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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία – συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την
εκπόνηση της  μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΓΗΣ

ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ /ΠΚΜ»

Εκτιμώμενης αξίας  50.000,00  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθει συ μφωνα με:
α) τις διατα ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο ρους της παρου σας

καλεί

τους ενδιαφερο μενους οικονομικου ς φορεις να υποβα λουν προσφορα  για την ανα δειξη αναδο χου
εκπο νησης της ως α νω μελετης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
1. 1                  Αναθέτουσα αρχή         :   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Κ.Μ

Οδός : Στρωμνίτσης 53
Ταχ.Κωδ. : 54248
Τηλ. : 2313 331156
Telefax : 2313 331115
E-mail           : s.pavlidou@pkm.gov.gr
Πληροφορίες : Σοφία Παυλίδου

1.2 Κύριος του Έργου :        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.3 Εργοδότης:                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.4 Προϊστάμενη Αρχή :          Μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,μετά την υπογραφή της η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ .

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία : Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές:
Οδός : Στρωμνίτσης 53

Ταχ.Κωδ. : 54248

Τηλ. : 2313 331140

Telefax : 2313 331115

E-mail : V.Kanaki@pkm.gov.gr

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

Εφόσον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή/και  τα  αποφαινόμενα  όργανα  της  αναθέτουσας  αρχής
καταργηθούν,  συγχωνευτούν  ή  με  οποιονδήποτε  τρόπο  μεταβληθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες 5 ή στον ανάδοχο
τα  στοιχεία  των  υπηρεσιών  ή  αποφαινόμενων  οργάνων,  τα  οποία  κατά  τον  νόμο  αποτελούν  καθολικό
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
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Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα εγγραφα  της  συ μβασης,  κατα  την  εννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του α ρθρου  2 του  ν.
4412/2016, για τον παρο ντα διαγωνισμο , ειναι τα ακο λουθα: 

α) η παρου σα διακη ρυξη  ,
β) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
γ) το εντυπο οικονομικη ς προσφορα ς, 
δ)  το  Φα κελο  του  Έργου  που  περιλαμβα νει:  το  Τευ χος  Τεχνικω ν  Δεδομενων,  το  Τευ χος

Προεκτιμω μενων Αμοιβω ν, την Τεκμηριωση Σκοπιμο τητας του Έργου, το Χρονοδια γραμμα,
ε) η συγγραφη  υποχρεω σεων 8,

2.2 Προσφερεται ελευ θερη, πλη ρης,  α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση  11 στα εγγραφα
της συ μβασης απο  τις 19/5/2020  στην ιστοσελιδα της Περιφερειας http://www.pkm.gov.gr

Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ση των εγγρα φων της συ μβασης στα γραφεια
της  αναθετουσας  αρχη ς  κατα  τις  εργα σιμες  ημερες  και  ω ρες.  Μπορου ν  επισης  να  λα βουν
αντιγραφα αυτω ν με δαπα νες και φροντιδα τους. Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλα βουν τα
παραπα νω  στοιχεια  και  ταχυδρομικα ,  εφο σον  τα  ζητη σουν  εγκαιρα  και  εμβα σουν,  κατο πιν
συνεννο ησης  με  την  αναθετουσα  αρχη ,  περαν  της  αναφερομενης  σε   προηγου μενο  εδα φιο
δαπα νης και τη δαπα νη της ταχυδρομικη ς αποστολη ς τους.  Η αναθετουσα αρχη  αποστελλει τα
ζητηθεντα  στοιχεια  μεσω  των  Ελληνικω ν  Ταχυδρομειων  η  ιδιωτικω ν  εταιρειω ν  μεταφορα ς
αλληλογραφιας και χωρις να φερει ευθυ νη για την εγκαιρη α φιξη τους στον ενδιαφερο μενο.

2.3 Εφο σον εχουν ζητηθει   εγκαιρως, η τοι εως  την    29/ 5 /2020  ,15 η αναθετουσα αρχη  παρεχει σε
ο λους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα  με τις προδιαγραφες  και οποιαδη ποτε σχετικα  δικαιολογητικα ,  το αργο τερο
εως την 2  /6/2020  . Επισης μεχρι την ημερα αυτη , οι  οικονομικοι φορεις μπορου ν να ενημερω νονται
για το “φα κελο δημο σιας συ μβασης μελετης” που βρισκεται στα γραφεια της Αναθετουσας Αρχη ς και
να λαμβα νουν φωτοαντιγραφα των περιεχομενων του. 16 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φα κελοι των προσφορω ν υποβα λλονται μεσα στην προθεσμια του α ρθρου 14, 
(α) με κατα θεση  τους στην Επιτροπη  Διαγωνισμου , Θεσσαλονικη, ειτε
(β) με αποστολη , επι αποδειξει, προς την αναθετουσα αρχη ,  Περιφερεια Κεντρικη ς Μακεδονιας –
Διευ θυνση Τεχνικω ν Έργων, Στρωμνιτσης 53, Τ.Κ 54248, Θεσσαλονικη, ειτε
(γ)  με  κατα θεση  τους  στο  πρωτο κολλο  της  αναθετουσας  αρχη ς,  Διευ θυνση  Τεχνικω ν   Έργων
Π.Κ.Μ, Στρωμνιτσης 53, (3ος ο ροφος), Τ.Κ 54248, Θεσσαλονικη

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται  στο  άρθρο  14  της  παρούσας.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν
ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για
καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του ……………..
για τη μελέτη:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΓΗΣ

ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ /ΠΚΜ»

με αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -  Δ/νση Τεχνικών Εργων,  Τμήμα
Σχεδιασμού - Προγραμματισμού

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  4 /  6 /2020 και ώρα 14:00 

Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς  στο
διαγωνισμό,  η  οποια  αναγρα φει  το  διαγωνισμο  στον οποιο  αφορα ,  τα  στοιχεια  ταυτο τητας του
προσφεροντος (μεμονωμενου η  ενωσης), δηλαδη  επωνυμια (η  ονοματεπω νυμο φυσικου  προσω που),
απαραιτητα στοιχεια επικοινωνιας (ταχυδρομικη  διευ θυνση, αριθμο  τηλεφω νου, fax, e-mail).

3.3 Εντο ς του κυριως φακελου της προσφορα ς περιλαμβα νονται τα ακο λουθα:
    α)  ξεχωριστο ς  σφραγισμενος  φα κελος,  με  την  ενδειξη  «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς»  κατα  τα
οριζο μενα στο α ρθρο 20.1 του παρο ντος,
    και β) ξεχωριστο ς σφραγισμενος φα κελος (κλεισμενος με τρο πο που δε μπορει να ανοιχθει χωρις να
καταστει του το αντιληπτο , επι ποινη  αποκλεισμου ), με την ενδειξη «Οικονομικη  Προσφορα », ο οποιος
περιεχει τα οικονομικα  στοιχεια της προσφορα ς, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 20.3 του παρο ντος.

Οι ως α νω ξεχωριστοι  σφραγισμενοι φα κελοι φερουν επισης τις ενδειξεις του κυριως φακελου του
α ρθρου 3.2 του παρο ντος.

3.4  Προσφορες  που  περιερχονται  στην  αναθετουσα  αρχη  με  οποιοδη ποτε  τρο πο,  πριν  απο  την
ημερομηνια υποβολη ς του α ρθρου 14 της παρου σας, δεν αποσφραγιζονται, αλλα  παραδιδονται στην
Επιτροπη  Διαγωνισμου  κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 4.1 του παρο ντος.

3.5 Για τυχο ν προσφορες που υποβα λλονται εκπρο θεσμα, η Επιτροπη  Διαγωνισμου  σημειω νει στο
πρακτικο  της την εκπρο θεσμη υποβολη  (ακριβη  ημερομηνια και ω ρα που περιη λθε η προσφορα  στην
κατοχη  της η  που παρελη φθη η συστημενη επιστολη  απο  την αναθετουσα αρχη  η  που κατατεθηκε
στο πρωτο κολλο της αναθετουσα αρχη ς) και τις απορριπτει ως μη κανονικες.

3.6 Οι προσφορες υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο:
α) απο  τον ιδιο το μελετητη  (σε περιπτωση φυσικου  προσω που),
β) το νο μιμο εκπρο σωπο του νομικου  προσω που (σε περιπτωση νομικου  προσω που) και
γ) σε περιπτωση ενωσης οικονομικω ν φορεων που υποβα λλει κοινη  προσφορα , ειτε απο  ο λους τους
οικονομικου ς φορεις που αποτελου ν την ενωση ειτε απο  εκπρο σωπο  τους νομιμως εξουσιοδοτημενο.
Στην προσφορα  απαραιτη τως πρεπει να προσδιοριζεται η εκταση και το ειδος της συμμετοχη ς του
κα θε μελους της ενωσης (συμπεριλαμβανομενης της κατανομη ς αμοιβη ς μεταξυ  τους), καθω ς και ο
εκπρο σωπος/συντονιστη ς αυτη ς.

Άρθρο 4 :  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
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α) Η Επιτροπη  Διαγωνισμου , θα συνεδρια σει για να παραλα βει τις προσφορες που υποβλη θηκαν κατα
το α ρθρο 3.1 του παρο ντος (η ω ρα και ημερα υποβολη ς αναγρα φεται το σο στο πρωτο κολλο ο σο και
πα νω στον κυριως φα κελο, η δε σχετικη  καταχω ρηση στον κυριως φα κελο μονογρα φεται απο  τον
υπευ θυνο υπα λληλο).

Όλοι  οι  συμμετεχοντες  θα  εχουν  ενημερωθει,  απο  την  Αναθετουσα  Αρχη ,  εγκαιρως  προ  ευ λογης
προθεσμιας και με κα θε προ σφορο τρο πο, για την ημερομηνια, την ω ρα και τον το πο διεξαγωγη ς της
ως α νω συνεδριασης.

β) Η Επιτροπη  Διαγωνισμου  στην ως α νω συνεδριαση, αποσφραγιζει τους κυριως φακελους και στη
συνεχεια,  τους φακελους των δικαιολογητικω ν συμμετοχη ς.  Οι προσφορες  που παραλαμβα νονται,
καταχωρου νται κατα  σειρα  κατα θεση ς τους σε σχετικο  πρακτικο  της Επιτροπη ς Διαγωνισμου , στο
οποιο ειδικο τερα αναφερονται η σειρα  προσελευσης, η επωνυμια του οικονομικου  φορεα, η τα ξη και
κατηγορια του1,  ο εξουσιοδοτημενος εκπρο σωπος και ο ελεγχος των δικαιολογητικω ν συμμετοχη ς
του α ρθρου 20.2 της παρου σας. Όλοι οι φα κελοι αριθμου νται με τον αυ ξοντα αριθμο  κατα θεση ς τους,
ο πως καταχωρη θηκαν στο πρακτικο  και μονογρα φονται απο  τον Προ εδρο και τα μελη της Επιτροπη ς
Διαγωνισμου .  Αν η ολοκλη ρωση του ελεγχου δεν ειναι δυνατη  την ιδια μερα,  λο γω του μεγα λου
αριθμου  των προσφορω ν,  ελεγχονται τουλα χιστον οι δεκα (10)  πρω τες κατα  σειρα  υποβολη ς.  Στην
περιπτωση αυτη  η διαδικασια συνεχιζεται τις επο μενες εργα σιμες ημερες.

γ)  Στη  συνεχεια,  η  Επιτροπη  Διαγωνισμου ,  μετα  τον  ελεγχο  των  δικαιολογητικω ν  συμμετοχη ς,
γνωστοποιει  με εγγραφο του Προεδρου της, προ ευ λογης προθεσμιας και με κα θε προ σφορο τρο πο,
σε ο λους τους προσφεροντες, τον το πο, την ημερομηνια και την ω ρα της δημο σιας συνεδριασης για
την αποσφρα γιση των οικονομικω ν προσφορω ν των συμμετεχο ντων που πληρου ν τις προυM ποθεσεις
συμμετοχη ς.

Οι φα κελοι των οικονομικω ν προσφορω ν παραμενουν σφραγισμενοι και φυλα σσονται με μεριμνα της
Επιτροπη ς Διαγωνισμου . 

δ)  Ακολου θως,  η Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαινει,  κατα  σειρα  μειοδοσιας,  σε  ελεγχο  της
προσφερο μενης τιμη ς. 

Η υποβληθεισα οικονομικη  προσφορα   απορριπτεται εφο σον οι ποσο τητες του φυσικου  αντικειμενου
της προσφορα ς δεν αντιστοιχου ν στο αντικειμενο της μελετης, ο πως προκυ πτει απο  τα στοιχεια της
περιπτωσης κε' της παρ. 2 του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα  τις τυχο ν αναγκαιες διορθω σεις, καταχωριζονται, κατα  τη
σειρα  μειοδοσιας, στο πρακτικο  της επιτροπη ς, το οποιο και υπογρα φεται απο  τα μελη της.

στ)  Η Επιτροπη  Διαγωνισμου , πριν την ολοκλη ρωση της συ νταξης  του πρακτικου  της, επικοινωνει
με  τους  εκδο τες  που  αναγρα φονται  στις  υποβληθεισες  εγγυητικες  επιστολες,  προκειμενου  να
διαπιστω σει την εγκυρο τητα  τους. Αν διαπιστωθει  πλαστο τητα εγγυητικη ς επιστολη ς, ο υποψη φιος
αποκλειεται απο  τον διαγωνισμο  και υποβα λλεται μηνυτη ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελεα.

ζ)  Η  περιγραφο μενη  διαδικασια  καταχωρειται  στο  πρακτικο  της  Επιτροπη ς  Διαγωνισμου  η  σε
παρα ρτημα  του, που υπογρα φεται απο  τον Προ εδρο και τα μελη της.
Η Επιτροπη  Διαγωνισμου  ολοκληρω νει τη συ νταξη του σχετικου  πρακτικου  με το αποτελεσμα της
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την ανα θεση της συ μβασης στον μειοδο τη (η  τη ματαιωση της
διαδικασιας).  Το πρακτικο  υποβα λλεται στην Αναθετουσα Αρχη , προκειμενου να το εγκρινει.

Η απο φαση της Αναθετουσας Αρχη ς  κοινοποιειται  με  κα θε  προ σφορο μεσο στους προσφεροντες.
Κατα  της  απο φασης  εγκρισης  χωρει  ενσταση  κατα  τα  ειδικο τερα  οριζο μενα  στο  α ρθρο  6  του
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παρο ντος.

η) Επισημαινεται ο τι,  σε περιπτωση που οι  προσφορες  εχουν την ιδια ακριβω ς  τιμη  (ισο τιμες),  η
αναθετουσα αρχη  επιλεγει τον (προσωρινο ) ανα δοχο με κλη ρωση μεταξυ  των οικονομικω ν φορεων
που  υπεβαλαν ισο τιμες  προσφορες.  Η  κλη ρωση  γινεται  ενω πιον  της  Επιτροπη ς  Διαγωνισμου  και
παρουσια των οικονομικω ν φορεων που υπεβαλαν τις ισο τιμες προσφορες, σε ημερα και ω ρα που θα
τους γνωστοποιηθει .

Κατα  την  κριση  της  επιτροπη ς  Διαγωνισμου  και  συ μφωνα  με  την  παρ.  4  του  α ρθρ.  327  του
Ν.4412/2016, η αποσφρα γιση του φακελου  και ο ελεγχος των δικαιολογητικω ν συμμετοχη ς  και των
οικονομικω ν προσφορω ν μπορου ν να γινουν σε μια δημο σια συνεδριαση.

Άρθρο  5:   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου/   Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

5.1  Μετα  την  αξιολογηση  των  προσφορω ν,  η  αναθετουσα  αρχη  ειδοποιει  εγγρα φως  τον
προσφεροντα, στον οποιο προ κειται να γινει η κατακυ ρωση («προσωρινο  ανα δοχο»), να υποβα λει
εντο ς  προθεσμιας δεκα (10) ημερω ν απο  την κοινοποιηση της σχετικη ς  εγγραφης ειδοποιησης σε
αυτο ν,  τα  δικαιολογητικα  που  προβλεπονται  στο  α ρθρο  22  του  παρο ντος.  Τα  δικαιολογητικα
υποβα λλονται στην αναθετουσα αρχη  σε σφραγισμενο φα κελο, ο οποιος παραδιδεται στην Επιτροπη
Διαγωνισμου .

5.2  Αν δεν προσκομισθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα  η  υπα ρχουν ελλειψεις σε αυτα  που
υπoβλη θηκαν  και  ο  προσωρινο ς  ανα δοχος  υποβα λλει  εντο ς  της  προθεσμιας  της  παραγρα φου  1
αιτημα προς το αρμο διο ο ργανο αξιολογησης για την παρα ταση της προθεσμιας υποβολη ς, το οποιο
συνοδευ εται με αποδεικτικα  εγγραφα απο  τα οποια να αποδεικνυ εται ο τι εχει αιτηθει  τη χορη γηση
των δικαιολογητικω ν, η αναθετουσα αρχη  παρατεινει την προθεσμια υποβολη ς των δικαιολογητικω ν
για ο σο χρο νο απαιτηθει  για τη χορη γηση των δικαιολογητικω ν απο  τις αρμο διες αρχες. Το παρο ν
εφαρμο ζεται αναλογως και στην περιπτωση που η επιτροπη  διαγωνισμου   ζητη σει την προσκο μιση
των δικαιολογητικω ν κατα  τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορω ν η  αιτη σεων συμμετοχη ς και
πριν το στα διο κατακυ ρωσης.

          5.3  i) Αν κατα  τον ελεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν διαπιστωθει  ο τι τα στοιχεια που
δηλω θηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. ειναι ψευδη  η  ανακριβη , η  
                 ii) αν δεν υποβληθου ν στο προκαθορισμενο χρονικο  δια στημα τα απαιτου μενα πρωτο τυπα η
αντιγραφα των δικαιολογητικω ν, η  
                iii)  αν απο  τα δικαιολογητικα  που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως,  δεν
αποδεικνυ ονται η μη συνδρομη  των λογων αποκλεισμου  του α ρθρου 18 του παρο ντος2 η  η πλη ρωση
μιας η  περισσο τερων απο  τις απαιτη σεις των κριτηριων ποιοτικη ς επιλογη ς συ μφωνα με το α ρθρο 19
του παρο ντος, ο προσωρινο ς ανα δοχος κηρυ σσεται εκπτωτος και, με την επιφυ λαξη του α ρθρου 5.5
της παρου σης, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του, η δε κατακυ ρωση
γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επο μενη πλεον συμφερουσα απο  οικονομικη
α ποψη προσφορα  βα σει τιμη ς, τηρουμενης της ανωτερω διαδικασιας. 

           5.4 Αν επελθουν μεταβολες στις προυM ποθεσεις τις οποιες οι προσφεροντες ειχαν δηλω σει ο τι
πληρου ν, οι οποιες επη λθαν η  για τις οποιες ελαβε γνω ση ο προσφερων μετα  την δη λωση και μεχρι
την ημερα της εγγραφης ειδοποιησης για την προσκο μιση των δικαιολογητικω ν του α ρθρου 22 της
παρου σας  (οψιγενεις  μεταβολες),  οι  προσφεροντες  οφειλουν  να  ενημερω σουν  αμελλητι  την
αναθετουσα  αρχη  σχετικα  και  το  αργο τερο  μεχρι  την  ημερα  της  εγγραφης  ειδοποιησης  για  την
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προσκο μιση των δικαιολογητικω ν του α ρθρου 22 της παρου σας.

          5.5  Σε  περιπτωση  εγκαιρης  και  προση κουσας  ενημερωσης  της  αναθετουσας  αρχη ς  για
μεταβολες  στις  προυM ποθεσεις  τις  οποιες  ο  προσωρινο ς  ανα δοχος  ειχε  δηλω σει  με  το Τ.Ε.Υ.Δ.   ο τι
πληροι,  κατα  τα  αναφερο μενα  στην  παρα γραφο  5.4.  της  παρου σας,  δεν  καταπιπτει  υπερ  της
αναθετουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του, που ειχε προσκομισθει συ μφωνα με το α ρθρο 15 της
παρου σας.

         5.6 Αν κανενας απο  τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση η  αν κανενας απο
τους προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η  περισσο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα  η  αν
κανενας  απο  τους  προσφεροντες  δεν  αποδειξει  ο τι  πληροι  τα  κριτη ρια  ποιοτικη ς  επιλογη ς  του
α ρθρου 19 της παρου σας, η διαδικασια ανα θεσης ματαιω νεται.

         5.7  Η διαδικασια ελεγχου των δικαιολογητικω ν ολοκληρω νεται με τη συ νταξη πρακτικου  απο
την Επιτροπη  Διαγωνισμου , στο οποιο αναγρα φεται η τυχο ν συμπλη ρωση δικαιολογητικω ν κατα  τα
οριζο μενα στην παρα γραφο 5.2 και τη διαβιβαση του φακελου στην Οικονομικη  Επιτροπη  για τη
λη ψη απο φασης, ειτε για την κη ρυξη του προσωρινου  αναδοχου ως εκπτω του, ειτε για τη ματαιωση
της διαδικασιας κατα  την παρ. 5.6 του παρο ντος α ρθρου, ειτε για την κατακυ ρωση της συ μβασης. Τα
αποτελεσματα του ελεγχου των δικαιολογητικω ν επικυρω νονται με την απο φαση κατακυ ρωσης.  

         5.8   Όσοι δεν εχουν αποκλειστει οριστικα  λαμβα νουν γνω ση των παραπα νω δικαιολογητικω ν
που κατατεθηκαν στα γραφεια της Δ/νσης Τεχνικω ν Εργων Π.Κ.Μ ( Στρωμνιτσης 53), εντο ς πεντε (5)
εργα σιμων ημερω ν απο  την ημερομηνια που κοινοποιη θηκε σε αυτου ς,  επι  αποδειξει,  η  απο φαση
κατακυ ρωσης3. 

         5.9 Η αναθετουσα αρχη  κοινοποιει αμεσως την απο φαση κατακυ ρωσης, μαζι με αντιγραφο ο λων
των πρακτικω ν της διαδικασιας ελεγχου και αξιολογησης των προσφορω ν,  σε κα θε προσφεροντα
που δεν εχει αποκλειστει  οριστικα ,  εκτο ς  απο  τον προσωρινο  ανα δοχο με κα θε προ σφορο τρο πο,
ο πως με τηλεομοιοτυπια, ηλεκτρονικο  ταχυδρομειο κ.λπ., επι αποδειξει.

Άρθρο 6:  Ενστάσεις – Δικαστική προστασία

      Σε περιπτωση ενστασης κατα  πρα ξης της αναθετουσας αρχη ς, η προθεσμια α σκηση ς της ειναι
πεντε (5) ημερες απο  την κοινοποιηση της προσβαλλο μενης πρα ξης στον ενδιαφερο μενο οικονομικο
φορεα η  απο  τη συντελεση της παρα λειψης. Για την α σκηση ενστασης κατα  της διακη ρυξης, η ενστα-
ση υποβα λλεται Η ενσταση κατα  της διακη ρυξης υποβα λλεται σε προθεσμια που εκτεινεται μεχρι το
η μισυ του χρονικου  διαστη ματος απο  τη δημοσιευση της διακη ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μεχρι την καταλη-
κτικη  ημερομηνια υποβολη ς των προσφορω ν. 

      Η ενσταση υποβα λλεται ενω πιον της αναθετουσας αρχη ς, η οποια αποφασιζει, υ στερα απο  γνω μη
της Επιτροπη ς Διαγωνισμου  για τις ενστα σεις του πρω του εδαφιου του παρο ντος και υ στερα απο
γνω μη του Τεχνικου  Συμβουλιου για τις ενστα σεις του δευ τερου εδαφιου του παρο ντος, εντο ς προθε-
σμιας δεκα (10) ημερω ν, μετα  την α πρακτη πα ροδο της οποιας τεκμαιρεται η απο ρριψη της ενστασης.
Για το παραδεκτο  της α σκησης ενστασης, απαιτειται, με την κατα θεση της ενστασης, η καταβολη  πα-
ραβο λου υπερ του Δημοσιου, συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρα βο-
λο αυτο  αποτελει  δημο σιο εσοδο. Το παρα βολο επιστρεφεται με πρα ξη της αναθετουσας αρχη ς, αν η
ενσταση γινει δεκτη  απο  το αποφασιζον διοικητικο  ο ργανο.

     Διαφορες που αναφυ ονται απο  πρα ξεις η  παραλειψεις, οι οποιες εκδιδονται η  συντελου νται μετα
την 31η ΜαιQου 2017, διεπονται απο  τις διατα ξεις του Βιβλιου IV του ν. 4412/2016 (α ρθρα 345 εως
374).

     Η προθεσμια για την α σκηση ενστασης και η α σκηση  της κωλυ ουν τη συ ναψη της συ μβασης. Κατα
τα λοιπα , η α σκηση της ενστασης δεν κωλυ ει την προ οδο της διαγωνιστικη ς διαδικασιας.   Όποιος εχει
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εννομο συμφερον, μπορει να ζητη σει την αναστολη  εκτελεσης και την ακυ ρωση της πρα ξης η  της πα-
ρα λειψης της Αναθετουσας Αρχη ς που εκδιδεται η  συντελειται επι της ενστασης, ενω πιον του Διοικη-
τικου  Εφετειου της εδρας της Αναθετουσας Αρχη ς. Η α σκηση της ενστασης αποτελει προυM πο θεση για
την  α σκηση των ενδικων βοηθημα των. Περα απο  την ενδικοφανη  αυτη  προσφυγη  δε χωρει  καμια
α λλη τυχο ν προβλεπο μενη απο  γενικη  δια ταξη ενδικοφανη ς προσφυγη  η  ειδικη  προσφυγη  νομιμο τη-
τας.  Τα παρα βολο για την α σκηση της αιτησης ακυ ρωσης και της αιτησης αναστολη ς υπολογιζεται
συ μφωνα με τα οριζο μενα του α ρθρ.36 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η  αναθετουσα  αρχη  μπορει  να  καλει  εγγρα φως  τους  προσφεροντες,   να  συμπληρω σουν  η  να
διευκρινισουν τα  εγγραφα  η  δικαιολογητικα  που  εχουν  υποβα λει,  συμπεριλαμβανομενης  και  της
οικονομικη ς τους προσφορα ς, μεσα σε ευ λογη προθεσμια, η οποια δεν μπορει να ειναι μικρο τερη απο
επτα  (7) ημερες απο  την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτου ς της σχετικη ς προ σκλησης, συ μφωνα με
τα  ειδικο τερα  οριζο μενα  στις  διατα ξεις  των  α ρθρων   102  και  103   του  ν.  4412/2016.  Αν  δεν
προσκομισθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα  η  υπα ρχουν ελλειψεις σε αυτα  που υπoβλη θηκαν και οι
προσφεροντες  υποβα λλουν εντο ς της προθεσμιας αιτημα προς την επιτροπη  αξιολογησης για την
παρα ταση της προθεσμιας υποβολη ς, το οποιο συνοδευ εται με αποδεικτικα  εγγραφα απο  τα οποια να
αποδεικνυ εται ο τι εχει αιτηθει τη χορη γηση των δικαιολογητικω ν, η αναθετουσα αρχη  παρατεινει την
προθεσμια  υποβολη ς  των  δικαιολογητικω ν  για  ο σο  χρο νο  απαιτηθει  για  τη  χορη γηση  των
δικαιολογητικω ν απο  τις αρμο διες αρχες.

Οποιαδη ποτε διευκρινιση η  συμπλη ρωση που υποβα λλεται απο  τους προσφεροντες η  υποψηφιους,
χωρις να εχει ζητηθει απο  την αναθετουσα αρχη , δεν λαμβα νεται υπο ψη. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Η απο φαση κατακυ ρωσης δεν παρα γει τα εννομα αποτελεσματα  της, εφο σον η αναθετουσα αρχη
δεν την κοινοποιησε σε ο λους τους προσφεροντες που δεν εχουν αποκλειστει  οριστικα . 

8.2 Μετα  την ολοκλη ρωση του προσυμβατικου  ελεγχου απο  το Ελεγκτικο  Συνεδριο, συ μφωνα με τα
α ρθρα  35  και  36  του  ν.  4129/2013,  εφο σον  απαιτειται,  ο  προσωρινο ς  ανα δοχος  υποβα λλει
επικαιροποιημενα τα δικαιολογητικα  του α ρθρου 22 της παρου σας μετα  απο  σχετικη  προ σκληση της
αναθετουσας αρχη ς,  μο νον στην περιπτωση του προσυμβατικου  ελεγχου η  της α σκησης ενστασης
του α ρθρου 127 του ν.4412/2016  κατα  της απο φασης κατακυ ρωσης.   Στην περιπτωση που  δεν
απαιτειται  προσυμβατικο ς  ελεγχος η  δεν  εγινε  α σκηση  ενστα σεων,  ο  προσωρινο ς  ανα δοχος
υποβα λλει  υπευ θυνη δη λωση στην  οποια  θα δηλω νεται  ο τι  δεν εχουν επελθει  στο προ σωπο  του
οψιγενεις  μεταβολες  κατα  την  εννοια  του  α ρθρου  104  του  ν.4412/2016,  μετα  απο  σχετικη
προ σκληση.  Τα  επικαιροποιημενα  δικαιολογητικα  η  η  υπευ θυνη  δη λωση  ελεγχονται  απο  την
Επιτροπη  Διαγωνισμου  και, εφο σον διαπιστωθει ο τι δεν εχουν εκλειψει οι προυM ποθεσεις συμμετοχη ς
του  α ρθρου  17  και  τα  κριτη ρια  ποιοτικη ς  επιλογη ς  του  α ρθρου  19  και  δεν  συντρεχουν  λο γοι
αποκλεισμου  του α ρθρου 18, κοινοποιειται η απο φαση κατακυ ρωσης στον προσωρινο  ανα δοχο και
καλειται να προσελθει σε ορισμενο το πο και χρο νο για την υπογραφη  του συμφωνητικου , θετοντα ς
του προθεσμια που δε μπορει  να υπερβαινει τις εικοσι (20) ημερες απο  την κοινοποιηση σχετικη ς
εγγραφης  ειδικη ς  προ σκλησης,  προσκομιζοντας  και  την  απαιτου μενη  εγγυητικη  επιστολη  καλη ς
εκτελεσης.

8.3 Η υπογραφη  του συμφωνητικου  εχει αποδεικτικο  χαρακτη ρα. Εα ν ο ανα δοχος δεν προσελθει να
υπογρα ψει το συμφωνητικο , μεσα στην προθεσμια που οριζεται στην ειδικη  προ κληση,  κηρυ σσεται
εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του και ακολουθειται η
διαδικασια του α ρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επο μενη
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πλεον συμφερουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει τιμη ς. Αν κανενας απο  τους προσφερο-
ντες δεν προσελθει για την υπογραφη  του συμφωνητικου , η διαδικασια συ ναψης της συ μβασης μα-
ταιω νεται, συ μφωνα με την περιπτωση β' της παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος

Μετα  την υπογραφη  του συμφωνητικου , η σειρα  ισχυ ος των εγγρα φων ειναι η ακο λουθη:

1. Το Συμφωνητικο ,

2. Η παρου σα Διακη ρυξη  

3. Η Οικονομικη  Προσφορα  του Αναδο χου,

4.   Το τευ χος της Συγγραφη ς Υποχρεω σεων (Σ.Υ.) με τα τυχο ν Παραρτη ματα  του,

           5.  O Φα κελος του Έργου που περιλαμβα νει:  το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομενων,  το Τευ χος
Προεκτιμω μενων Αμοιβω ν, την Τεκμηριωση Σκοπιμο τητας του Έργου, το Χρονοδια γραμμα. 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα εγγραφα της συ μβασης συντα σσονται υποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα και προαιρετικα
και  σε α λλες γλω σσες,  συνολικα  η  μερικα .  Σε περιπτωση ασυμφωνιας  μεταξυ  των τμημα των των
εγγρα φων  της  συ μβασης  που  εχουν  συνταχθει  σε  περισσο τερες  γλω σσες,  επικρατει  η  ελληνικη
εκδοση. Τυχο ν ενστα σεις η  προδικαστικες προσφυγες υποβα λλονται στην ελληνικη  γλω σσα. 

10.2 Οι προσφορες και τα περιλαμβανο μενα σε αυτες στοιχεια, καθω ς και τα αποδεικτικα  εγγραφα
συντα σσονται στην ελληνικη  γλω σσα η  συνοδευ ονται απο  επισημη μετα φραση  τους στην ελληνικη
γλω σσα. 

10.3  Στα αλλοδαπα  δημο σια  εγγραφα και  δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται  η  Συνθη κη της Χα γης  της
5.10.1961,  που  κυρω θηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικα  τα  αλλοδαπα  ιδιωτικα  εγγραφα
μπορου ν  να  συνοδευ ονται  απο  μετα φραση  τους  στην  ελληνικη  γλω σσα  επικυρωμενη  ειτε  απο
προ σωπο αρμο διο κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νομοθεσιας ειτε απο  προ σωπο κατα  νο μο αρμο διο
της χω ρας στην οποια εχει συνταχθει το εγγραφο. 2 Επισης, γινονται υποχρεωτικα  αποδεκτα  ευκρινη
φωτοαντιγραφα  εγγρα φων  που  εχουν  εκδοθει  απο  αλλοδαπες  αρχες  και  εχουν  επικυρωθει  απο
δικηγο ρο,  συ μφωνα  με  τα  προβλεπο μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  α ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κω δικας  Διοικητικη ς  Διαδικασιας”,  ο πως  αντικαταστα θηκε  ως  α νω  με  το  α ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικα  και  τεχνικα  φυλλα δια  και  α λλα  εντυπα  -  εταιρικα  η  μη  –  με  ειδικο  τεχνικο
περιεχο μενο μπορου ν  να υποβα λλονται  σε α λλη γλω σσα,  χωρις  να συνοδευ ονται  απο  μετα φραση
στην ελληνικη .

10.5 Η  προφορικη  επικοινωνια  με  την  αναθετουσα  αρχη ,  καθω ς  και  μεταξυ  αυτη ς  και  του
αναδο χου,  θα  γινονται  υποχρεωτικα  στην  ελληνικη  γλω σσα.  Ο  ανα δοχος  ειναι  υποχρεωμενος  να
διευκολυ νει την επικοινωνια των αλλοδαπω ν υπαλλη λων του με την  αναθετουσα αρχη , με τον ορισμο
και την παρουσια διερμηνεων.

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασια συ ναψης και την εκτελεση της συ μβασης,  εχουν εφαρμογη ,  ιδιως,  οι  κατωτερω
διατα ξεις, ο πως ισχυ ουν:

1. Ο ν. 4605/2019 (Α' 52) και ιδιως το α ρθρο 43 αυτου .

2. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδιως τα α ρθρα 118 και 119 αυτου .

3. Ο ν.  4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 
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4. Τα α ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)3.

5. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικο τερα το α ρθρο 59 αυτου  «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

6. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικο τερα το α ρθρο 1 αυτου .

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

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

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

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

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

12. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

13. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

14. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες4”.  

15. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”,   ο  ν. 3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»5.

16. Το α ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση6».

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

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

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

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

21. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ο πως
ισχυ ει, ως προς το μερος Β΄ (Προδιαγραφες) και ως συγκριτικο  στοιχειο για τη προεκτιμηση
αμοιβω ν μελετω ν που δεν καλυ πτονται απο  τον Κανονισμο  αμοιβω ν.

22. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, ο πως ισχυ ει μετα  την τροποποιηση  του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).
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23. Η με αρ.   117384/26-10-2017  Κοινη  Υπουργικη  Απο φαση (Β'  3821) «Ρυθμισεις  τεχνικω ν
ζητημα των  που  αφορου ν  την  ανα θεση  των  Δημοσιων  Συμβα σεων  εργων,  μελετω ν,  και
παροχη ς τεχνικω ν και λοιπω ν συναφω ν επιστημονικω ν υπηρεσιω ν με χρη ση των επιμερους
εργαλειων και  διαδικασιω ν  του Εθνικου  Συστη ματος  Ηλεκτρονικω ν  Δημοσιων  Συμβα σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

24. -  Η  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικη  Απο φαση  (Β’  1781)  «Ρυ θμιση  ειδικο τερων  θεμα των
λειτουργιας  και  διαχειρισης  του  Κεντρικου  Ηλεκτρονικου  Μητρω ου  Δημοσιων  Συμβα σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειου Οικονομιας και Ανα πτυξης»,

25. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικη  Απο φαση (Β’ 1924) «Τεχνικες λεπτομερειες και
διαδικασιες  λειτουργιας  του  Εθνικου  Συστη ματος  Ηλεκτρονικω ν  Δημοσιων  Συμβα σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

26. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικη  Απο φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμου
Προεκτιμω μενων  Αμοιβω ν  μελετω ν  και  παροχη ς  τεχνικω ν  και  λοιπω ν  συναφω ν
επιστημονικω ν υπηρεσιω ν κατα  τη διαδικασια της παρ. 8 δ του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

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

29. Η με αριθ. 50844/11-5-2018 Απο φαση του Υπουργου  Οικονομιας και Ανα πτυξης «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων  οικονομικών  φορέων  προς  απόδειξη  της  αξιοπιστίας  τους»  (ΥΟΔΔ  279),  ο πως
τροποποιη θηκε με την ο μοια απο φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

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

31. Η  Εγκυ κλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργειου  Υποδομω ν  και  Μεταφορω ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θεμα «Οδηγο ς εκπο νησης μελετω ν Δημοσιων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλιο 1)».

32. Οι σε εκτελεση των ανωτερω νο μων εκδοθεισες κανονιστικες διατα ξεις (πλην αυτω ν που η δη
προαναφερθηκαν), καθω ς και α λλες διατα ξεις που αναφερονται ρητα  η  απορρεουν απο  τα
οριζο μενα στα  εγγραφα της παρου σας συ μβασης, καθω ς και το συ νολο των διατα ξεων του
ασφαλιστικου ,  εργατικου ,  κοινωνικου ,  περιβαλλοντικου  και  φορολογικου  δικαιου  και
γενικο τερα κα θε δια ταξη (νο μου, π.δ., υπουργικη ς απο φασης, κ.λ.π.) που διεπει την ανα θεση
και εκτελεση της παρου σας συ μβασης, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα . 

33. Οι ισχυ ουσες προδιαγραφες για τις ανατιθεμενες κατηγοριες μελετω ν.

34. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται  ρητώς  στο  κείμενο  της  πρότυπης  διακήρυξης)  μπορούν  να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 50.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει
τις   προεκτιμώμενες  αμοιβές  των  παρακάτω  επιμέρους  κατηγοριών  μελετών  και  ποσό
στρογγύλευσης  48,83 € :

1. 10.306,80 € για μελέτη κατηγορίας  9.Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές –
Ηλεκτρονικές

2. 16.564,50 € για μελέτη κατηγορίας 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
3. 16.564,50 € για μελέτη κατηγορίας  21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
και 6.515,37 € για απρόβλεπτες δαπάνες7.
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CPV   :   71631460-21  
NUTS     EL  523  

Η μελέτη έχει ενταχθεί στη ΣΑΜΠ 008  με ενάριθμο 2019ΜΠ00800003 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, καθώς 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 .

12.2 Οι μονα δες φυσικου  αντικειμενου, τα ποσοτικα  στοιχεια απο  το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομενων και
οι τιμες μονα δος που χρησιμοποιη θηκαν για τους υπολογισμου ς των α νω προεκτιμω μενων αμοιβω ν,
αναφερονται αναλυτικα  στο τευ χος προεκτιμω μενων αμοιβω ν. 

Οι  οικονομικοι  φορεις οφειλουν, για την υποβολη  της οικονομικη ς  προσφορα ς,  να μελετη σουν τα
τεχνικα  στοιχεια του εργου, η δε οικονομικη  τους προσφορα  περιλαμβα νει τη  συνολικη  αμοιβη  τους
για το συ νολο του προς μελετη αντικειμενου,  ο πως αυτο  προδιαγρα φεται  στο Φα κελο  δημο σιας
συ μβασης. Τεκμαιρεται σχετικα  ο τι ο ανα δοχος ελαβε υπο ψη, κατα  τη μελετη του Φακελου δημο σιας
συ μβασης, την πιθανο τητα να μην αντιστοιχου ν οι ποσο τητες μονα δων φυσικου  αντικειμενου, που
αναφερονται στο τευ χος της προεκτιμω μενης αμοιβη ς,  στις τελικες ποσο τητες που θα απαιτηθου ν
για  την εκπο νηση  της  μελετης  και  διαμο ρφωσε ανα λογα την  οικονομικη  του προσφορα .  Εφο σον
προκυ ψουν διαφορες, εφαρμο ζεται το α ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως  ημερομηνια  εναρξης  των  προθεσμιω ν  της  συ μβασης  για  τις  υποχρεω σεις  του  του
Αναδο χου  οριζεται η ημερομηνια υπογραφη ς του συμφωνητικου .

Η  συνολικη  προθεσμια  για  την  περαιωση  του  αντικειμενου  της  συ μβασης  οριζεται  σε  Εννέα(9)
μήνες  απο  την υπογραφη  του συμφωνητικου . 

Ο καθαρο ς χρο νος ολοκλη ρωσης του μελετητικου  αντικειμενου οριζεται σε  Έξι(6) μήνες.

Η  αναθετουσα  αρχη  διατηρει  το  δικαιωμα  να  ορισει,  κατα  την  υπογραφη  του   συμφωνητικου ,
μεταγενεστερο χρο νο εναρξης των προθεσμιω ν της συ μβασης. 

Στον ανα δοχο χορηγειται προκαταβολη  κατα  τους ο ρους  των α ρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν.
4412/20168.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Εναλλακτικες προσφορες  δεν γινονται δεκτες

13.2 Κα θε προσφερων μπορει να υποβα λει μο νο μια προσφορα 9.

13.3 Δεν γινονται δεκτες προσφορες για μερος του συμβατικου  αντικειμενου της μελετης. 

13.4  Οι  προσφορες  ισχυ ουν  για  έξι  (6)10 μη νες απο  την  ημερα  λη ξης  της  προθεσμιας  υποβολη ς
προσφορω ν του επομενου α ρθρου. Η αναθετουσα αρχη  μπορει, πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της
προσφορα ς,  να ζητα  απο  τους προσφεροντες να παρατεινουν τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς
τους και της εγγυ ησης συμμετοχη ς.

Άρθρο  14  :  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  -
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορω ν11 οριζεται  η
4/6/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00
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Προσφορες που  υποβα λλονται εκπρο θεσμα  απορριπτονται ως  μη κανονικες, κατα  το α ρθρο 3.5
του παρο ντος.

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δεν  απαιτειται

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης12 

Για την υπογραφη  της συ μβασης δεν απαιτειται   η παροχη  εγγυ ησης καλη ς εκτελεσης, συ μφωνα
με  το  α ρθρο  72  παρ.  1  β)  του  ν.  4412/2016,  ο πως  αυτο  τροποποιη θηκε  με  το  α ρθρο 43  του
Ν.4605/2019.  

15.3 Εγγύηση προκαταβολής13

Δεν  απαιτειται

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλη ρες κειμενο της παρου σας διακη ρυξης και η Προκη ρυξη (περιληψη της παρου σας διακη ρυξης)
δημοσιευ ονται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  καθω ς  και  στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχη ς
(www  .pkm.gov.gr). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ μβαση ανατιθεται βα σει του κριτηριου του α ρθρου 21 της παρου σας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο  τη συμμετοχη  βα σει του α ρθρου 18 και πληροι τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικαιωμα  συμμετοχη ς  εχουν  φυσικα  η  νομικα  προ σωπα,  η  ενω σεις  αυτω ν  που
δραστηριοποιου νται στην εκπο νηση μελετω ν των κατηγοριω ν που αναφερονται στο α ρθρο 12.114 και
που ειναι εγκατεστημενα σε:

α) σε κρα τος-μελος της Ένωσης, 
β) σε κρα τος-μελος του ΕυρωπαιMκου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τριτες χω ρες που εχουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  ανα θεση
δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειω σεις
του  σχετικου  με  την  Ένωση  Προσαρτη ματος  I  της  ως  α νω  Συμφωνιας,  καθω ς  και 
δ) σε τριτες χω ρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄  της παρου σας παραγρα φου και
εχουν  συνα ψει  διμερεις  η  πολυμερεις  συμφωνιες  με  την  Ένωση  σε  θεματα  διαδικασιω ν
ανα θεσης δημοσιων συμβα σεων. 

17.2    Οικονομικο ς φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης15.

17.3  Οι ενω σεις οικονομικω ν φορεων συμμετεχουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου
19 και των σημειων γ) και δ) της παρ. 1 του α ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειται απο  τις εν
λο γω ενω σεις να περιβληθου ν συγκεκριμενη νομικη  μορφη  για την υποβολη  προσφορα ς.  Η ενωση
των  φυσικω ν  η  νομικω ν  προσω πων  μπορει  να  αφορα  στην  ιδια  η  σε  διαφορετικες  κατηγοριες
μελετω ν. 

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κα θε  προσφερων  αποκλειεται απο  την  συμμετοχη  στην  παρου σα  διαδικασια  συ ναψης
συ μβασης,  εφο σον  συντρεχει  στο  προ σωπο  του  (αν  προ κειται  για  μεμονωμενο  φυσικο  η  νομικο
προ σωπο) η  σε ενα απο  τα μελη του (αν προ κειται περι ενωσης οικονομικω ν φορεων ) ενας απο  τους
λο γους των παρακα τω περιπτω σεων:

18.1.1   Υπα ρχει εις βα ρος του προσφεροντος αμετα κλητη16  καταδικαστικη  απο φαση για εναν απο
τους ακο λουθους λογους :

α) συμμετοχη  σε εγκληματικη  οργα νωση, ο πως αυτη  οριζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης-
πλαισιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλιου  της  24ης Οκτωβριου  2008,  για  την  καταπολεμηση  του
οργανωμενου εγκλη ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκια,  ο πως  οριζεται  στο  α ρθρο  3  της  συ μβασης  περι  της  καταπολεμησης  της
διαφθορα ς στην οποια ενεχονται υπα λληλοι των ΕυρωπαιMκω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν μελω ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  α ρθρου  2  της  απο φασης-πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον
ιδιωτικο  τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ο πως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η
στο εθνικο  δικαιο του οικονομικου  φορεα,

γ)  απα τη,  κατα  την  εννοια  του  α ρθρου  1  της  συ μβασης  σχετικα  με  την  προστασια  των
οικονομικω ν συμφερο ντων των ΕυρωπαιMκω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια
κυρω θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικα  εγκλη ματα η  εγκλη ματα συνδεο μενα με τρομοκρατικες  δραστηριο τητες,
ο πως  οριζονται,  αντιστοιχως,  στα  α ρθρα  1  και  3  της  απο φασης-πλαισιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλιου της  13ης  Ιουνιου  2002,  για  την  καταπολεμηση  της  τρομοκρατιας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  αυτουργια η  συνεργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως οριζονται
στο α ρθρο 4 αυτη ς,

ε) νομιμοποιηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατιας,
ο πως αυτες οριζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ του ΕυρωπαιMκου  Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου  της  26ης  Οκτωβριου  2005,  σχετικα  με  την  προ ληψη  της  χρησιμοποιησης  του
χρηματοπιστωτικου  συστη ματος για τη νομιμοποιηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες και τη
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χρηματοδο τηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποια ενσωματω θηκε στην
εθνικη  νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικη  εργασια και α λλες μορφες εμποριας ανθρω πων, ο πως οριζονται στο α ρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του ΕυρωπαιMκου  Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προ ληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρω πων και για την προστασια των θυμα των
της, καθω ς και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματω θηκε στην εθνικη  νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρεωση αποκλεισμου  προσφεροντος εφαρμο ζεται επισης ο ταν το προ σωπο εις βα ρος
του οποιου εκδο θηκε αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ειναι μελος του διοικητικου , διευθυντικου
η  εποπτικου  οργα νου του εν λογω προσφεροντος η  εχει εξουσια εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η
ελεγχου σε αυτο . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμενης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),  και  ιδιωτικω ν  κεφαλαιουχικω ν  εταιρειω ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρεωση του προηγου μενου εδαφιου
αφορα  τους διαχειριστες. Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η εν λογω υποχρεωση αφορα
τον Διευθυ νοντα Συ μβουλο, καθω ς και ο λα τα μελη του Διοικητικου  Συμβουλιου. Στις περιπτω σεις
των συνεταιρισμω ν, η εν λογω υποχρεωση αφορα  τα μελη του Διοικητικου  Συμβουλιου.17

18.1.2 α) Ο  προσφερων εχει αθετη σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων η
εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης και αυτο  εχει διαπιστωθει απο  δικαστικη  η  διοικητικη  απο φαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις της χω ρας ο που ειναι εγκατεστημενος  η  την
εθνικη  νομοθεσια  
η /και 

β) η αναθετουσα αρχη   μπορει  να αποδειξει  με τα κατα λληλα μεσα ο τι  ο  προσφερων εχει
αθετη σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  την καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης.

Αν  ο  προσφερων  ειναι  Έλληνας  πολιτης  η  εχει  την  εγκατα σταση  του  στην  Ελλα δα,  οι
υποχρεω σεις του που αφορου ν στις εισφορες κοινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτουν το σο την κυ ρια ο σο
και την επικουρικη  ασφα λιση.

Δεν  αποκλειεται  ο  προσφερων,  ο ταν  εχει  εκπληρω σει  τις  υποχρεω σεις  του  ειτε
καταβα λλοντας  τους  φο ρους  η  τις  εισφορες  κοινωνικη ς  ασφα λισης  που  οφειλει,
συμπεριλαμβανομενων,  κατα  περιπτωση,  των  δεδουλευμενων  το κων  η  των  προστιμων  ειτε
υπαγο μενος σε δεσμευτικο  διακανονισμο  για την καταβολη  τους. 

18.1.5 Σε οποιαδη ποτε απο  τις ακο λουθες καταστα σεις18: 

(α) Ο προσφερων εχει αθετη σει τις ισχυ ουσες υποχρεω σεις του που προβλεπονται στην παρ. 2
του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορου ν υποχρεω σεις που απορρεουν απο  τις διατα ξεις της
περιβαλλοντικη ς,  κοινωνικοασφαλιστικη ς  και  εργατικη ς  νομοθεσιας,  που  εχουν  θεσπισθει  με  το
δικαιο της Ένωσης,  το εθνικο  δικαιο,  συλλογικες  συμβα σεις η  διεθνεις  διατα ξεις περιβαλλοντικου ,
κοινωνικου  και εργατικου  δικαιου, οι οποιες απαριθμου νται στο Παρα ρτημα X του Προσαρτη ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφερων τελει  υπο  πτω χευση η  εχει  υπαχθει  σε  διαδικασια  εξυγιανσης η  ειδικη ς
εκκαθα ρισης  η  τελει  υπο  αναγκαστικη  διαχειριση  απο  εκκαθαριστη  η  απο  το  δικαστη ριο  η  εχει
υπαχθει  σε  διαδικασια  πτωχευτικου  συμβιβασμου  η  εχει  αναστειλει  τις  επιχειρηματικες  του
δραστηριο τητες η  εα ν βρισκεται σε οποιαδη ποτε ανα λογη κατα σταση προκυ πτουσα απο  παρο μοια
διαδικασια, προβλεπο μενη σε εθνικες διατα ξεις νο μου.  Η αναθετουσα αρχη  μπορει  να μην αποκλειει
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εναν  οικονομικο  φορεα,  ο  οποιος  βρισκεται  σε  μια  εκ  των καταστα σεων που  αναφερονται  στην
παραπα νω περιπτωση, υπο  την προυM πο θεση ο τι η αναθετουσα αρχη  εχει αποδειξει  ο τι ο εν λο γω
φορεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συ μβαση, λαμβα νοντας υπο ψη τις ισχυ ουσες διατα ξεις και τα
μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικη ς του λειτουργιας (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) Υπα ρχουν επαρκω ς ευ λογες ενδειξεις  που οδηγου ν  στο συμπερασμα ο τι  ο  οικονομικο ς
φορεας  συνη ψε  συμφωνιες  με  α λλους  οικονομικου ς  φορεις  με  στο χο  τη  στρεβλωση  του
ανταγωνισμου ,

δ)  Μια  κατα σταση  συ γκρουσης  συμφερο ντων  κατα  την  εννοια  του  α ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , μεσα,

(ε)  Μια  κατα σταση  στρεβλωσης  του  ανταγωνισμου  απο  την  προ τερη  συμμετοχη  των
προσφερο ντων κατα  την προετοιμασια της διαδικασιας συ ναψης συ μβασης, κατα  τα οριζο μενα στο
α ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , μεσα,

(στ) Ο προσφερων εχει επιδειξει σοβαρη  η  επαναλαμβανο μενη πλημμελεια κατα  την εκτελεση
ουσιω δους απαιτησης στο πλαισιο προηγου μενης δημο σιας συ μβασης, προηγου μενης συ μβασης με
αναθετοντα φορεα η  προηγου μενης συ μβασης παραχω ρησης που ειχε ως αποτελεσμα την προ ωρη
καταγγελια της προηγου μενης συ μβασης, αποζημιω σεις η  α λλες παρο μοιες κυρω σεις,

(ζ)  Ο  προσφερων  εχει  κριθει  ενοχος  σοβαρω ν  ψευδω ν  δηλω σεων  κατα  την  παροχη  των
πληροφοριω ν  που απαιτου νται  για την εξακριβωση της απουσιας  των λο γων αποκλεισμου  η  την
πλη ρωση των κριτηριων επιλογη ς,  εχει  αποκρυ ψει τις πληροφοριες  αυτες  η  δεν ειναι  σε θεση να
προσκομισει τα δικαιολογητικα  που απαιτου νται κατ’ εφαρμογη   του α ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφερων  επιχειρησε  να  επηρεα σει  με  αθεμιτο  τρο πο  τη  διαδικασια  λη ψης
αποφα σεων της αναθετουσας αρχη ς, να αποκτη σει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του
αποφερουν  αθεμιτο  πλεονεκτημα  στη  διαδικασια  συ ναψης  συ μβασης  η  να  παρα σχει  εξ  αμελειας
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεα σουν ουσιωδω ς τις αποφα σεις που αφορου ν
τον αποκλεισμο , την επιλογη  η  την ανα θεση,

(θ)  Ο  προσφερων  εχει  διαπρα ξει  σοβαρο  επαγγελματικο  παρα πτωμα,  το  οποιο  θετει  εν
αμφιβο λω την ακεραιο τητα  του.

18.1.6 Η αναθετουσα αρχη  αποκλειει προσφεροντα, σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημειο κατα  τη δια ρκεια
της  διαδικασιας  συ ναψης  συ μβασης,  ο ταν  αποδεικνυ εται  ο τι  αυτο ς  βρισκεται,  λο γω  πρα ξεων  η
παραλειψεων του, ειτε πριν ειτε κατα  τη διαδικασια, σε μια απο  τις περιπτω σεις των προηγου μενων
παραγρα φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.19

18.1.7 Προσφερων που εμπιπτει σε μια απο  τις καταστα σεις που αναφερονται στις παραγρα φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.520 μπορει  να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει ο τι τα μετρα
που  ελαβε  επαρκου ν  για  να  αποδειξουν  την  αξιοπιστια  του,  παρο τι  συντρεχει  ο  σχετικο ς  λο γος
αποκλεισμου .  Εα ν  τα  στοιχεια  κριθου ν  επαρκη ,  ο  εν  λο γω  προσφερων  δεν  αποκλειεται  απο  τη
διαδικασια συ ναψης συ μβασης. Τα μετρα που λαμβα νονται απο  τους προσφεροντες αξιολογου νται σε
συνα ρτηση  με  τη  σοβαρο τητα  και  τις  ιδιαιτερες  περιστα σεις  του  ποινικου  αδικη ματος  η  του
παραπτω ματος. Αν τα μετρα κριθου ν ανεπαρκη , γνωστοποιειται στον προσφεροντα το σκεπτικο  της
απο φασης αυτη ς. Προσφερων που εχει αποκλειστει,  με τελεσιδικη απο φαση, απο  τη συμμετοχη  σε
διαδικασιες συ ναψης συ μβασης η  ανα θεσης παραχω ρησης δεν μπορει  να κα νει χρη ση της ανωτερω
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δυνατο τητας κατα  την περιοδο του αποκλεισμου  που οριζεται στην εν λο γω απο φαση στο κρα τος -
μελος στο οποιο ισχυ ει η απο φαση.

18.1.8  Η απο φαση για την διαπιστωση της επα ρκειας η  μη των επανορθωτικω ν μετρων κατα  την
προηγου μενη παρα γραφο εκδιδεται συ μφωνα με τα οριζο μενα στις παρ. 8 και 9 του α ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.9 Προσφερων που του εχει επιβληθει, με την κοινη  υπουργικη  απο φαση του α ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινη  του  αποκλεισμου  αποκλειεται  αυτοδικαια  και  απο  την  παρου σα  διαδικασια
συ ναψης συ μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής21

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφεροντες απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο  επαγγελματικο  μητρω ο που τηρειται
στο κρα τος εγκατα σταση ς τους. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλα δα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι  στα Μητρω α Μελετητω ν η  Γραφειων Μελετω ν Μελετω ν στην κατηγορια/
κατηγοριες μελετω ν του α ρθρου 12.1 της παρου σας22. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε
λοιπα  κρα τη μελη της ΕυρωπαιMκη ς Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι σε αντιστοιχα Μητρω α
του Παραρτη ματος XI του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια23

Δεν απαιτειται

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα24

Κα θε  προσφερων,  πρεπει  να  διαθετει  επι  ποινη  αποκλεισμου   τις  παρακα τω  τεχνικες  και
επαγγελματικες ικανο τητες:  

Α)  Στην  ομα δα  μελετης  του  διαγωνιζο μενου  (αθροιστικα  σε  περιπτωση  ενωσης  οικονομικω ν
φορεων),  θα  πρεπει  να  συμπεριλαμβα νεται  και  το  ακο λουθο  ελα χιστο  απαιτου μενο  στελεχιακο
δυναμικο :

Για την κατηγορια μελετης 9  «Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές»
τουλα χιστον ενας (1) μελετητη ς, ο οποιος να διαθετει εμπειρια α νω των τεσσα ρων (4) ετω ν

Για  την  κατηγορια  μελετης  13   «Μελέτες  Υδραυλικών  Έργων» τουλα χιστον  ενας  (1)
μελετητη ς, ο οποιος να διαθετει εμπειρια α νω των τεσσα ρων (4) ετω ν

Για την κατηγορια  μελετης  21  «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» τουλα χιστον ενας (1)
μελετητη ς, ο οποιος να διαθετει εμπειρια α νω των τεσσα ρων (4) ετω ν

Β) Εκπο νηση «παρο μοιων» με την υπο  ανα θεση μελετω ν, οι οποιες εκτελεσθηκαν με συμβα σεις του
διαγωνιζο μενου  η  των μελω ν  της  ενωσης  οικονομικω ν  φορεων  (ως  ανα δοχος  η  μελος  αναδο χου
σχη ματος  η  ως  ενεργο  μελος  εταιρικου  πτυχιου),  κατα  την  τελευταία  δεκαετία.  Ως ημερομηνια
εκπο νησης θεωρειται αυτη  της εγκρισης της μελετης. 

Ως παρο μοιες μελετες νοου νται τα παρακα τω ειδη μελετω ν:

Μία (1) «παρο μοια»  με  την υπο  ανα θεση μελετη  φρα γματος,  τουλάχιστον κατηγορίας  2,
ο πως αυτη  οριζεται στον Κανονισμο  Ασφα λειας Φραγμα των(Κ.Α.Φ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

 Κα θε  προσφερων οφειλει να προσκομισει τα παρακα τω στοιχεια:

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

Ο φα κελος «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς» περιλαμβα νει τα ακο λουθα:
α)  Το  Τυποποιημενο  Έντυπο  Υπευ θυνης  Δη λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  του  α ρθρου  79  παρ.  4  του  ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016),  ως προκαταρκτικη  απο δειξη προς αντικατα σταση των
πιστοποιητικω ν που εκδιδουν δημο σιες αρχες η  τριτα μερη, επιβεβαιω νοντας ο τι ο προσφερων
πληροι τις ακο λουθες προυM ποθεσεις: 

αα) δεν συντρεχει στο προ σωπο  του κα ποιος απο  τους λο γους αποκλεισμου  που αναφερονται
στο α ρθρο 18 του παρο ντος, 

ββ)  ο τι  πληροι  τα  κριτη ρια  επιλογη ς  που  εχουν  καθοριστει  συ μφωνα  με  το  α ρθρο  19  της
παρο ντος. 

β) τα αναφερο μενα στην παρ. 22.2.1 της παρου σας.
γ) τα αναφερο μενα στην παρ. 22.2.3 της παρου σας.

Η αναθετουσα αρχη  μπορει να ζητει  απο  τους προσφεροντες, σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημειο
κατα  τη  δια ρκεια  της  διαδικασιας,  να  υποβα λει  ο λα  η  ορισμενα  δικαιολογητικα ,  ο ταν  αυτο
απαιτειται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασιας.

Οι  ενω σεις  οικονομικω ν  φορεων  που  υποβα λλουν  κοινη  προσφορα  υποβα λλουν  τα
παραπα νω δικαιολογητικα  για κα θε οικονομικο  φορεα που συμμετεχει στην ενωση.

20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο  φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς»  περιλαμβα νει  το  ε ντυπο  οικονομικη ς
προσφορα ς,  συμπληρωμε νο χειρο γραφα με στυλο  διαρκειας μπλε η  μαυ ρου χρω ματος το
οποιο  αναγρα φει  τα  στοιχεια  του  προσφε ροντος,  ο πως  αναφε ρονται  στην  αιτηση
υποβολη ς  προσφορα ς,  την προσφερο μενη τιμη  ανα  κατηγορια  μελε της και την συνολικη
τιμη  για την εκτε λεση της συ μβασης.

Η  οικονομικη  προσφορα  συντιθεται  για  κα θε  επιμε ρους  κατηγορια  μελε της.  Οι
συμμετε χοντες  υποβα λλουν  ε ντυπο  οικονομικη ς  προσφορα ς  στο οποιο  αναγρα φουν  την
προσφερο μενη  τιμη  ανα  κατηγορια  μελε της  και  τη  συνολικη  τιμη  για  την  εκτε λεση  της
συ μβασης.  Η  οικονομικη  προσφορα  συντιθεται  για  κα θε  επι  με ρους  κατηγορια  μελε της,
συ μφωνα  με  τις  διατα ξεις  της  περιπτωσης  δ΄  της  παραγρα φου  8  του  α ρθρου  53  του  ν.
4412/2016.  Περιλαμβα νει,  εκτο ς  απο  τις  αμοιβε ς  για  την  εκπο νηση  των  μελετω ν,  τις
αμοιβε ς  για  τον  προγραμματισμο ,  την  επιβλεψη  και  την  αξιολο γηση  των  αναγκαιων
ερευνητικω ν  εργασιω ν  πα σης  φυ σεως,  καθω ς  επισης  και  των  εργασιω ν  /μελετω ν,
συ μφωνα με τα αναφερο μενα στην περιπτωση δ΄ της παραγρα φου 8 του α ρθρου 53 του
ν. 4412/2016.

Η συνολικη  προσφερο μενη τιμη  τρε πεται σε ποσοστο  ε κπτωσης (θετικο  η  αρνητικο )  επι
της προεκτιμω μενης αμοιβη ς,  με στρογγυλοποιηση στο δευ τερο δεκαδικο  ψηφιο.

Η  Αναθε τουσα  Αρχη  μπορει  να  καλει  τους  προσφε ροντες  για  διευκρινη σεις  η
συμπληρω σεις κατα  τους ο ρους του  α ρθρου 7 του παρο ντος. 
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτη ριο ανα θεσης της συ μβασης ειναι η «πλεον συμφερουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα »
μο νο βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη )25.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής26.

Το δικαιωμα συμμετοχη ς και οι ο ροι και προυM ποθεσεις συμμετοχη ς ο πως οριζονται στην παρου σα
διακη ρυξη, κρινονται κατα  την υποβολη  της προσφορα ς, κατα  την υποβολη  των δικαιολογητικω ν του
παρο ντος  α ρθρου και  κατα  τη  συ ναψη της  συ μβασης.  Αν  στις  ειδικες  διατα ξεις  που  διεπουν την
εκδοση  τους δεν προβλεπεται χρο νος ισχυ ος των δικαιολογητικω ν, αυτα  θεωρου νται εγκυρα εφο σον
φερουν ημερομηνια εκδοσης εντο ς των εξι (6) μηνω ν4 που προηγου νται της ημερομηνιας υποβολη ς
των δικαιολογητικω ν της σχετικη ς προ σκλησης. Οι ενορκες βεβαιω σεις που τυχο ν προσκομιζονται
για αναπλη ρωση δικαιολογητικω ν πρεπει επισης να φερουν ημερομηνια εντο ς των εξι (6) μηνω ν5

4

5

1 Κατα  την εννοια της περ. 29 της παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
2  Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 περ. 7 του ν.
4605/2019 (Α 52). 
3  Επισημαινεται ο τι με το  α ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλεπεται ο τι: "25. Mε
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40
του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".
4  Απο  1-1-2017  τεθηκε  σε  ισχυ  το  π.δ  80/2016  (  Α'  145  ),  με  το  α ρθρο  13  του  οποιου
καταργη θηκε το π.δ 113/2010.
5  Τιθεται μο νο εφο σον προ κειται για συγχρηματοδοτου μενο εργο απο  πο ρους της ΕυρωπαιMκη ς
Ένωσης.
6  Τιθεται  μο νο  εφο σον  επιλεγει  η  διενεργεια  κλη ρωσης  για  τη  συγκρο τηση  συλλογικω ν
οργα νων.
7  Στην περιπτωση που η αναθετουσα αρχη  επιλεξει τη μη χορη γηση προκαταβολη ς, το σχετικο
εδα φιο διαγρα φεται.
8

9Πρβ. α ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστο σο, στην παρα γραφο 13.3 της παρου σας η
αναθετουσα αρχη  εχει  συμπληρω σει  ο τι  γινονται  δεκτες  εναλλακτικες  προσφορες,  η  παρα γραφος
13.4 διαγρα φεται . 
109  Οριζεται  ο  χρο νος  απο  την  αναθετουσα  αρχη ,  κατ΄εκτιμηση  των  ιδιαιτεροτη των  της
διαδικασιας.  Για  τον καθορισμο  του χρο νου  ισχυ ος  της προσφορα ς,  πρβ.  α ρθρο 97 παρ 3  του  ν.
4412/2016.   
1110  Η  προθεσμια  παραλαβη ς  των  προσφορω ν  καθοριζεται  συ μφωνα  με  το  α ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .
1211  Δεν απαιτειται εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης για συμβα σεις αξιας ισης η  κατω τερης απο  το ποσο
των 20.000 ευρω ,  εκτο ς αν α λλως οριζεται στα εγγραφα της συ μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ.
τριτο του ν. 4412/2016),  ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ.5 του Ν. 4605/2019 (Α 52). .
1312 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ.5 του Ν.
4605/2019 (Α 52). Η εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης καλυ πτει και την παροχη  ισο ποσης προκαταβολη ς
προς τον ανα δοχο, χωρις να απαιτειται η κατα θεση εγγυ ησης προκαταβολη ς. Στις περιπτω σεις που
απο  την προκη ρυξη προβλεπεται μεγαλυ τερο υ ψος προκαταβολη ς, αυτη  λαμβα νεται με την κατα θεση
απο  τον  ανα δοχο  εγγυ ησης  προκαταβολη ς  που  θα  καλυ πτει  τη  διαφορα  μεταξυ  του  ποσου  της
εγγυ ησης καλη ς εκτελεσης και του ποσου  της καταβαλλο μενης προκαταβολη ς.
1413  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται ο τι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορου ν να
καλου ν συγκεκριμενες τα ξεις/ πτυχια του Μητρω ου Μελετητω ν/ Γραφειων Μελετω ν. 
1514  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α ρθρου 91 του ν. 4412/2016.1615   Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 107 περ. 6
του ν. 4497/2017. Επισημαινεται ο τι οι αναθετουσες αρχες πρεπει να προσαρμο ζουν το σχετικο  πεδιο
του Μερους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικο τερα, αντι της αναφορα ς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
,  δεδομενης της ως α νω νομοθετικη ς  μεταβολη ς,  να θετουν τη φρα ση  “αμετάκλητη καταδικαστική
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Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιου ν ο λες τις απαιτη σεις των α ρθρων 18 και 19 της
παρου σας. Στην περιπτωση ενω σεων οικονομικω ν φορεων, η πλη ρωση των απαιτη σεων του α ρθρου
18 και της καταλληλο τητας για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας του α ρθρου 19.1
πρεπει να ικανοποιου νται απο  κα θε μελος της ενωσης. Η πλη ρωση των απαιτη σεων της οικονομικη ς
και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας και της τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανο τητας του α ρθρου 19.2
και 19.3, αντιστοιχα, αρκει να ικανοποιειται αθροιστικα  απο  τα μελη της ενωσης.
Ο προσωρινο ς ανα δοχος,  κατο πιν σχετικη ς εγγραφης κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 5.1
ειδοποιησης απο  την αναθετουσα αρχη , υποβα λλει τα ακο λουθα δικαιολογητικα 6, 

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  περιπτω σεις  του  α ρθρου  18.1.1  του  παρο ντος,  απο σπασμα  ποινικου  μητρω ου,  η ,
ελλειψει  αυτου ,  ισοδυνα μου εγγρα φου που εκδιδεται  απο  αρμο δια δικαστικη  η  διοικητικη
αρχη  του κρα τους μελους  η  της χω ρας ο που ειναι εγκατεστημενος ο προσφερων, απο  το

6

απόφαση”, η  δε  σχετικη  δη λωση  του  οικονομικου  φορεα  στο  ΤΕΥΔ  αφορα  μο νο  σε  αμετα κλητες
καταδικαστικες αποφα σεις.
1716 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυ ο εδα φια του ν.  4412/2016, ο πως τροποποιη θηκαν με το
α ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
1817  Οι λο γοι της παραγρα φου 18.1.5 αποτελου ν δυνητικου ς λο γους αποκλεισμου  συ μφωνα με το
α ρθρο  73  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα  συνεπεια,  η  αναθετουσα  αρχη  δυ ναται  να  επιλεξει  εναν,
περισσο τερους,  ο λους η  ενδεχομενως και  κανεναν απο  τους λο γους αποκλεισμου  της παρ.  18.1.5,
συνεκτιμω ντας τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα  της υπο  ανα θεση συ μβασης (εκτιμω μενη αξια αυτη ς,
ειδικες περιστα σεις κλπ), με σχετικη  προ βλεψη στο παρο ν σημειο της διακη ρυξης. Επισημαινεται ο τι,
σε περιπτωση επιλογη ς οποιουδη ποτε δυνητικου  λο γου αποκλεισμου  της παρ. 18.1.5 και προ βλεψης
του στην παρου σα διακη ρυξη, η αναθετουσα αρχη  αποκλειει τον οικονομικο  φορεα (με την επιφυ λαξη
των παρ. 7 εως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ σωπο του οποιου συντρεχει ο συγκεκριμενος
λο γος  αποκλεισμου .  Επισημαινεται  ο τι  η  επιλογη  της  αναθετουσας  αρχη ς  για  τους  λο γους
αποκλεισμου  της παραγρα φου 18.1.5 διαμορφω νει αντιστοιχως το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης
Δη λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα  αποδεικτικα  μεσα  του  α ρθρου  22  του  παρο ντος.  Σε  περιπτωση  που  η
αναθετουσα αρχη  δεν επιλεξει κα ποιον απο  τους λο γους αποκλεισμου  της παρ. 18.1.5, διαγρα φεται το
περιεχο μενο των σχετικω ν λο γων αποκλεισμου  της παραγρα φου και δεν συμπληρω νεται αντιστοιχα
το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικα  μεσα.
1918  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποια προστεθηκε με το α ρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. 

2019  Η αναφορα  στην παρ. 18.1.5 τιθεται εφο σον η αναθετουσα αρχη  επιλεξει κα ποιον απο  τους
λο γους αποκλεισμου  της παραγρα φου αυτη ς.
2120  Επισημαινεται ο τι  ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς  επιλογη ς,  πλην της καταλληλο τητας για την
α σκηση  επαγγελματικη ς  δραστηριο τητας  (αρ.  75  παρ.  2  σε  συνδυασμο  με  το  αρ.  77  του  ν.
4412/2016),  ειναι  προαιρετικα  για  την  αναθετουσα αρχη  και  πρεπει  να  σχετιζονται  και  να  ειναι
ανα λογα με το αντικειμενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα θε περιπτωση,
πρεπει  να διαμορφω νονται  κατα  τρο πο,  ω στε να μην περιοριζεται  δυσανα λογα η συμμετοχη  των
ενδιαφερο μενων οικονομικω ν φορεων στους διαγωνισμου ς. Κατα  το στα διο του προσδιορισμου  των
κριτηριων  καταλληλο τητας  των  υποψηφιων,  ειναι  αναγκαιο  να  τηρου νται  απο  τις  αναθετουσες
αρχες, οι θεμελιω δεις ενωσιακες αρχες, ιδιως η αρχη  της ισης μεταχειρισης των συμμετεχο ντων, της
αποφυγη ς  των διακρισεων,  της  διαφα νειας  και  της  ανα πτυξης  του  ελευ θερου  ανταγωνισμου .  Τα
κριτη ρια  επιλογη ς  του  α ρθρου  19.1  εως  19.3  εξετα ζονται  κατα  τη  διαδικασια  ελεγχου  της
καταλληλο τητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συ μβαση (κριτη ρια “on/off”). 

2221  Επισημαινεται  ο τι  οι  αναθετουσες  αρχες  δεν  μπορου ν  να  καλου ν  συγκεκριμενες  τα ξεις/
πτυχια του Μητρω ου Μελετητω ν/ Γραφειων Μελετω ν. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν.
4412/2016,  οι  οποιες  προστεθηκαν  με  το  α ρθρο  119  παρ.  5  περ.   α'  &  ε',  αντιστοιχα,  του  ν.
4472/2017, σε συνδυασμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκαν με το
α ρθρο 43 παρ. 18  του Ν.4605/2019
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οποιο προκυ πτει ο τι πληρου νται αυτες οι απαιτη σεις. Η υποχρεωση προσκο μισης του ως α νω
αποσπα σματος αφορα  και στα προ σωπα που οριζονται στα τεσσερα τελευταια εδα φια του
α ρθρου 18.1.1  του παρο ντος.

22.1.2 Για τις περιπτω σεις του α ρθρου 18.1.2 του παρο ντος:

β1) Αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας απο  τους αρμο διους ασφαλιστικου ς φορεις του
οικειου κρα τους μελους η  χω ρας.27

Οι Έλληνες μελετητες - φυσικα  προ σωπα υποβα λλουν βεβαιωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ η  α λλου
τυχο ν ασφαλιστικου  οργανισμου  ο που ειναι ασφαλισμενοι για την κα λυψη κυ ριας και επικουρικη ς
ασφα λιση ς τους.

Οι  εγκατεστημενες  στην  Ελλα δα  εταιρειες  /  Γραφεια  Μελετω ν   υποβα λλουν  αποδεικτικο
ασφαλιστικη ς ενημερο τητας (κυ ριας και επικουρικη ς ασφα λισης) για το προσωπικο  τους με σχεση
εξαρτημενης  εργασιας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμενους  –  μελη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιπο
προσωπικο ).  Δεν  αποτελου ν  απο δειξη  ενημερο τητας  της  προσφερουσας  εταιριας,  αποδεικτικα
ασφαλιστικη ς ενημερο τητας  των φυσικω ν προσω πων- μελετητω ν που στελεχω νουν το πτυχιο της
εταιριας ως εταιροι. Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα  και νομικα  προ σωπα), που δεν υποβα λουν
τα α νω αποδεικτικα , υποβα λλουν υπευ θυνη δη λωση περι του ο τι δεν απασχολου ν προσωπικο , για το
οποιο  υπα ρχει  υποχρεωση ασφα λισης σε ημεδαπου ς  ασφαλιστικου ς  οργανισμου ς.  Αν απασχολου ν
τετοιο προσωπικο , πρεπει να υποβα λλουν σχετικο  αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας.

β2)  Αποδεικτικο  φορολογικη ς  ενημερο τητας   απο  την  αρμο δια  αρχη  του  οικειου  κρα τους
μελους η  χω ρας. 

2322  Οι  αναθετουσες  αρχες  μπορου ν  να  επιβα λλουν  απαιτη σεις  που  να  διασφαλιζουν  ο τι  οι
οικονομικοι  φορεις  διαθετουν  την  αναγκαια  οικονομικη  και  χρηματοδοτικη  ικανο τητα  για  την
εκτελεση  της  συ μβασης.  Όλες  οι  απαιτη σεις  πρεπει  να  σχετιζονται  και  να  ειναι  ανα λογες  με  το
αντικειμενο  της  συ μβασης  (πρβ.  α ρθρο  75  παρ.  1  τελευταιο  εδα φιο  και  αρ.  75  παρ.  3  του  ν.
4412/2016). Οι εν λο γω απαιτη σεις καθοριζονται περιγραφικα  στο παρο ν σημειο.
2423  Οι  αναθετουσες  αρχες  μπορου ν  να  επιβα λλουν  απαιτη σεις  που  να  διασφαλιζουν  ο τι  οι
οικονομικοι  φορεις διαθετουν την αναγκαια τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα για την εκτελεση
της συ μβασης. Όλες οι απαιτη σεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι ανα λογες με το αντικειμενο της
συ μβασης  (πρβ.  α ρθρο  75  παρ.  1  τελευταιο  εδα φιο  και  αρ.  75  παρ.  4  του  ν.  4412/2016).  Πιο
συγκεκριμενα,  η  αναθετουσα  αρχη  περιγρα φει,  στο  παρο ν  σημειο,  τις  απαιτη σεις  τεχνικη ς  και
επαγγελματικη ς  ικανο τητας,  ανα λογα με  την  υπο  ανα θεση μελετη.  Ειδικα  ως προς την  απαιτηση
στελεχωσης της επιχειρησης, η αναθετουσα αρχη  αναφερει περιγραφικα  τα επαγγελματικα  προσο ντα
(εμπειρια, πτυχια, κλπ) των απαιτου μενων για τη συγκεκριμενη συ μβαση μελετητω ν. Για τον τρο πο
απο δειξης της στελεχωσης, πρβλ. α ρθρο 22.2.3 της παρου σας.
2524   Εφιστα ται η προσοχη  των αναθετουσω ν αρχω ν στο ο τι, συ μφωνα με το α ρθρο 86 παρ. 6. του
ν. 4412/2016, στις διαδικασιες συ ναψης δημο σιας συ μβασης εκπο νησης μελετω ν (πλη ρους μελετης η
επιμερους σταδιων αυτη ς), οι αναθετουσες αρχες μπορου ν να χρησιμοποιου ν την τιμη  η  το κο στος ως
μοναδικο  κριτη ριο ανα θεσης μο νο εφο σον συντρεχει μια απο  τις παρακα τω περιπτω σεις, και κατο πιν
γνω μης του αρμο διου τεχνικου  συμβουλιου της αναθετουσας αρχη ς: α) ο ταν δεν απαιτου νται τεχνικα
στοιχεια α λλα, περαν των η δη περιεχομενων στο Φα κελο Δημο σιας Συ μβασης, ο πως κατα  κυ ριο λο γο
στις περιπτω σεις τοπογραφικω ν μελετω ν η  γεωτεχνικω ν ερευνω ν η  β) ο ταν περιεχονται στο Φα κελο
Δημο σιας Συ μβασης επαρκη  τεχνικα  στοιχεια, ιδιως εγκεκριμενες μελετες προηγου μενων σταδιων και
ειναι σε ισχυ  εκδοθεισα Α.Ε.Π.Ο. η  γ) ο ταν προ κειται για μελετη μικρου  η  απλου  εργου η  εργου χωρις
αβεβαιο τητες ως προς την τεχνικη  λυ ση η   δ) ο ταν προ κειται περι  μελετω ν που, κατα  τις ισχυ ουσες
προδιαγραφες, εκπονου νται σε ενα στα διο και των οποιων η εγκριση δεν προυM ποθετει κανενο ς ειδους
αδειοδο τηση η  θεσμοθετημενη διαδικασια δημο σιας διαβου λευσης, ο πως ιδιως των τοπογραφικω ν,
κυκλοφοριακω ν και οικονομικω ν.
2625  Ως προς τον τρο πο υποβολη ς των αποδεικτικω ν μεσων του παρο ντος α ρθρου, τα οποια εχουν
συνταχθει/  παραχθει  απο  τους ιδιους τους οικονομικου ς  φορεις  πρβλ. α ρθρο 8 παρ.  3 της με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
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Οι  Έλληνες  μελετητες  και  Εταιρειες  /  Γραφεια  Μελετω ν υποβα λλουν αποδεικτικο  της
αρμο διας Δ.Ο.Υ. 28

Οι  αλλοδαποι  προσφεροντες  υποβα λλουν  υπευ θυνη  δη λωση  περι  του  ο τι  δεν  εχουν
υποχρεωση  καταβολη ς  φο ρων  στην  Ελλα δα.  Σε  περιπτωση  που  εχουν  τετοια  υποχρεωση,
υποβα λλουν σχετικο  αποδεικτικο  της οικειας Δ.Ο.Υ.

22.1.2Α Για τις  περιπτω σεις  του α ρθρου 18.1.2Α της παρου σας,  πιστοποιητικο  απο  τη  Διευ θυνση
Προγραμματισμου  και  Συντονισμου  της  Επιθεω ρησης  Εργασιακω ν  Σχεσεων,  απο  το  οποιο  να
προκυ πτουν οι πρα ξεις επιβολη ς προστιμου που εχουν εκδοθει  σε βα ρος του οικονομικου  φορεα σε
χρονικο  δια στημα  δυ ο  (2)  ετω ν  πριν  απο  την  ημερομηνια  λη ξης  της  προθεσμιας  υποβολη ς
προσφορα ς.  

22.1.3 Για τις περιπτω σεις του α ρθρου 18.1.5 του παρο ντος:

Για την περιπτωση β’29, πιστοποιητικο  που εκδιδεται απο  την αρμο δια δικαστικη  η  διοικητικη
αρχη  του  οικειου  κρα τους  μελους  η  χω ρας.   Ειδικο τερα  για  τους  οικονομικου ς  φορεις  που  ειναι
εγκατεστημενοι  στην  Ελλα δα,  τα  πιστοποιητικα  ο τι  δεν  τελου ν  υπο  πτω χευση,  πτωχευτικο
συμβιβασμο  η  υπο  αναγκαστικη  διαχειριση  η  ο τι  δεν  εχουν  υπαχθει  σε  διαδικασια  εξυγιανσης,
εκδιδονται απο  το αρμο διο πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου  φορεα. Το πιστοποιητικο   ο τι το
νομικο  προ σωπο  δεν  εχει  τεθει  υπο  εκκαθα ριση  με  δικαστικη  απο φαση  εκδιδεται  απο  το  οικειο
Πρωτοδικειο  της  εδρας  του  οικονομικου  φορεα,  το  δε  πιστοποιητικο  ο τι  δεν  εχει  τεθει  υπο
εκκαθα ριση με απο φαση των εταιρων εκδιδεται απο  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφωνα με τις κειμενες διατα ξεις,
ως κα θε φορα  ισχυ ουν.  Οι μελετητες - φυσικα  προ σωπα δεν προσκομιζουν πιστοποιητικο  περι  μη
θεσεως σε εκκαθα ριση. Ειδικα  η μη αναστολη  των επιχειρηματικω ν δραστηριοτη των του οικονομικου
φορεα,  για  τους  εγκατεστημενους  στην  Ελλα δα  οικονομικου ς  φορεις,  αποδεικνυ εται  μεσω  της
ηλεκτρονικη ς πλατφο ρμας της Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσιων Εσο δων30. 

Για τις περιπτω σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’31,  υπευ θυνη δη λωση του προσφεροντος,32  ο τι δεν
συντρεχουν στο προ σωπο  του οι οριζο μενοι λο γοι αποκλεισμου 33. 

Για  την  περιπτωση  θ’34,  πιστοποιητικο  αρμο διας  αρχη ς.  Για  τους  εγκατεστημενους  στην
Ελλα δα μελετητες  -  φυσικα  προ σωπα, προσκομιζεται  πιστοποιητικο  του Τ.Ε.Ε.,  η  του αντιστοιχου
επιμελητηριου  (ο ταν  αυτο  εχει  πειθαρχικες  εξουσιες  επι  των  μελω ν  του)  περι  μη  δια πραξης
παραπτω ματος, για το οποιο επιβλη θηκε πειθαρχικη  ποινη . Τα Γραφεια / Εταιρειες Μελετω ν, καθω ς
και τα φυσικα  προ σωπα-μελετητες, ανεξα ρτητα απο  την χω ρα εγκατα στασης (Ελλα δα η  αλλοδαπη ),
τα οποια δεν υπο κεινται στους α νω πειθαρχικου ς φορεις, υποβα λουν πιστοποιητικο  του φορεα στον
οποιο  υπο κεινται,  εφο σον αυτο ς  εχει  πειθαρχικες  εξουσιες στα μελη του, διαφορετικα  υποβα λουν
υπευ θυνη  δη λωση  ο τι:  α)  δεν  υπα ρχει  πειθαρχικο ς  φορεας  και  β)  δεν  εχουν  διαπρα ξει  σοβαρο
επαγγελματικο  παρα πτωμα. 

22.1.4 Αν το κρα τος μελος η  χω ρα δεν εκδιδει εγγραφα η  πιστοποιητικα  που να καλυ πτουν ο λες τις
περιπτω σεις  που  αναφερονται  ως  α νω,  υπο  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  το  εγγραφο  η  το
πιστοποιητικο  μπορει να αντικαθισταται απο  ενορκη βεβαιωση η , στα κρα τη μελη η  στις χω ρες ο που
δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο  υπευ θυνη δη λωση του ενδιαφερομενου ενω πιον αρμο διας
δικαστικη ς  η  διοικητικη ς  αρχη ς,  συμβολαιογρα φου  η  αρμο διου  επαγγελματικου  η  εμπορικου
οργανισμου  του κρα τους μελους η  της χω ρας ο που ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικο ς φορεας.

Οι αρμο διες δημο σιες αρχες παρεχουν, ο που κρινεται αναγκαιο, επισημη δη λωση στην οποια
αναφερεται ο τι δεν εκδιδονται τα εν λο γω εγγραφα η  τα πιστοποιητικα  η  ο τι τα εγγραφα αυτα  δεν
καλυ πτουν ο λες τις περιπτω σεις που αναφερονται ανωτερω.  

Αν  διαπιστωθει  με  οποιονδη ποτε  τρο πο  ο τι,  στην  εν  λογω  χω ρα  εκδιδονται  τα  υπο ψη
πιστοποιητικα , η προσφορα  του διαγωνιζο μενου απορριπτεται.
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22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς απο δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλα δα προσκομιζουν Πτυχιο Μελετητη
η  Γραφειων Μελετω ν  για τις αντιστοιχες κατηγοριες μελετω ν, ως εξη ς: 

               στην κατηγορια μελετης 9, (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές) 

               στην κατηγορια μελετης 13, (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 

               στην κατηγορια μελετης 21, (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) 

(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε λοιπα  κρα τη μελη της ΕυρωπαιMκη ς Ένωσης
προσκομιζουν  τις  δηλω σεις  και  πιστοποιητικα  που  περιγρα φονται  στο  Παρα ρτημα  XI  του
Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρα τος μελος του ΕυρωπαιMκου  Οικονομικου
Χω ρου (Ε.Ο.Χ) η  σε τριτες χω ρες που εχουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο
ανα θεση δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειω σεις
του σχετικου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνιας,  η  σε τριτες χω ρες που δεν
εμπιπτουν στην προηγου μενη  περιπτωση και εχουν συνα ψει διμερεις η  πολυμερεις συμφωνιες με την
Ένωση  σε  θεματα  διαδικασιω ν  ανα θεσης  δημοσιων  συμβα σεων,   προσκομιζουν  πιστοποιητικο
αντιστοιχου  επαγγελματικου  η  εμπορικου  μητρω ου.  Στην  περιπτωση  που  χω ρα  δεν  τηρει  τετοιο
μητρω ο,  το εγγραφο η  το πιστοποιητικο  μπορει  να αντικαθισταται  απο  ενορκη βεβαιωση η ,  στα
κρα τη  -  μελη  η  στις  χω ρες  ο που  δεν  προβλεπεται  ενορκη  βεβαιωση,  απο  υπευ θυνη  δη λωση  του
ενδιαφερομενου ενω πιον αρμο διας δικαστικη ς  η  διοικητικη ς αρχη ς,  συμβολαιογρα φου η  αρμο διου
επαγγελματικου  η  εμπορικου  οργανισμου  της  χω ρας  καταγωγη ς  η  της  χω ρας  ο που  ειναι
εγκατεστημενος  ο  οικονομικο ς  φορεας  ο τι  δεν  τηρειται  τετοιο  μητρω ο  και  ο τι  ασκει  τη
δραστηριο τητα του α ρθρου 17.1 της παρου σας.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυ εται ως ακολου θως 35: 

Δεν απαιτειται .

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυ εται ως ακολου θως  36:

Εκπο νηση  «παρο μοιων» με  την υπο  ανα θεση μελετω ν,  οι  οποιες  εκτελεσθηκαν με  συμβα σεις  του
διαγωνιζο μενου  η  των μελω ν  της  ενωσης  οικονομικω ν  φορεων  (ως  ανα δοχος  η  μελος  αναδο χου
σχη ματος  η  ως  ενεργο  μελος  εταιρικου  πτυχιου),  κατα  την  τελευταία  δεκαετία.  Ως ημερομηνια
εκπο νησης θεωρειται αυτη  της εγκρισης της μελετης. 

Ως παρο μοιες μελετες νοου νται τα παρακα τω ειδη μελετω ν:

Μία (1) «παρο μοια» με την υπο  ανα θεση μελετη φρα γματος,  τουλάχιστον κατηγορίας 2,  ο πως
αυτη  οριζεται στον Κανονισμο  Ασφα λειας Φραγμα των(Κ.Α.Φ.).

Για την περιπτωση του α ρθρου 19.3, οι μεν προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλα δα, με
το Πτυχιο Μελετητη  η  Γραφειων Μελετω ν, οι δε αλλοδαποι προσφεροντες με αναφορα  του τεχνικου
προσωπικου  συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 19.3.

Οι   οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η  διαθετουν
πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς  πιστοποιησης  που  συμμορφω νονται  με  τα  ευρωπαιMκα  προ τυπα
πιστοποιησης,  κατα  την εννοια του Παραρτη ματος  VII του Προσαρτη ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου ν  να  προσκομιζουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο  εγγραφη ς  εκδιδο μενο  απο  την
αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  που εκδιδεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποιησης, κατα  τα
οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 22.2.5 του παρο ντος α ρθρου.
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Για την περιπτωση 19.3.Α
- Κατα λογο ο λων των μελω ν της προτεινο μενης απο  τον προσφεροντα ομα δας μελετης με τους

τιτλους σπουδω ν και τα επαγγελματικα  προσο ντα ( ετη εμπειριας)συ μφωνα με το Υπο δειγμα
2 του Προσαρτη ματος  Ι της παρου σας.

- Αναλυτικα  βιογραφικα  σημειω ματα των μελω ν της προτεινο μενης ομα δας μελετης συ μφωνα
με  το  συνημμενο  Υπο δειγμα  3  του  Προσαρτη ματος  Ι  της  παρου σας.  Τα  βιογραφικα  θα
αναφερονται  συγκεκριμενα  στη  σχετικη  με  το  ζητου μενο  αντικειμενο  της  παρου σας
εμπειριας, παρα  στη γενικη  εμπειρια. 

- Εικο να taxis net ( απο  ΑΑΔΕ) ο τι ειναι επαγγελματικα  ενεργο ς. 
- Δηλω σεις των μελω ν της ομα δας μελετης ο τι σε περιπτωση επιλογη ς του προσφεροντα ο τι: 
Θα παρεχουν τις υπηρεσιες τους ως στελεχη της ομα δας μελετης του Αναδοχου για ο σο δια στημα
προβλεπεται απο  τη Συ μβαση. 
Τα στοιχεια του βιογραφικου  τους ειναι αληθη  
Ότι  εχουν  λα βει  γνω ση  και  αποδεχονται  τους  ο ρους  της  παρου σας  Διακη ρυξης,  Συγγραφη ς
Υποχρεω σεων  και  του  φακελου  του  εργου,  που  αφορου ν  στη  συμμετοχη  τους  στην  ομα δα
μελετης. 
Ειναι  υποχρεωμενοι  να  προσκομισουν  αποδεικτικα  εκπο νησης  μελετω ν  ο πως  επισημα νθηκαν
ανωτερω.

 

22.2.4 Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η  διαθετουν
πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς  πιστοποιησης  που  συμμορφω νονται  με  τα  ευρωπαιMκα  προ τυπα
πιστοποιησης,  κατα  την  εννοια  του Παραρτη ματος  VII  του Προσαρτη ματος  Α'  του ν.  4412/2016,
μπορου ν,  για  την  εκα στοτε  συ μβαση,  να  υποβα λλουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο
εγγραφη ς  εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  που εκδιδεται  απο  τον αρμο διο
οργανισμο  πιστοποιησης.

2726  Λαμβανομενου  υπο ψη  του  συ ντομου,  σε  πολλες  περιπτω σεις,  χρο νου  ισχυ ος  των
πιστοποιητικω ν  ασφαλιστικη ς  ενημερο τητας που  εκδιδονται  απο  τους  ημεδαπου ς  ασφαλιστικου ς
φορεις,  οι  οικονομικοι  φορεις  μεριμνου ν  να  αποκτου ν  εγκαιρως  πιστοποιητικα  τα  οποια  να
καλυ πτουν και τον χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο
104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να τα υποβα λλουν, εφο σον αναδειχθου ν προσωρινοι  ανα δοχοι.
Τα εν λο γω πιστοποιητικα  υποβα λλονται μαζι με τα υπο λοιπα αποδεικτικα  μεσα του α ρθρου 22 απο
τον προσωρινο  ανα δοχο, μεσω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνιας» του υποσυστη ματος.
2827  Πρβλ. ομοιως προηγου μενη υποσημειωση.
2928  Εφο σον η αναθετουσα αρχη  την επιλεξει ως λο γο αποκλεισμου .
3029  Με εκτυ πωση της καρτελας “Στοιχεια Μητρω ου/ Επιχειρησης”, ο πως αυτα  εμφανιζονται στο
taxisnet.
3130  Εφο σον η αναθετουσα αρχη  τις επιλεξει, ο λες η  κα ποια/ες εξ αυτω ν, ως λο γους αποκλεισμου .
3231   Οι υπευ θυνες δηλω σεις του παρο ντος τευ χους φερουν εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη
υπογραφη  η  προηγμενη ηλεκτρονικη  υπογραφη  που υποστηριζεται απο  εγκεκριμενο πιστοποιητικο
(Πρβλ. α ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)
3332            Επισημαινεται ο τι η αναθετουσα αρχη , εφο σον μπορεσει να αποδειξει, με κατα λληλα μεσα,
ο τι συντρεχει κα ποια απο  τις περιπτω σεις αυτες, αποκλειει οποιονδη ποτε οικονομικο  φορεα απο  τη
συμμετοχη  στη διαδικασια συ ναψης της δημο σιας συ μβασης. 
3433  Εφο σον η αναθετουσα αρχη  την επιλεξει ως λο γο αποκλεισμου .
3534  Συμπληρω νονται  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα  (αποδεικτικα  μεσα),  κατα  περιπτωση,  με
βα ση το Μερος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη ματος Α’ του ν. 4412/2016.
3635   Για την απο δειξη της   τεχνικη ς ικανο τητας του προσφεροντος, ο πως αυτη  προσδιοριζεται
στο α ρθρο 19.3, η αναθετουσα αρχη  αναγρα φει ο σα εκ των αποδεικτικω ν μεσων που αναφερονται
στα στοιχεια αιι,   β, γ, ε, στ και η του Παραρτη ματος ΧΙΙ του Προσαρτη ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτου νται (α ρθρο 80 παρ. 5 του ως α νω νο μου, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ.7   του
Ν.4605/2019). Ειδικα  η στελεχωση των ημεδαπω ν μελετητικω ν επιχειρη σεων αποδεικνυ εται με την
προσκο μιση της βεβαιωσης εγγραφη ς (πτυχιο) στο Μητρω ο Μελετητω ν/ Γραφειων Μελετω ν.
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Στα πιστοποιητικα  αυτα  αναφερονται τα δικαιολογητικα  βα σει των οποιων εγινε η εγγραφη  των εν
λογω οικονομικω ν φορεων στον επισημο κατα λογο η  η πιστοποιηση και η κατα ταξη στον εν λογω
κατα λογο. 
Η πιστοποιου μενη εγγραφη  στους επισημους καταλο γους απο  τους αρμο διους οργανισμου ς η  το
πιστοποιητικο ,  που  εκδιδεται  απο  τον  οργανισμο  πιστοποιησης,  συνιστα  τεκμη ριο
καταλληλο τητας ο σον αφορα  τις απαιτη σεις ποιοτικη ς επιλογη ς, τις οποιες καλυ πτει ο επισημος
κατα λογος η  το πιστοποιητικο .
Οι  οικονομικοι  φορεις  που ειναι εγγεγραμμενοι  σε επισημους καταλο γους απαλλα σσονται  απο
την υποχρεωση υποβολη ς των δικαιολογητικω ν που αναφερονται στο πιστοποιητικο  εγγραφη ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιπτωση  νομικου  προσω που,  υποβα λλονται  ηλεκτρονικα ,  στον  φα κελο  “Δικαιολογητικα
Προσωρινου  Αναδοχου”, τα νομιμοποιητικα  εγγραφα απο  τα οποια προκυ πτει η εξουσια υπογραφη ς
του νομιμου εκπροσω που.

Εα ν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ στασης,
2.  Αντιγραφο του ισχυ οντος καταστατικου  με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει  ο λες οι  μεχρι
ση μερα τροποποιη σεις αυτου  η  επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταστατικου  (εφο σον
υπα ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο  ΔΣ εκπροσω πησης του νομικου  προσω που,
4.  Πρακτικο  Δ.Σ  περι  εγκρισης  συμμετοχη ς  στο  διαγωνισμο ,  στο  οποιο  μπορει  να  περιεχεται  και
εξουσιοδο τηση  (εφο σον  αυτο  προβλεπεται  απο  το  καταστατικο  του  υποψηφιου  αναδοχου)  για
υπογραφη  και υποβολη  προσφορα ς σε περιπτωση που δεν υπογρα φει ο ιδιος ο νο μιμος εκπρο σωπος
του  φορεα  την  προσφορα  και  τα  λοιπα  απαιτου μενα  εγγραφα  του  διαγωνισμου  και  οριζεται
συγκεκριμενο α τομο,
5. Πιστοποιητικο  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι τροποποιη σεων του καταστατικου  /
μη  λυ σης  της  εταιρειας,  το  οποιο  πρεπει  να  εχει  εκδοθει  το  πολυ  τρεις  (3)  μη νες  πριν  απο  την
ημερομηνια υποβολη ς προσφορω ν.

Εα ν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιγραφο  του  καταστατικου  με  ο λα  τα  μεχρι  ση μερα  τροποποιητικα ,  η  φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο  δικηγο ρο, κωδικοποιημενου καταστατικου , εφο σον υπα ρχει
2.  Πιστοποιητικα  αρμο διας  δικαστικη ς  η  διοικητικη ς  αρχη ς  περι  των  τροποποιη σεων  του
καταστατικου
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφερων αναφερει στην προσφορα  του το τμη μα της συ μβασης που προτιθεται να ανα-
θεσει υπο  μορφη  υπεργολαβιας σε τριτους, καθω ς και τους υπεργολα βους που προτεινει. 

23.2   Η  τη ρηση  των  υποχρεω σεων  της  παρ.  2  του  α ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  απο  υπεργο-
λα βους δεν αιρει την ευθυ νη του κυριου αναδο χου.

23.3     Αν το(α) τμη μα(τα) της συ μβασης, το(α) οποιο(α) ο προσφερων προτιθεται να αναθεσει υπο
μορφη  υπεργολαβιας σε τριτους, υπερβαινει το ποσοστο  του τρια ντα τοις εκατο  (30%)37  της συνολι-
κη ς αξιας της συ μβασης, η αναθετουσα αρχη :
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α) επαληθευ ει υποχρεωτικα  τη συνδρομη  των λο γων αποκλεισμου  του α ρθρου 18 της παρου -
σας για τους υπεργολα βους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β) απαιτει υποχρεωτικα  απο  τον προσφεροντα να αντικαταστη σει εναν υπεργολα βο, ο ταν απο
την ως α νω επαλη θευση προκυ πτει ο τι συντρεχουν λο γοι αποκλεισμου  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις38:

α)Η υπ΄αριθμ. 41 / 14-4-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση του τρόπου
ανάθεσης.

β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 135477 / 27-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΦΗ46ΜΤΛΡ-6Χ0)  Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων

γ)  Η υπ΄αριθμ.  3η πράξη /  1η Συνεδρίαση /  8-4-2020 Γνωμοδότηση του Τεχνικού  Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

δ)Η Απόφαση αρ.πρωτ.οικ.  209248 /  3111 /  27-4-2020 έγκρισης  φακέλου μελέτης  και  τευχών
δημοπράτησης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

Σχεδιασμού - Προγραμματισμού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

ΔΤΕ/ΠΚΜ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ

Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την υπ’ αριθμό 528/12-5-2020 ( ΑΔΑ :  90Ξ87ΛΛ-ΚΘΔ ) απόφαση 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3837  Τιθενται  οι  τυχο ν  ληφθεισες  γνωμοδοτη σεις  και  αποφα σεις,  π.χ.  αποφα σεις  ανα ληψης
υποχρεωσης,  δεσμευσης  πιστωσης,  η  προηγου μενη  συ μφωνη  γνω μη  της  αρμο διας  διαχειριστικη ς
αρχη ς σε περιπτωση συγχρηματοδοτου μενης συ μβασης, τυχο ν α λλες εγκρισεις, ειδικοι ο ροι, κλπ.

- 29 -





ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3736  Ο ο ρος αυτο ς μπορει  να τεθει, κατα  την κριση της αναθετουσας αρχη ς, και στην περιπτωση
ποσοστου  μικρο τερου του 30% της εκτιμω μενης αξιας της συ μβασης (πρβλ. παρ. 5 α ρθρου 131 του ν.
4412/2016.
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