμβάσεων, 
όπως ισχύει, στο οποίο αναφέρεται ότι ‘η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα 

ΑΔΑ: 9Δ8ΘΟΕΠΘ-Σ9Υ



 

 

της σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που 
έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή 
μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο 
μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η 
αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 
Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα τοις 
εκατό (30%) και τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδομήντα τοις 
εκατό (70 %).’ 

7. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 75 και 77 του Ν. 4412/2016, περί κριτηρίων 
επιλογής, όπως ισχύει, καθώς και του Π.Δ. 71/2019. 

 
Γίνεται τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ.  538/19-1-2022 Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 
για τη σύναψη της Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 
1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ., ως εξής:  
 

1. Στο άρθρο 12 ‘Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες Σύμβασης’, 
προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 12.1 το κείμενο: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος παράδοσης 
της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του προβλεπόμενου στη 
Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 του Ν. 
4412/2016’ 
 

2. Στο άρθρο 15Α, αντικαθίσταται το κείμενο με το παρακάτω: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος παράδοσης 
της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του προβλεπόμενου στη 
Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 του Ν. 
4412/2016’ 
 

3. Στο άρθρο 19.2 ‘Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’ προστίθεται στο τέλος 
το παρακάτω κείμενο: 
‘Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, κάθε προσφέρων θα πρέπει 
να διαθέτει: 
- Για την κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες): 

α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 750.000 ανά 
αξίωση και € 1.000.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 400.000 ευρώ, 
γ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις. Αν και οι 
τρεις (3) τελευταίες χρήσεις είναι ζημιογόνες,  στην τελευταία δεκαετία να έχει τρεις 
(3) κερδοφόρες χρήσεις, 
δ) να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την 
υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ. 
 

- Για την κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ,  
 

- Για την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ. 
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Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου απαιτούνται, θα αφορούν ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός τρίτου (συμπεριλαμβανομένου του 
Εργοδότη, και Τραπεζών ή Δανειστών εφόσον έχουν έννομο συμφέρον 
αποκλειστικά και μόνο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σύμφωνα με τους 
όρους του ασφαλιστηρίου) για τις όποιες συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις που 
απορρέουν από τις μελέτες και τις συναφείς τεχνικές και λοιπές επιστημονικές 
υπηρεσίες της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019’ 
 

4. Στο άρθρο 19.3, προστίθεται το παρακάτω κείμενο στην αρχή του άρθρου: 
‘Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (στελέχωση, εμπειρία, εξοπλισμός) για την εκτέλεση της Σύμβασης ανά 
κατηγορία μελέτης, ανάλογα με την προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των σταδίων 
της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις (α) 
για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 
71/2019, και από την έναρξη ισχύος αυτού, (β) για την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του 
Π.Δ. 71/2019, αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία μελέτης.  
Κατόπιν…’ 
 

5. Στα άρθρα 21.2 ‘Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς’, 21.3 ‘Βαθμολόγηση 
Οικονομικής Προσφοράς’ και 21.4 ‘Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής’, γίνεται 
διόρθωση, όπου αναφέρονται, των συντελεστών βαρύτητας της Βαθμολογίας 
Τεχνικής Προσφοράς σε ‘70%’ και της Βαθμολογίας Οικονομικής Προσφοράς σε 
‘30%’, σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016 
 

6. Στο άρθρο 22.2.2, γίνεται διόρθωση κειμένου ως εξής:  
‘Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(i)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, 
από την Βεβαίωση εγγραφής σε αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 
και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου,  
(ii)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών/Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, κατά 
το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 και ανάλογα με την κατηγορία μελέτης: 
α)από την Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, 
β) από πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός 
τρίτου, 
γ) από οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
δ) από δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν 
λόγω κύκλο εργασιών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης και ελέγχονται 
αθροιστικά έως την κάλυψη της απαίτησης της υψηλότερης καλούμενης τάξης.  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, υποβάλλουν 
ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.’ 
 

7. Στο άρθρο 22.2.3 γίνεται διόρθωση του κειμένου ως εξής: 
‘Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
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(i) Είτε από την προσκόμιση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο 
Μελετητών/Γραφείων Μελετών, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, και από την έναρξη ισχύος αυτού, 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και 
συγκεκριμένα: 

πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 13, ή 5ης Τάξης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Δ΄ ή Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 09, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 27, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 16, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 20, ή 1ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.’ 
 

8. Στο άρθρο 14 ‘Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – 
αποσφράγισης’, γίνεται διόρθωση των ημερομηνιών υποβολής και ανοίγματος 
οικονομικών προσφορών ως εξής: 
‘Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 24-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ’ 

 
9. Στο άρθρο 15 ‘Εγγυήσεις’, γίνεται διόρθωση του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ως 

εξής: 
‘Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
24-06-2023’ 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 
ζητούμε 

1. την έγκριση της τροποποίησης όρων της υπ’ αριθμ.  538/19-1-2022 Διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ., ως εξής: 

1. Στο άρθρο 12 ‘Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες Σύμβασης’, 
προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 12.1 το κείμενο: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος παράδοσης 
της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του προβλεπόμενου στη 
Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 του Ν. 
4412/2016’ 

2. Στο άρθρο 15Α, αντικαθίσταται το κείμενο με το παρακάτω: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος παράδοσης 
της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του προβλεπόμενου στη 
Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 του Ν. 
4412/2016’ 
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3. Στο άρθρο 19.2 ‘Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’ προστίθεται στο τέλος το 

παρακάτω κείμενο: 
‘Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, κάθε προσφέρων θα πρέπει 
να διαθέτει: 
- Για την κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες): 

α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 750.000 ανά 
αξίωση και € 1.000.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 400.000 ευρώ, 
γ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις. Αν και οι 
τρεις (3) τελευταίες χρήσεις είναι ζημιογόνες,  στην τελευταία δεκαετία να έχει τρεις 
(3) κερδοφόρες χρήσεις, 
δ) να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την 
υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ. 
 

- Για την κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ,  
 

- Για την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ. 
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου απαιτούνται, θα αφορούν ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός τρίτου (συμπεριλαμβανομένου του 
Εργοδότη, και Τραπεζών ή Δανειστών εφόσον έχουν έννομο συμφέρον 
αποκλειστικά και μόνο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σύμφωνα με τους 
όρους του ασφαλιστηρίου) για τις όποιες συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις που 
απορρέουν από τις μελέτες και τις συναφείς τεχνικές και λοιπές επιστημονικές 
υπηρεσίες της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019’ 

4. Στο άρθρο 19.3, προστίθεται το παρακάτω κείμενο στην αρχή του άρθρου: 
‘Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (στελέχωση, εμπειρία, εξοπλισμός) για την εκτέλεση της Σύμβασης ανά 
κατηγορία μελέτης, ανάλογα με την προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των σταδίων 
της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις (α) 
για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 
71/2019, και από την έναρξη ισχύος αυτού, (β) για την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του 
Π.Δ. 71/2019, αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία μελέτης.  
Κατόπιν…’ 

5. Στα άρθρα 21.2 ‘Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς’, 21.3 ‘Βαθμολόγηση Οικονομικής 
Προσφοράς’ και 21.4 ‘Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής’, γίνεται διόρθωση, όπου 
αναφέρονται, των συντελεστών βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς σε 
‘70%’ και της Βαθμολογίας Οικονομικής Προσφοράς σε ‘30%’, σύμφωνα με το άρθρο 
86, παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016 

6. Στο άρθρο 22.2.2, γίνεται διόρθωση κειμένου ως εξής:  
‘Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(i)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, 
από την Βεβαίωση εγγραφής σε αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 
και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου,  
(ii)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών/Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, κατά 

ΑΔΑ: 9Δ8ΘΟΕΠΘ-Σ9Υ



 

 

το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 και ανάλογα με την κατηγορία μελέτης: 
α)από την Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, 
β) από πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός 
τρίτου, 
γ) από οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
δ) από δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν 
λόγω κύκλο εργασιών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης και ελέγχονται 
αθροιστικά έως την κάλυψη της απαίτησης της υψηλότερης καλούμενης τάξης.  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, υποβάλλουν 
ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.’ 

7. Στο άρθρο 22.2.3 γίνεται διόρθωση του κειμένου ως εξής: 
‘Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(ii) Είτε από την προσκόμιση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο 

Μελετητών/Γραφείων Μελετών, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, και από την έναρξη ισχύος αυτού, 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και 
συγκεκριμένα: 

πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 13, ή 5ης Τάξης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Δ΄ ή Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 09, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 27, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 16, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 20, ή 1ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.’ 

8. Στο άρθρο 14 ‘Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – 
αποσφράγισης’, γίνεται διόρθωση των ημερομηνιών υποβολής και ανοίγματος 
οικονομικών προσφορών ως εξής: 
‘Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 24-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ’ 
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9. Στο άρθρο 15 ‘Εγγυήσεις’, γίνεται διόρθωση του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ως 

εξής: 
‘Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
24-06-2023’ 

2. την ισχύ κατά τα λοιπά της υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 Διακήρυξης. 
Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Εισηγούμαι: 

1. την έγκριση της τροποποίησης όρων της υπ’ αριθμ.  538/19-1-2022 Διακήρυξης 
ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ., ως εξής: 

➢ Στο άρθρο 12 ‘Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες Σύμβασης’, 
προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 12.1 το κείμενο: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος 
παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του 
προβλεπόμενου στη Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής 
αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 
του Ν. 4412/2016’ 
 

➢ Στο άρθρο 15Α, αντικαθίσταται το κείμενο με το παρακάτω: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος 
παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του 
προβλεπόμενου στη Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής 
αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 
του Ν. 4412/2016’ 
 

➢ Στο άρθρο 19.2 ‘Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’ προστίθεται στο τέλος 
το παρακάτω κείμενο: 
‘Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, κάθε προσφέρων θα πρέπει 
να διαθέτει: 
- Για την κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες): 

α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 750.000 ανά 
αξίωση και € 1.000.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 400.000 ευρώ, 
γ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις. Αν και οι 
τρεις (3) τελευταίες χρήσεις είναι ζημιογόνες,  στην τελευταία δεκαετία να έχει 
τρεις (3) κερδοφόρες χρήσεις, 
δ) να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την 
υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ. 
 

- Για την κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ,  
 

- Για την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ. 
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου απαιτούνται, θα αφορούν ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός τρίτου (συμπεριλαμβανομένου του 
Εργοδότη, και Τραπεζών ή Δανειστών εφόσον έχουν έννομο συμφέρον 
αποκλειστικά και μόνο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σύμφωνα με τους 
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όρους του ασφαλιστηρίου) για τις όποιες συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις που 
απορρέουν από τις μελέτες και τις συναφείς τεχνικές και λοιπές επιστημονικές 
υπηρεσίες της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019’ 
 

➢ Στο άρθρο 19.3, προστίθεται το παρακάτω κείμενο στην αρχή του άρθρου: 
‘Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (στελέχωση, εμπειρία, εξοπλισμός) για την εκτέλεση της Σύμβασης 
ανά κατηγορία μελέτης, ανάλογα με την προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο 
των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες απαιτήσεις (α) για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη στο 
Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, και από την 
έναρξη ισχύος αυτού, (β) για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 
71/2019, αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία μελέτης.  
Κατόπιν…’ 

 
➢ Στα άρθρα 21.2 ‘Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς’, 21.3 ‘Βαθμολόγηση 

Οικονομικής Προσφοράς’ και 21.4 ‘Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής’, γίνεται 
διόρθωση, όπου αναφέρονται, των συντελεστών βαρύτητας της Βαθμολογίας 
Τεχνικής Προσφοράς σε ‘70%’ και της Βαθμολογίας Οικονομικής Προσφοράς σε 
‘30%’, σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016 
 

➢ Στο άρθρο 22.2.2, γίνεται διόρθωση κειμένου ως εξής:  
‘Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(i)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, 
από την Βεβαίωση εγγραφής σε αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 
και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου,  
(ii)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών/Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, κατά 
το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 και ανάλογα με την κατηγορία μελέτης: 
α)από την Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, 
β) από πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός 
τρίτου, 
γ) από οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
δ) από δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα 
ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον 
εν λόγω κύκλο εργασιών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης και ελέγχονται 
αθροιστικά έως την κάλυψη της απαίτησης της υψηλότερης καλούμενης τάξης.  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, υποβάλλουν 
ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.’ 
 

➢ Στο άρθρο 22.2.3 γίνεται διόρθωση του κειμένου ως εξής: 
‘Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(iii) Είτε από την προσκόμιση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο 

Μελετητών/Γραφείων Μελετών, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, και από την έναρξη ισχύος αυτού, 
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Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και 
συγκεκριμένα: 

πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 13, ή 5ης Τάξης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Δ΄ ή Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 09, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 27, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 16, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 20, ή 1ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά 
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.’ 
 

➢ Στο άρθρο 14 ‘Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – 
αποσφράγισης’, γίνεται διόρθωση των ημερομηνιών υποβολής και ανοίγματος 
οικονομικών προσφορών ως εξής: 
‘Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 24-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ’ 

 
➢ Στο άρθρο 15 ‘Εγγυήσεις’, γίνεται διόρθωση του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ως 

εξής: 
‘Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
24-06-2023’ 

2. την ισχύ κατά τα λοιπά της υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 Διακήρυξης. 
 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 
 
Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας   και με τη Λευκή  ψήφο   (η οποία 
σύμφωνα με το αρθρ.74 παρ.10 του Ν.4555/2018 δεν προσμετράτε ούτε στις θετικές ούτε 
στις αρνητικές ψήφους) του Δ/κού Συμβούλου Λ. Μαυρογιάννη. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

1. Κάνει δεκτή   την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
2. Εγκρίνει την τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ.  538/19-1-2022 

Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης Μελέτης 
με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 
1.539.787,46 € πλέον ΦΠΑ., ως εξής: 

➢ Στο άρθρο 12 ‘Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες Σύμβασης’, 
προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 12.1 το κείμενο: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος 
παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του 
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προβλεπόμενου στη Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής 
αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 
του Ν. 4412/2016’ 
 

➢ Στο άρθρο 15Α, αντικαθίσταται το κείμενο με το παρακάτω: 
‘Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο εφόσον ο χρόνος 
παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10% ) του 
προβλεπόμενου στη Σύμβαση, ποσού ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής 
αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 8 
του Ν. 4412/2016’ 
 

➢ Στο άρθρο 19.2 ‘Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’ προστίθεται στο τέλος 
το παρακάτω κείμενο: 
‘Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, κάθε προσφέρων θα πρέπει 
να διαθέτει: 
- Για την κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες): 

α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 750.000 ανά 
αξίωση και € 1.000.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 400.000 ευρώ, 
γ) να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις. Αν και οι 
τρεις (3) τελευταίες χρήσεις είναι ζημιογόνες,  στην τελευταία δεκαετία να έχει 
τρεις (3) κερδοφόρες χρήσεις, 
δ) να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την 
υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ. 
 

- Για την κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ,  
 

- Για την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) απαιτείται: 
α) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά 
αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
β)  να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο 
εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ. 
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου απαιτούνται, θα αφορούν ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός τρίτου (συμπεριλαμβανομένου του 
Εργοδότη, και Τραπεζών ή Δανειστών εφόσον έχουν έννομο συμφέρον 
αποκλειστικά και μόνο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σύμφωνα με τους 
όρους του ασφαλιστηρίου) για τις όποιες συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις που 
απορρέουν από τις μελέτες και τις συναφείς τεχνικές και λοιπές επιστημονικές 
υπηρεσίες της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019’ 
 

➢ Στο άρθρο 19.3, προστίθεται το παρακάτω κείμενο στην αρχή του άρθρου: 
‘Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (στελέχωση, εμπειρία, εξοπλισμός) για την εκτέλεση της Σύμβασης 
ανά κατηγορία μελέτης, ανάλογα με την προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο 
των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες απαιτήσεις (α) για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη στο 
Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, και από την 
έναρξη ισχύος αυτού, (β) για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 
71/2019, αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία μελέτης.  
Κατόπιν…’ 
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➢ Στα άρθρα 21.2 ‘Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς’, 21.3 ‘Βαθμολόγηση 
Οικονομικής Προσφοράς’ και 21.4 ‘Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής’, γίνεται 
διόρθωση, όπου αναφέρονται, των συντελεστών βαρύτητας της Βαθμολογίας 
Τεχνικής Προσφοράς σε ‘70%’ και της Βαθμολογίας Οικονομικής Προσφοράς σε 
‘30%’, σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016 
 

➢ Στο άρθρο 22.2.2, γίνεται διόρθωση κειμένου ως εξής:  
‘Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(i)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 71/2019, 
από την Βεβαίωση εγγραφής σε αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 
και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου,  
(ii)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών/Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, κατά 
το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 και ανάλογα με την κατηγορία μελέτης: 
α)από την Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών, 
β) από πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός 
τρίτου, 
γ) από οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
δ) από δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα 
ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον 
εν λόγω κύκλο εργασιών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης και ελέγχονται 
αθροιστικά έως την κάλυψη της απαίτησης της υψηλότερης καλούμενης τάξης.  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, υποβάλλουν 
ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.’ 
 

➢ Στο άρθρο 22.2.3 γίνεται διόρθωση του κειμένου ως εξής: 
‘Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
(iv) Είτε από την προσκόμιση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο 

Μελετητών/Γραφείων Μελετών, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, και από την έναρξη ισχύος αυτού, 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και 
συγκεκριμένα: 

πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 13, ή 5ης Τάξης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Δ΄ ή Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 09, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 27, ή 3ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 16, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21, ή 2ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 20, ή 1ης και άνω Τάξης του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά 
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.’ 
 

➢ Στο άρθρο 14 ‘Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – 
αποσφράγισης’, γίνεται διόρθωση των ημερομηνιών υποβολής και ανοίγματος 
οικονομικών προσφορών ως εξής: 
‘Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 24-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ’ 

 
➢ Στο άρθρο 15 ‘Εγγυήσεις’, γίνεται διόρθωση του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ως 

εξής: 
‘Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
24-06-2023’ 

3. Την ισχύ κατά τα λοιπά της υπ’ αριθμ. 538/19-1-2022 Διακήρυξης. 
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  26. 
 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά 
Της 2ης Συνεδρίασης, (1ης εκπεριφοράς), 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
της 16ης/02/2022 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
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