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  ανοικτή διαδικασία  
για την επιλογη�  αναδο� χου για την εκπο� νηση της μελε�της:

Μελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - ΈδεσσαςΜελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Εκτιμώμενης αξίας  76.030,42 € (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
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1. 1                  Αναθε�τουσα αρχη�          :   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οδο� ς : Στρωμνι�τσης 53
Ταχ.Κωδ. : 54248
Τηλ. : 2313331108, 1186
Telefax : 2313331115
E-mail           : dte@pkm.gov.gr
Πληροφορι�ες : Σοφι�α Κεχαγια�

1.2 Κυ� ριος του Έργου :        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.3 Εργοδο� της:                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.4  ΠροιMστα� μενη  Αρχη� :      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μο� νο
για θε�ματα που προβλε�πονται απο�  το αρ.176 του Ν.3852/2010,   ο� πως τροποποιη� θηκε με το αρ.5 του
Ν.4071/2012 και αναφε�ρονται στο ΠΔ 7/2013

1.5 Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α :  ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.6  Αρμο� διο  Τεχνικο�  Συμβου� λιο  :  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.7 Εφο� σον οι ανωτε�ρω υπηρεσι�ες μεταστεγασθου� ν  κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας συ� ναψης η�
εκτε�λεσης της μελε�της, υποχρεου� νται να δηλω� σουν α� μεσα τα νε�α τους στοιχει�α στους προσφε�ροντες
η�  στον ανα� δοχο.

Εφο� σον  οι  ανωτε�ρω  υπηρεσι�ες  η� /και  τα  αποφαινο� μενα  ο� ργανα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς
καταργηθου� ν,  συγχωνευτου� ν  η�  με  οποιονδη� ποτε  τρο� πο  μεταβληθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�  εκτε�λεσης  της  μελε�της,  υποχρεου� νται  να  δηλω� σουν  α� μεσα  στους
προσφε�ροντες5 η�  στον ανα� δοχο τα στοιχει�α των υπηρεσιω� ν η�  αποφαινο� μενων οργα� νων, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτελου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  των  εν  λο� γω  οργα� νων  που  υπεισε�ρχονται  στα
δικαιω� ματα και υποχρεω� σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα ε�γγραφα  της  συ� μβασης,  κατα�  την  ε�ννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του α� ρθρου  2 του  ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ηλεκτρονικο�  διαγωνισμο� , ει�ναι τα ακο� λουθα: 

α) η παρου� σα διακη� ρυξη και η προκη� ρυξη συ� μβασης6,
β) το Τυποποιημε�νο Έντυπο Υπευ� θυνης Δη� λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)7, 
γ) το ε�ντυπο οικονομικη� ς  προσφορα� ς,  ο� πως παρα� γεται απο�  την ειδικη�  ηλεκτρονικη�  φο� ρμα

του υποσυστη� ματος,
δ) το Τευ� χος Τεχνικω� ν Δεδομε�νων του ε�ργου με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα

των απαιτου� μενων μελετω� ν  και η τεκμηρι�ωση της σκοπιμο� τητας του ε�ργου.
ε) το τευ� χος της Συγγραφη� ς Υποχρεω� σεων (Σ.Υ.) 8  με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του,
στ) το τευ� χος προεκτιμω� μενων αμοιβω� ν,
ζ) το υπο� δειγμα ….9

η)  τυχο� ν  συμπληρωματικε�ς  πληροφορι�ες  και  διευκρινι�σεις  που  θα  παρασχεθου� ν  απο�  την
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αναθε�τουσα αρχη�   επι� ο� λων των ανωτε�ρω,
θ) …10

2.2 Προσφε�ρεται  ελευ� θερη,  πλη� ρης,  α� μεση και  δωρεα� ν  ηλεκτρονικη�  προ� σβαση11 στα ε�γγραφα της
συ� μβασης απο�  τις 25-12-202012  στον ειδικο� , δημο� σια προσβα� σιμο, χω� ρο “ηλεκτρονικοι� διαγωνισμοι�”
της  πυ� λης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθω� ς  και  στην  ιστοσελι�δα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  (εφο� σον
διαθε�τει).
www.pkm.gov.gr.13 14 

2.3 Εφο� σον ε�χουν ζητηθει�   εγκαι�ρως, η� τοι  ε�ως την  16/02/202115,  η αναθε�τουσα αρχη�  παρε�χει  σε
ο� λους τους προσφε�ροντες που συμμετε�χουν στη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης συμπληρωματικε�ς
πληροφορι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τερο ε�ως την 22/02/202116. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι  προσφορε�ς  υποβα� λλονται  απο�  τους  ενδιαφερομε�νους  ηλεκτρονικα� ,  με�σω  της  διαδικτυακη� ς
πυ� λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρι  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α  και  ω� ρα  που
ορι�ζεται στο α� ρθρο 14 της παρου� σας διακη� ρυξης, σε ηλεκτρονικο�  φα� κελο του υποσυστη� ματος.

Για  τη  συμμετοχη�  στην παρου� σα διαδικασι�α  οι  ενδιαφερο� μενοι  οικονομικοι�  φορει�ς  απαιτει�ται  να
διαθε�τουν  ψηφιακη�  υπογραφη� ,  χορηγου� μενη  απο�  πιστοποιημε�νη  αρχη�  παροχη� ς  ψηφιακη� ς
υπογραφη� ς  και  να  εγγραφου� ν  στο  ηλεκτρονικο�  συ� στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη�  πυ� λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθω� ντας τη διαδικασι�α εγγραφη� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 ε�ως 1.4 της
Κοινη� ς Υπουργικη� ς Απο� φασης με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ε�νωση οικονομικω� ν φορε�ων υποβα� λλει κοινη�  προσφορα� ,  η οποι�α υποχρεωτικα�  υπογρα� φεται
ψηφιακα� ,  ει�τε  απο�  ο� λους  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς  που  αποτελου� ν  την  ε�νωση,  ει�τε  απο�
εκπρο� σωπο�  τους,  νομι�μως  εξουσιοδοτημε�νο.  Στην  προσφορα� ,  επι�  ποινη�  απο� ρριψης  της
προσφορα� ς,  προσδιορι�ζεται η ε�κταση και το ει�δος της συμμετοχη� ς του κα� θε με�λους της ε�νωσης,
συμπεριλαμβανομε�νης  της  κατανομη� ς  αμοιβη� ς  μεταξυ�  τους,  καθω� ς  και  ο  εκπρο� σωπος/
συντονιστη� ς αυτη� ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικο�  φα� κελο προσφορα� ς περιε�χονται:

 (α) ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς».

 (β)  ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη «Τεχνικη�  Προσφορα� ».

(γ) ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη  «Οικονομικη�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφε�ροντα σημαι�νονται, με χρη� ση του σχετικου�  πεδι�ου του υποσυστη� ματος, κατα�  την
συ� νταξη της προσφορα� ς,  τα στοιχει�α  εκει�να που ε�χουν εμπιστευτικο�  χαρακτη� ρα,  συ� μφωνα με τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην περι�πτωση αυτη� , ο προσφε�ρων υποβα� λλει στον οικει�ο  (υπο)φα� κελο σχετικη�  αιτιολο� γηση με τη
μορφη�  ψηφιακα�  υπογεγραμμε�νου αρχει�ου pdf, αναφε�ροντας ρητα�  ο� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νο� μου η�
διοικητικε�ς  πρα� ξεις  που  επιβα� λλουν  την  εμπιστευτικο� τητα  της  συγκεκριμε�νης  πληροφορι�ας,  ως
συνημμε�νο της ηλεκτρονικη� ς  του προσφορα� ς.  Δεν χαρακτηρι�ζονται ως εμπιστευτικε�ς πληροφορι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μονα� δος, τις προσφερο� μενες ποσο� τητες και την οικονομικη�  προσφορα� .  
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3.4  Στην  περι�πτωση  της  υποβολη� ς  στοιχει�ων  με  χρη� ση  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νων
ηλεκτρονικω� ν  αρχει�ων  (π.χ.  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο  με  μορφη�  ZIP),  εκει�να  τα  οποι�α  επιθυμει�  ο
προσφε�ρων να χαρακτηρι�σει ως εμπιστευτικα� , συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερο� μενα, θα πρε�πει να
τα υποβα� λλει  ως χωριστα�  ηλεκτρονικα�  αρχει�α  με  μορφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ως
χωριστο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νων ηλεκτρονικω� ν  αρχει�ων  που  να
περιλαμβα� νει αυτα� .

3.5  Ο  χρη� στης  –  οικονομικο� ς  φορε�ας  υποβα� λλει  τους  ανωτε�ρω  (υπο)φακε�λους  με�σω  του
υποσυστη� ματος, ο� πως περιγρα� φεται κατωτε�ρω:

α)  Τα  στοιχει�α  και  δικαιολογητικα�  που  περιλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κελο  με  την  ε�νδειξη
«Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  ει�ναι τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 20.2, τα δε στοιχει�α και δικαιολογητικα�
που περιλαμβα� νονται στον (υπο)φα� κελο με την ε�νδειξη «Τεχνικη�  Προσφορα� » ει�ναι τα οριζο� μενα στο
α� ρθρο 20.3 της παρου� σας.
Τα στοιχει�α αμφο� τερων των (υπο)φακε�λων υποβα� λλονται απο�  τον οικονομικο�  φορε�α ηλεκτρονικα�  σε
μορφη�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF) και εφο� σον ε�χουν συνταχθει�/παραχθει� απο�  τον ι�διο,
φε�ρουν  εγκεκριμε�νη  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�   με
χρη� ση εγκεκριμε�νων πιστοποιητικω� ν συ� μφωνα με την παρ. 3 του α� ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-
10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντο� ς  τριω� ν  (3)  εργασι�μων  ημερω� ν  απο�  την  ηλεκτρονικη�  υποβολη�  των  στοιχει�ων  και
δικαιολογητικω� ν του (υπο)φακε�λου «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  προσκομι�ζεται υποχρεωτικα�  απο�
τον  οικονομικο�  φορε�α  στην  αναθε�τουσα αρχη� ,  σε  ε�ντυπη  μορφη�  και  σε  σφραγισμε�νο  φα� κελο,  η
πρωτο� τυπη εγγυητικη�  επιστολη�  συμμετοχη� ς.17

Επισημαι�νεται  ο� τι  η εν λο� γω υποχρε�ωση δεν ισχυ� ει  για τις εγγυη� σεις  ηλεκτρονικη� ς  ε�κδοσης (π.χ.
εγγυη� σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οι προσφε�ροντες συντα� σσουν την οικονομικη�  τους προσφορα�  συμπληρω� νοντας την αντι�στοιχη
ειδικη�  ηλεκτρονικη�  φο� ρμα  του  υποσυστη� ματος  και  επισυνα� πτοντας,  στον  ηλεκτρονικο�  χω� ρο
«Συνημμε�να Ηλεκτρονικη� ς Προσφορα� ς» και στον κατα�  περι�πτωση (υπο)φα� κελο, ο� λα τα στοιχει�α της
προσφορα� ς τους σε μορφη�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF).

δ)  Στην  οικονομικη�  προσφορα�  αναγρα� φεται  η  προσφερο� μενη  τιμη�  ανα�  κατηγορι�α  μελε�της  και  η
συνολικη�  τιμη�  για  την  εκτε�λεση  της  συ� μβασης.  Η οικονομικη�  προσφορα�  συντι�θεται  για  κα� θε  επι�
με�ρους κατηγορι�α μελε�της, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις της περι�πτωσης δ' της παρ. 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 επι�βλεψη και την αξιολο� γηση των αναγκαι�ων ερευνητικω� ν εργασιω� ν
πα� σης  φυ� σεως,  καθω� ς  επι�σης  και  των  εργασιω� ν  /μελετω� ν,  συ� μφωνα  με  τα  αναφερο� μενα  στην
περι�πτωση δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα�  τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο
95 παρ. 3 του νο� μου αυτου� .  Η συνολικη�  προσφερο� μενη τιμη�  τρε�πεται σε ποσοστο�  ε�κπτωσης επι� της
προεκτιμω� μενης αμοιβη� ς, με στρογγυλοποι�ηση στο δευ� τερο δεκαδικο�  ψηφι�ο.

ε)  Στη  συνε�χεια,  οι  προσφε�ροντες  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στημα  τα  ηλεκτρονικα�  αρχει�α
[«εκτυπω� σεις»  των  Δικαιολογητικω� ν  Συμμετοχη� ς,  της  Τεχνικη� ς  Προσφορα� ς  και  της  Οικονομικη� ς
Προσφορα� ς  τους  σε  μορφη�  αρχει�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχει�α  αυτα�
υπογρα� φονται  απο�  τους  προσφε�ροντες  με  εγκεκριμε�νη  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�
προηγμε�νη ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  με χρη� ση εγκεκριμε�νων πιστοποιητικω� ν συ� μφωνα με την παρ. 3
του  α� ρθρου  8  της  υπ'  αρ.   117384/26-10-2017    Κ.Υ.Α.  και  επισυνα� πτονται  στους  αντι�στοιχους
(υπο)φακε�λους  της  προσφορα� ς.  Κατα�  την  συστημικη�  υποβολη�  της  προσφορα� ς  το  υποσυ� στημα
πραγματοποιει�  αυτοματοποιημε�νους ελε�γχους επιβεβαι�ωσης της ηλεκτρονικη� ς προσφορα� ς σε σχε�ση
με  τα  παραχθε�ντα  ηλεκτρονικα�  αρχει�α  (Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς,  Τεχνικη�  Προσφορα�  και
Οικονομικη�  Προσφορα� ) και εφο� σον οι ε�λεγχοι αυτοι�   αποβου� ν επιτυχει�ς η προσφορα�  υποβα� λλεται
στο υποσυ� στημα. Διαφορετικα� , η προσφορα�  δεν υποβα� λλεται και το υποσυ� στημα ενημερω� νει τους
προσφε�ροντες  με  σχετικο�  μη� νυμα  σφα� λματος  στη  διεπαφη�  του  χρη� στη  των  προσφερο� ντων,
προκειμε�νου οι τελευται�οι να προβου� ν στις σχετικε�ς ενε�ργειες διο� ρθωσης.
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στ) Εφο� σον τα δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς, η τεχνικη�  προσφορα�  και οι οικονομικοι�  ο� ροι δεν ε�χουν
αποτυπωθει�  στο  συ� νολο�  τους  στις  ειδικε�ς  ηλεκτρονικε�ς  φο� ρμες  του  υποσυστη� ματος,  οι
προσφε�ροντες επισυνα� πτουν ψηφιακα�  υπογεγραμμε�να τα σχετικα�  ηλεκτρονικα�  αρχει�α, συ� μφωνα με
τους ο� ρους της παρου� σας διακη� ρυξης.

Στις περιπτω� σεις που με την προσφορα�  υποβα� λλονται ιδιωτικα�  ε�γγραφα, αυτα�  γι�νονται αποδεκτα�
ει�τε κατα�  τα προβλεπο� μενα στις διατα� ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ει�τε και σε απλη�  φωτοτυπι�α,
εφο� σον συνυποβα� λλεται υπευ� θυνη δη� λωση,  στην οποι�α  βεβαιω� νεται η ακρι�βεια�  τους και η οποι�α
φε�ρει  υπογραφη�  μετα�  την ε�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης (η� τοι  μετα�  την  ημερομηνι�α
δημοσι�ευσης της προκη� ρυξης της συ� μβασης [περι�ληψης διακη� ρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ) 18.

ζ) Απο�  το υποσυ� στημα εκδι�δεται ηλεκτρονικη�  απο� δειξη υποβολη� ς προσφορα� ς, η οποι�α αποστε�λλεται
στον οικονομικο�  φορε�α με μη� νυμα ηλεκτρονικου�  ταχυδρομει�ου.

3.6  Απο� συρση προσφορα� ς
Οι  προσφε�ροντες  δυ� νανται  να  ζητη� σουν  την  απο� συρση  υποβληθει�σας  προσφορα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν, με ε�γγραφο αι�τημα τους προς την αναθε�τουσα
αρχη� ,  σε  μορφη�  ηλεκτρονικου�  αρχει�ου  Portable Document Format (PDF)  που  φε�ρει  εγκεκριμε�νη
προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�   με  χρη� ση  εγκεκριμε�νων
πιστοποιητικω� ν συ� μφωνα με την παρ. 3 του α� ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., με�σω
της λειτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α» του υποσυστη� ματος. Πιστοποιημε�νος χρη� στης της αναθε�τουσας
αρχη� ς, μετα�  απο�  σχετικη�  απο� φαση της αναθε�τουσας αρχη� ς, η οποι�α αποδε�χεται το σχετικο�  αι�τημα
του προσφε�ροντα, προβαι�νει στην απο� ρριψη της σχετικη� ς ηλεκτρονικη� ς προσφορα� ς στο υποσυ� στημα
πριν την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς της προσφορα� ς. Κατο� πιν, ο οικονομικο� ς φορε�ας δυ� ναται
να  υποβα� λει  εκ  νε�ου  προσφορα�  με�σω  του  υποσυστη� ματος  ε�ως  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α
υποβολη� ς  των προσφορω� ν.

3.7  Οι αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς δεν ε�χουν την υποχρε�ωση να υπογρα� φουν τα δικαιολογητικα�
της προσφορα� ς τους με χρη� ση προηγμε�νης ηλεκτρονικη� ς υπογραφη� ς, αλλα�  μπορει�  να τα αυθεντικο-
ποιου� ν με οποιονδη� ποτε α� λλον προ� σφορο τρο� πο, εφο� σον στη χω� ρα προε�λευση� ς τους δεν ει�ναι υπο-
χρεωτικη�  η χρη� ση προηγμε�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς σε διαδικασι�ες συ� ναψης δημοσι�ων συμβα� σεων.
Στις περιπτω� σεις αυτε�ς η προσφορα�  συνοδευ� εται με υπευ� θυνη δη� λωση στην οποι�α δηλω� νεται ο� τι
στην χω� ρα προε�λευσης δεν προβλε�πεται η χρη� ση προηγμε�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς η�  ο� τι στην χω� ρα
προε�λευσης δεν ει�ναι υποχρεωτικη�  η χρη� ση προηγμε�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς για την συμμετοχη�  σε
διαδικασι�ες συ� ναψης δημοσι�ων συμβα� σεων. Η υπευ� θυνη δη� λωση του προηγου� μενου εδαφι�ου φε�ρει
υπογραφη�  ε�ως και δε�κα (10) ημε�ρες πριν την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν19. 

Άρθρο  4  :  Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού 

α)  Μετα�  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορω� ν,  ο� πως  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικη�  αποσφρα� γιση,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  κοινοποιει�  στους
προσφε�ροντες τον σχετικο�  κατα� λογο συμμετεχο� ντων, ο� πως αυτο� ς παρα� γεται απο�  το υποσυ� στημα. 

β) Στη συνε�χεια,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου� 20, κατα�  την ημερομηνι�α και ω� ρα που ορι�ζεται στο α� ρθρο
14  της  παρου� σας,  προβαι�νει  σε  ηλεκτρονικη�  αποσφρα� γιση  του  (υπο)φακε�λου  «Δικαιολογητικα�
Συμμετοχη� ς» και του (υπο)φακε�λου “Τεχνικη�  Προσφορα� ”,   χωρι�ς  να παρε�χει  στους προσφε�ροντες
προ� σβαση στα υποβληθε�ντα στοιχει�α των λοιπω� ν οικονομικω� ν φορε�ων.

γ)   Μετα�  την  ως  α� νω  αποσφρα� γιση,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νει  στον  ε�λεγχο  των
υποβληθε�ντων  δικαιολογητικω� ν  συμμετοχη� ς,  καθω� ς  και  στην  αξιολο�γηση  και  βαθμολο�γηση  των
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τεχνικω� ν προσφορω� ν, συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.1 και 21.2. Ακολου� θως,  η Επιτροπη�
Διαγωνισμου�  συντα� σσει  πρακτικο� ,  στο  οποι�ο  περιλαμβα� νονται  τα  αποτελε�σματα  του  ανωτε�ρω
ελε�γχου και αξιολο�γησης, και υποβα� λλει στην αναθε�τουσα αρχη�  το σχετικο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο, ως
“εσωτερικο� ”, με�σω της λειτουργι�ας “επικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος, προς ε�γκριση.  
Η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , πριν την ολοκλη� ρωση της συ� νταξης  του ως α� νω πρακτικου� , επικοινωνει� με
τους  εκδο� τες  που  αναγρα� φονται  στις  υποβληθει�σες  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς,  προκειμε�νου  να
διαπιστω� σει την εγκυρο� τητα�  τους. Αν διαπιστωθει�  πλαστο� τητα εγγυητικη� ς επιστολη� ς, ο υποψη� φιος
αποκλει�εται απο�  τον διαγωνισμο�  και υποβα� λλεται μηνυτη� ρια αναφορα�  στον αρμο� διο εισαγγελε�α.

δ) Μετα�  την ε�κδοση της απο� φασης ε�γκρισης του ανωτε�ρω πρακτικου� , η αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει�
την  απο� φαση  σε  ο� λους  τους  προσφε�ροντες  και  παρε�χει  προ� σβαση  σε  αυτου� ς  στα  υποβληθε�ντα
δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς και στις υποβληθει�σες τεχνικε�ς προσφορε�ς των λοιπω� ν προσφερο� ντων.

ε)  Μετε�πειτα,  σε  διακριτο�  στα� διο,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νει  στην  αποσφρα� γιση  των
οικονομικω� ν  προσφορω� ν,  χωρι�ς  να  παρε�χει  στους  προσφε�ροντες  προ� σβαση  στα  υποβληθε�ντα
στοιχει�α  των λοιπω� ν  οικονομικω� ν φορε�ων.  Εν συνεχει�α  η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νει  στην
αξιολο�γηση και βαθμολο�γηση των οικονομικω� ν προσφορω� ν, συ� μφωνα με οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.3
και συντα� σσει πρακτικο� , με το οποι�ο εισηγει�ται την ανα� θεση της συ� μβασης στον προσφε�ροντα που
υπε�βαλε την πλε�ον συμφε�ρουσα προσφορα�  (η�  τη μαται�ωση της διαδικασι�ας). Το εν λο�γω πρακτικο�
υποβα� λλεται, ως  “εσωτερικο� ”,  με�σω  της  λειτουργι�ας  “επικοινωνι�α”  του  υποσυστη� ματος,  στην
αναθε�τουσα αρχη� , προς ε�γκριση.
Η υποβληθει�σα οικονομικη�  προσφορα� , κατα�  κατηγορι�α μελε�της, απορρι�πτεται, εφο� σον οι ποσο� τητες
του  φυσικου�  αντικειμε�νου  της  προσφορα� ς  δεν  αντιστοιχου� ν  στο  αντικει�μενο  της  μελε�της,  ο� πως
προκυ� πτει απο�  τα στοιχει�α της περι�πτωσης κε' της παρ. 2 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

στ)  Μετα�  την  ε�κδοση  της  απο� φασης  ε�γκρισης  του  πρακτικου�  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου� ,  η
αναθε�τουσα  αρχη�  κοινοποιει�  την  ως  α� νω  απο� φαση  σε  ο� λους  τους  προσφε�ροντες  που  υπε�βαλαν
αποδεκτη�  προσφορα�  και παρε�χει  προ� σβαση σε αυτου� ς στις υποβληθει�σες οικονομικε�ς  προσφορε�ς
των λοιπω� ν προσφερο� ντων. 

ζ) Επισημαι�νεται ο� τι, σε περι�πτωση που οι προσφορε�ς ε�χουν την ι�δια συνολικη�  τελικη�  βαθμολογι�α
(ισοδυ� ναμες),  η αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�γει  τον (προσωρινο� )  ανα� δοχο,  συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.4 της παρου� σας. 

η)  Κατα�  των  αποφα� σεων  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  του  παρο� ντος  α� ρθρου  χωρει�  προδικαστικη�
προσφυγη� , κατα�  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 6.

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

α) Μετα�  την αξιολο�γηση των προσφορω� ν, η αναθε�τουσα αρχη�  προσκαλει�, στο πλαι�σιο της σχετικη� ς
ηλεκτρονικη� ς διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, και με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας»,
τον  προσωρινο�  ανα� δοχο  να  υποβα� λει  εντο� ς  προθεσμι�ας  10  ημερω� ν21  απο�  την  κοινοποι�ηση  της
σχετικη� ς ε�γγραφης ειδοποι�ησης σε αυτο� ν,  τα προβλεπο� μενα στις κει�μενες διατα� ξεις δικαιολογητικα�
προσωρινου�  αναδο�χου και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα νομιμοποι�ησης.22

β)  Τα  δικαιολογητικα�  του  προσωρινου�  αναδο�χου  υποβα� λλονται  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α
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ηλεκτρονικα� , με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», στην αναθε�τουσα αρχη� .

γ) Αν δεν υποβληθου� ν τα παραπα� νω δικαιολογητικα�  η�  υπα� ρχουν ελλει�ψεις σε αυτα�  που υπoβλη� θηκαν
και ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλει εντο� ς της προθεσμι�ας της παραγρα� φου α’ του παρο� ντος α� ρ-
θρου, αι�τημα προς  την Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  για την παρα� ταση της προθεσμι�ας  υποβολη� ς,  το
οποι�ο συνοδευ� εται με αποδεικτικα�  ε�γγραφα, απο�  τα οποι�α να αποδεικνυ� εται ο� τι ε�χει αιτηθει� τη χορη� -
γηση των δικαιολογητικω� ν, η αναθε�τουσα αρχη�  παρατει�νει την προθεσμι�α υποβολη� ς των δικαιολογη-
τικω� ν για ο� σο χρο� νο απαιτηθει� για τη χορη� γηση των δικαιολογητικω� ν απο�  τις αρμο� διες αρχε�ς. 

Το παρο� ν εφαρμο� ζεται και στις περιπτω� σεις που η αναθε�τουσα αρχη�  ζητη� σει την προσκο� μιση των δι-
καιολογητικω� ν κατα�  τη διαδικασι�α αξιολο� γησης των προσφορω� ν και πριν το στα� διο κατακυ� ρωσης,
κατ΄ εφαρμογη�  της δια� ταξης του α� ρθρου 79 παρα� γραφος 5 εδα� φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμε�νων
των αρχω� ν της ι�σης μεταχει�ρισης και της διαφα� νειας23.

Εντο� ς τριω� ν (3) εργασι�μων ημερω� ν απο�  την ηλεκτρονικη�  υποβολη�  των ως α� νω στοιχει�ων και δικαιο-
λογητικω� ν, συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω υπο�  β) και γ) αναφερο� μενα, προσκομι�ζονται υποχρεωτικα�  απο�
τον οικονομικο�  φορε�α στην αναθε�τουσα αρχη� , σε ε�ντυπη μορφη�  και σε σφραγισμε�νο φα� κελο,  τα ε�γ-
γραφα που απαιτει�ται να προσκομισθου� ν σε πρωτο� τυπη μορφη� , συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του α� ρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω� δικας Διοικητικη� ς Διαδικασι�ας'', ο� πως τροποποιη� θηκε με τις
διατα� ξεις του α� ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατα�  τον ε�λεγχο των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν, διαπιστωθει� ο� τι:
i) τα στοιχει�α που δηλω� θηκαν με το Τυποποιημε�νο Έντυπο Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ) ει�ναι ψευδη�  η�
ανακριβη�  η�
ii)  αν  δεν  υποβληθου� ν  στο  προκαθορισμε�νο  χρονικο�  δια� στημα  τα  απαιτου� μενα  πρωτο� τυπα  η�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν, η�
iii) αν απο�  τα δικαιολογητικα�  που υποβλη� θηκαν νομι�μως και εμπροθε�σμως, δεν αποδεικνυ� ονται οι
ο� ροι και οι προυM ποθε�σεις συμμετοχη� ς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρου� σας24,

απορρι�πτεται η προσφορα�  του προσωρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η
εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του και η κατακυ� ρωση γι�νεται στον προσφε�ροντα που υπε�βαλε την αμε�σως
επο� μενη  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σει  της  βε�λτιστης  σχε�σης
ποιο� τητας - τιμη� ς, τηρουμε�νης της ανωτε�ρω διαδικασι�ας.

Σε περι�πτωση ε�γκαιρης και προση� κουσας ενημε�ρωσης της αναθε�τουσας αρχη� ς για μεταβολε�ς στις
προυM ποθε�σεις  τις  οποι�ες  ο  προσωρινο� ς  ανα� δοχος  ει�χε  δηλω� σει  με  το  Τυποποιημε�νο  Έντυπο
Υπευ� θυνης  Δη� λωσης  (ΤΕΥΔ)   ο� τι  πληροι�  και  οι  οποι�ες  επη� λθαν  η�  για  τις  οποι�ες  ε�λαβε  γνω� ση  ο
προσωρινο� ς ανα� δοχος μετα�  την δη� λωση και με�χρι την ημε�ρα της ειδοποι�ησης/προ� σκλησης για την
προσκο� μιση  των δικαιολογητικω� ν  κατακυ� ρωσης (οψιγενει�ς  μεταβολε�ς),  δεν  καταπι�πτει  υπε�ρ  της
αναθε�τουσας αρχη� ς η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του, που ει�χε προσκομισθει�, συ� μφωνα με το α� ρθρο 15.1
της παρου� σας.

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν υπε�βαλε αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λωση, η�  αν κανε�νας απο�  τους
προσφε�ροντες δεν υποβα� λλει ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα απαιτου� μενα δικαιολογητικα� , η�  αν κανε�νας
απο�  τους προσφε�ροντες δεν αποδει�ξει ο� τι στο προ� σωπο�  του δεν συντρε�χουν οι λο�γοι αποκλεισμου�
του  α� ρθρου  18  και  ο� τι  πληροι�  τα  κριτη� ρια  επιλογη� ς  του  α� ρθρου  19,  η  διαδικασι�α  συ� ναψης  της
συ� μβασης ματαιω� νεται.

Η διαδικασι�α ελε�γχου των ως α� νω δικαιολογητικω� ν ολοκληρω� νεται με τη συ� νταξη πρακτικου�  απο�  την
Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , στο οποι�ο αναγρα� φεται η τυχο� ν συμπλη� ρωση δικαιολογητικω� ν κατα�  τα ορι-
ζο� μενα υπο�  γ) ανωτε�ρω25. Η Επιτροπη� , στη συνε�χεια, το κοινοποιει�, με�σω της «λειτουργικο� τητας της
«Επικοινωνι�ας», στην αναθε�τουσα αρχη� , για τη λη� ψη απο� φασης.
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Η αναθε�τουσα αρχη�  προβαι�νει,  μετα�  την ε�γκριση του ανωτε�ρω πρακτικου� ,  στην κοινοποι�ηση της
απο� φασης κατακυ� ρωσης, μαζι�  με αντι�γραφο ο� λων των πρακτικω� ν, σε κα� θε προσφε�ροντα που δεν
ε�χει αποκλειστει�  οριστικα� 26, εκτο� ς απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο, συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις,
με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», και επιπλε�ον αναρτα�  τα δικαιολογητικα�  του προσω-
ρινου�  αναδο� χου στον χω� ρο «Συνημμε�να Ηλεκτρονικου�  Διαγωνισμου� ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα� θε ενδιαφερο� μενος, ο οποι�ος ε�χει η�  ει�χε συμφε�ρον να του ανατεθει�  η συγκεκριμε�νη συ� μβαση και
ε�χει η�  ει�χε υποστει� η�  ενδε�χεται να υποστει� ζημι�α απο�  εκτελεστη�  πρα� ξη η�  παρα� λειψη της αναθε�τουσας
αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  νομοθεσι�ας  της  ΕυρωπαιMκη� ς  Ένωσης  η�  της  εσωτερικη� ς  νομοθεσι�ας,
δικαιου� ται  να  ασκη� σει  προδικαστικη�  προσφυγη�  ενω� πιον  της  ΑΕΠΠ  κατα�  της  σχετικη� ς  πρα� ξης  η�
παρα� λειψης της αναθε�τουσας αρχη� ς, προσδιορι�ζοντας ειδικω� ς τις νομικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις
που δικαιολογου� ν το αι�τημα�  του27. 

Σε περι�πτωση προσφυγη� ς  κατα�  πρα� ξης της αναθε�τουσας αρχη� ς,  η προθεσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς ει�ναι:

 (α)  δε�κα  (10)  ημε�ρες  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης  στον  ενδιαφερο� μενο
οικονομικο�  φορε�α αν η πρα� ξη κοινοποιη� θηκε με ηλεκτρονικα�  με�σα η�  τηλεομοιοτυπι�α η�  

(β)  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης  σε  αυτο� ν  αν
χρησιμοποιη� θηκαν α� λλα με�σα επικοινωνι�ας, α� λλως  

γ) δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τεκμαιρο� μενη, γνω� ση της πρα� ξης που βλα� πτει τα
συμφε�ροντα του ενδιαφερο� μενου οικονομικου�  φορε�α. 

Σε  περι�πτωση  παρα� λειψης,  η  προθεσμι�α  για  την  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  ει�ναι
δεκαπε�ντε (15) ημε�ρες απο�  την επομε�νη της συντε�λεσης της προσβαλλο� μενης παρα� λειψης28.

Η  προδικαστικη�  προσφυγη� ,  με  βα� ση και  τα  ο� σα  προβλε�πονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατι�θεται
ηλεκτρονικα�  βα� σει του τυποποιημε�νου εντυ� που και με�σω της λειτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α»
του  υποσυστη� ματος  προς  την  Αναθε�τουσα  Αρχη� ,  επιλε�γοντας  κατα�  περι�πτωση  την  ε�νδειξη
«Προδικαστικη�  Προσφυγη� » και επισυνα� πτοντας το σχετικο�  ε�γγραφο συ� μφωνα με την παρ. 3 του
α� ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτο�  της  α� σκησης  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  κατατι�θεται  παρα� βολο  απο�  τον
προσφευ� γοντα υπε�ρ του Δημοσι�ου, κατα�  τα ειδικα�  οριζο� μενα στο α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποι�ο επιστρε�φεται στον προσφευ� γοντα σε περι�πτωση ολικη� ς η�  μερικη� ς αποδοχη� ς της προσφυγη� ς
του η�  σε περι�πτωση που πριν την ε�κδοση της απο� φασης της ΑΕΠΠ επι� της προσφυγη� ς, η αναθε�τουσα
αρχη�  ανακαλει� την προσβαλλο� μενη πρα� ξη η�  προβαι�νει στην οφειλο� μενη ενε�ργεια. 

Η  προθεσμι�α  για  την  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  και  η  α� σκηση�  της  κωλυ� ουν  τη
συ� ναψη της συ� μβασης επι� ποινη�  ακυρο� τητας, η οποι�α διαπιστω� νεται με απο� φαση της ΑΕΠΠ μετα�
απο�  α� σκηση προσφυγη� ς, συ� μφωνα με το α� ρθρο 368   του ν. 4412/2016.  Κατα�  τα λοιπα� , η α� σκηση
της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  δεν  κωλυ� ει  την  προ� οδο  της  διαγωνιστικη� ς  διαδικασι�ας,  εκτο� ς  αν
ζητηθου� ν προσωρινα�  με�τρα προστασι�ας κατα�  το α� ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η  προηγου� μενη  παρα� γραφος  δεν  εφαρμο� ζεται  στην  περι�πτωση  που,  κατα�  τη  διαδικασι�α
συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, υποβληθει� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 29.

Η αναθε�τουσα αρχη� , με�σω της λειτουργι�ας της «Επικοινωνι�ας»: 
α.  Κοινοποιει�  την  προδικαστικη�  προσφυγη�  σε  κα� θε  ενδιαφερο� μενο  τρι�το  συ� μφωνα  με  τα
προβλεπο� μενα στην περ. α της παρ. 1 του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
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β. Ειδοποιει�, παρε�χει προ� σβαση στο συ� νολο των στοιχει�ων του διαγωνισμου�  και διαβιβα� ζει στην
Αρχη�  Εξε�τασης Προδικαστικω� ν Προσφυγω� ν  (ΑΕΠΠ) τα προβλεπο� μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συ� μφωνα και με την παρ. 1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ  αποφαι�νεται  αιτιολογημε�να  επι�  της  βασιμο� τητας  των προβαλλο� μενων πραγματικω� ν  και
νομικω� ν ισχυρισμω� ν της προσφυγη� ς και των ισχυρισμω� ν της αναθε�τουσας αρχη� ς και, σε περι�πτωση
παρε�μβασης, των ισχυρισμω� ν του παρεμβαι�νοντος και δε�χεται (εν ο� λω η�  εν με�ρει) η�  απορρι�πτει την
προσφυγη�  με απο� φαση�  της, η οποι�α εκδι�δεται με�σα σε αποκλειστικη�  προθεσμι�α ει�κοσι (20) ημερω� ν
απο�  την ημε�ρα εξε�τασης της προσφυγη� ς30.

Σε περι�πτωση συμπληρωματικη� ς αιτιολογι�ας επι� της προσβαλλο� μενης πρα� ξης, αυτη�  υποβα� λλεται ε�ως
και  δε�κα  (10)  ημε�ρες  πριν  την  συζη� τηση  της  προσφυγη� ς  και  κοινοποιει�ται  αυθημερο� ν  στον
προσφευ� γοντα  με�σω  της  πλατφο� ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  η�  αν  αυτο�  δεν  ει�ναι  εφικτο�  με  οποιοδη� ποτε
προ� σφορο  με�σο.  Υπομνη� ματα  επι�  των  απο� ψεων  και  της  συμπληρωματικη� ς  αιτιολογι�ας  της
Αναθε�τουσας Αρχη� ς κατατι�θενται με�σω της πλατφο� ρμας του ΕΣΗΔΗΣ ε�ως πε�ντε (5) ημε�ρες πριν απο�
τη συζη� τηση της προσφυγη� ς31.

Η  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  αποτελει�  προυM πο� θεση  για  την  α� σκηση  των  ε�νδικων
βοηθημα� των  της αι�τησης αναστολη� ς και της αι�τησης ακυ� ρωσης του α� ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατα�  των εκτελεστω� ν πρα� ξεων η�  παραλει�ψεων της αναθε�τουσας αρχη� ς.

Όποιος ε�χει ε�ννομο συμφε�ρον μπορει�  να ζητη� σει την αναστολη�  της εκτε�λεσης της απο� φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυ� ρωση�  της ενω� πιον του αρμοδι�ου δικαστηρι�ου32. Δικαι�ωμα α� σκησης των ι�διων
ενδι�κων βοηθημα� των ε�χει  και  η  αναθε�τουσα αρχη� ,  αν  η  ΑΕΠΠ  κα� νει  δεκτη�  την  προδικαστικη�
προσφυγη� .  Με  τα  ε�νδικα  βοηθη� ματα  της  αι�τησης  αναστολη� ς  και  της  αι�τησης  ακυ� ρωσης
λογι�ζονται  ως συμπροσβαλλο� μενες με  την απο� φαση  της  ΑΕΠΠ και  ο� λες  οι  συναφει�ς  προς  την
ανωτε�ρω  απο� φαση  πρα� ξεις  η�  παραλει�ψεις  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  εφο� σον  ε�χουν  εκδοθει�  η�
συντελεστει�  αντιστοι�χως ε�ως τη συζη� τηση της αι�τησης αναστολη� ς  η�  την πρω� τη συζη� τηση της
αι�τησης ακυ� ρωσης.

Η α� σκηση της αι�τησης αναστολη� ς δεν εξαρτα� ται απο�  την προηγου� μενη α� σκηση της αι�τησης ακυ� ρω-
σης.

Η αι�τηση αναστολη� ς κατατι�θεται στο αρμο� διο δικαστη� ριο με�σα σε προθεσμι�α δε�κα (10) ημερω� ν απο�
την κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση33 της απο� φασης επι� της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς και συζητει�-
ται το αργο� τερο εντο� ς τρια� ντα (30) ημερω� ν απο�  την κατα� θεση�  της. Για την α� σκηση της αιτη� σεως ανα-
στολη� ς κατατι�θεται το προβλεπο� μενο παρα� βολο, συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η α� σκηση αι�τησης αναστολη� ς κωλυ� ει τη συ� ναψη της συ� μβασης, εκτο� ς εα� ν με την προσωρινη�  διαταγη�  
ο αρμο� διος δικαστη� ς αποφανθει� διαφορετικα� .

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθε�τουσα αρχη� 34 μπορει�,  κατα�  τη  διαδικασι�α  αξιολο�γησης των προσφορω� ν,  να  καλε�σει  τους
οικονομικου� ς  φορει�ς,  με�σω  της  λειτουργικο� τητας  της  ‘’Επικοινωνι�ας”  του  υποσυστη� ματος,  να
συμπληρω� σουν  η�  να  διευκρινι�σουν τα  ε�γγραφα  η�  δικαιολογητικα�  που  ε�χουν  υποβα� λει,
συμπεριλαμβανομε�νων  και  της  τεχνικη� ς  και  της  οικονομικη� ς  τους  προσφορα� ς,  με�σα  σε  ευ� λογη
προθεσμι�α,  η  οποι�α  δεν  μπορει�  να  ει�ναι  μικρο� τερη  απο�  επτα�  (7)  ημε�ρες  απο�  την  ημερομηνι�α
κοινοποι�ησης  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 και του α� ρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.
Οποιαδη� ποτε διευκρι�νιση η�  συμπλη� ρωση που υποβα� λλεται απο�  τους προσφε�ροντες η�  υποψηφι�ους,
χωρι�ς να ε�χει ζητηθει� απο�  την αναθε�τουσα αρχη� 35, δεν λαμβα� νεται υπο� ψη. 
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Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Μετα�  την α� πρακτη πα� ροδο της προθεσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς η� , σε περι�πτωση
α� σκηση� ς της, ο� ταν  παρε�λθει α� πρακτη η προθεσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης
της ΑΕΠΠ και, σε περι�πτωση α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ,  ο� ταν  εκδο-
θει� απο� φαση επι� της αι�τησης, με την επιφυ� λαξη της χορη� γησης προσωρινη� ς διαταγη� ς, συ� μφωνα με τα
οριζο� μενα στο τελευται�ο εδα� φιο της παρ. 4 του α� ρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μετα�  την ολοκλη� ρωση
του προσυμβατικου�  ελε�γχου απο�  το Ελεγκτικο�  Συνε�δριο, εφο� σον απαιτει�ται, συ� μφωνα με τα α� ρθρα
35 και 36  του ν. 4129/201336, ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλει,  εφόσον απαιτείται37,  υπευ� θυνη
δη� λωση, μετα�  απο�  σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς, με�σω της λειτουργικο� τητας της “Επι-
κοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος.  Στην υπευ� θυνη δη� λωση, η οποι�α υπογρα� φεται κατα�  τα οριζο� μενα
στο α� ρθρο 22 της παρου� σας, δηλω� νεται ο� τι δεν ε�χουν επε�λθει στο προ� σωπο�  του οψιγενει�ς μεταβολε�ς
κατα�  την ε�ννοια του α� ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμε�νου να διαπιστωθει� ο� τι δεν ε�χουν εκλει� -
ψει οι προυM ποθε�σεις συμμετοχη� ς του α� ρθρου 17, ο� τι δεν συντρε�χουν οι λο� γοι αποκλεισμου�  του α� ρ-
θρου 18 και ο� τι εξακολουθου� ν να πληρου� νται τα κριτη� ρια επιλογη� ς του α� ρθρου 19. Η υπευ� θυνη δη� -
λωση ελε�γχεται απο�   την Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , η οποι�α  συντα� σσει πρακτικο�  που συνοδευ� ει τη συ� μ-
βαση38.

Με�σω της λειτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος, κοινοποιει�ται η απο� φαση κατα-
κυ� ρωσης στον προσωρινο�  ανα� δοχο39.   Με την ι�δια απο� φαση καλει�ται ο ανα� δοχος να  προσε�λθει σε
ορισμε�νο το� πο και χρο� νο για την υπογραφη�  του συμφωνητικου� , θε�τοντα� ς του η αναθε�τουσα αρχη�
προθεσμι�α που δεν μπορει� να υπερβαι�νει τις ει�κοσι (20) ημε�ρες απο�  την κοινοποι�ηση ειδικη� ς ηλεκτρο-
νικη� ς προ� σκλησης, με�σω της λειτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος, προσκομι�ζο-
ντας και την απαιτου� μενη εγγυητικη�  επιστολη�  καλη� ς εκτε�λεσης. Η εν λο� γω κοινοποι�ηση επιφε�ρει τα
ε�ννομα αποτελε�σματα της απο� φασης κατακυ� ρωσης, συ� μφωνα με οριζο� μενα στην παρ. 3 του α� ρθρου
105 του ν. 4412/2016.     

8.2 Η υπογραφη�  του συμφωνητικου�  ε�χει αποδεικτικο�  χαρακτη� ρα. Εα� ν ο ανα� δοχος δεν προσε�λθει να
υπογρα� ψει το συμφωνητικο� , με�σα στην προθεσμι�α που ορι�ζεται στην ειδικη�  προ� σκληση,  κηρυ� σσεται
ε�κπτωτος, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του και η κατακυ� ρωση γι�-
νεται στον ακολουθει�ται η διαδικασι�α του α� ρθρου 5 της παρου� σας για τον προσφε�ροντα που υπε�βα-
λε  την  αμε�σως  επο� μενη  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σει  βε�λτιστης
σχε�σης ποιο� τητας - τιμη� ς40. Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν προσε�λθει για την υπογραφη�  του
συμφωνητικου� , η διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης ματαιω� νεται, συ� μφωνα με την περι�πτωση 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

Σχετικα�  με την υπογραφη�  της συ� μβασης, ισχυ� ουν τα προβλεπο� μενα στην παρ. 5 α� ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  ε�γγραφα της συ� μβασης  με βα� ση τα οποι�α θα εκτελεσθει�  η συ� μβαση ει�ναι τα αναφερο� μενα
παρακα� τω.  Σε  περι�πτωση  ασυμφωνι�ας  των  περιεχομε�νων  σε  αυτα�  ο� ρων,  η  σειρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζεται  ως κατωτε�ρω:

1. Το Συμφωνητικο� .

2. Η παρου� σα Διακη� ρυξη.  

3. Η Οικονομικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.

4. Η Τεχνικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.
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5. Το τευ� χος της Συγγραφη� ς Υποχρεω� σεων (Σ.Υ.) με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του.

6. Το Τευ� χος Τεχνικω� ν Δεδομε�νων του ε�ργου με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα των
απαιτου� μενων μελετω� ν  και η τεκμηρι�ωση της σκοπιμο� τητας του ε�ργου. 

7. Το τευ� χος προεκτιμω� μενων αμοιβω� ν

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα ε�γγραφα της συ� μβασης συντα� σσονται υποχρεωτικα�  στην ελληνικη�  γλω� σσα και προαιρετικα�
και  σε α� λλες γλω� σσες,  συνολικα�  η�  μερικα� .  Σε περι�πτωση ασυμφωνι�ας  μεταξυ�  των τμημα� των των
εγγρα� φων  της  συ� μβασης  που  ε�χουν  συνταχθει�  σε  περισσο� τερες  γλω� σσες,  επικρατει�  η  ελληνικη�
ε�κδοση. Τυχο� ν ενστα� σεις υποβα� λλονται στην ελληνικη�  γλω� σσα. 

10.2 Οι προσφορε�ς και τα περιλαμβανο� μενα σε αυτε�ς στοιχει�α, καθω� ς και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσονται στην ελληνικη�  γλω� σσα η�  συνοδευ� ονται απο�  επι�σημη μετα� φραση�  τους στην ελληνικη�
γλω� σσα. 

10.3  Στα αλλοδαπα�  δημο� σια  ε�γγραφα 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�  ε�γγραφα
συνοδευ� ονται απο�  μετα� φραση�  τους στην ελληνικη�  γλω� σσα επικυρωμε�νη ει�τε απο�  προ� σωπο αρμο� διο
κατα�  τις διατα� ξεις της εθνικη� ς νομοθεσι�ας ει�τε απο�  προ� σωπο κατα�  νο� μο αρμο� διο της χω� ρας στην
οποι�α  ε�χει  συνταχθει�  το  ε�γγραφο41.  Επι�σης,  γι�νονται  υποχρεωτικα�  αποδεκτα�  ευκρινη�
φωτοαντι�γραφα  εγγρα� φων  που  ε�χουν  εκδοθει�  απο�  αλλοδαπε�ς  αρχε�ς  και  ε�χουν  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  Διαδικασι�ας”,  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  ε�ντυπα  -  εταιρικα�  η�  μη  –  με  ειδικο�  τεχνικο�
περιεχο� μενο μπορου� ν  να υποβα� λλονται  σε α� λλη γλω� σσα,  χωρι�ς  να συνοδευ� ονται  απο�  μετα� φραση
στην ελληνικη� .

10.5 Η  επικοινωνι�α  με  την  αναθε�τουσα  αρχη� ,  καθω� ς  και  μεταξυ�  αυτη� ς  και  του  αναδο� χου,  θα
γι�νονται υποχρεωτικα�  στην ελληνικη�  γλω� σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασι�α συ� ναψης και την εκτε�λεση της συ� μβασης,  ε�χουν εφαρμογη� ,  ιδι�ως,  οι  κατωτε�ρω
διατα� ξεις, ο� πως ισχυ� ουν:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδι�ως τα α� ρθρα 118 και 119 αυτου� .

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

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

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

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

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

- 13 -





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

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

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

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

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

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

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες43”.  

14. 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»44.

15. Το α� ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση45».

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

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

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

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

20. 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 με�ρος Β΄ (Προδιαγραφε�ς) και ως συγκριτικο�  στοιχει�ο για τη προεκτι�μηση
αμοιβω� ν μελετω� ν που δεν καλυ� πτονται απο�  τον Κανονισμο�  αμοιβω� ν.

21. 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 τροποποι�ηση�  του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

22. Η με αρ.   117384/26-10-2017  Κοινη�  Υπουργικη�  Απο� φαση (Β'  3821) «Ρυθμι�σεις  τεχνικω� ν
ζητημα� των  που  αφορου� ν  την  ανα� θεση  των  Δημοσι�ων  Συμβα� σεων  ε�ργων,  μελετω� ν,  και
παροχη� ς τεχνικω� ν και λοιπω� ν συναφω� ν επιστημονικω� ν υπηρεσιω� ν με χρη� ση των επιμε�ρους
εργαλει�ων και  διαδικασιω� ν  του Εθνικου�  Συστη� ματος  Ηλεκτρονικω� ν  Δημοσι�ων  Συμβα� σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

23. -  Η  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικη�  Απο� φαση  (Β’  1781)  «Ρυ� θμιση  ειδικο� τερων  θεμα� των
λειτουργι�ας  και  διαχει�ρισης  του  Κεντρικου�  Ηλεκτρονικου�  Μητρω� ου  Δημοσι�ων  Συμβα� σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργει�ου Οικονομι�ας και Ανα� πτυξης»,
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24. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικη�  Απο� φαση (Β’ 1924) «Τεχνικε�ς λεπτομε�ρειες και
διαδικασι�ες  λειτουργι�ας  του  Εθνικου�  Συστη� ματος  Ηλεκτρονικω� ν  Δημοσι�ων  Συμβα� σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

25. 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 διαδικασι�α της παρ. 8 δ του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

27. 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).

28. Η  με  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απο� φαση  του  Υπουργου�  Υποδομω� ν  και
Μεταφορω� ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), ο� πως τροποποιη� θηκε με την ο� μοια απο� φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

29. Η  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απο� φαση  του  Υπουργου�  Οικονομι�ας  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  Υπουργει�ου  Υποδομω� ν  και  Μεταφορω� ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θε�μα «Οδηγο� ς εκπο� νησης μελετω� ν Δημοσι�ων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλι�ο 1)».

32. Οι σε εκτε�λεση των ανωτε�ρω νο� μων εκδοθει�σες κανονιστικε�ς διατα� ξεις (πλην αυτω� ν που η� δη
προαναφε�ρθηκαν), καθω� ς και α� λλες διατα� ξεις που αναφε�ρονται ρητα�  η�  απορρε�ουν απο�  τα
οριζο� μενα στα  ε�γγραφα της παρου� σας συ� μβασης, καθω� ς και το συ� νολο των διατα� ξεων του
ασφαλιστικου� ,  εργατικου� ,  κοινωνικου� ,  περιβαλλοντικου�  και  φορολογικου�  δικαι�ου  και
γενικο� τερα κα� θε δια� ταξη (νο� μου, π.δ., υπουργικη� ς απο� φασης, κ.λ.π.) που διε�πει την ανα� θεση
και εκτε�λεση της παρου� σας συ� μβασης, ε�στω και αν δεν αναφε�ρονται ρητα� . 

33. Οι ισχυ� ουσες προδιαγραφε�ς για τις ανατιθε�μενες κατηγορι�ες 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  εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης ανε�ρχεται σε 76.030,42 € (χωρι�ς ΦΠΑ) και  περιλαμβα� νει46 τις
προεκτιμω� μενες αμοιβε�ς των παρακα� τω επιμε�ρους κατηγοριω� ν μελετω� ν: 

1.  9.018,82 € για μελε�τη κατηγορι�ας  16  (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ)
2. 26.383,07 € για μελε�τη κατηγορι�ας  10  (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
3. 10.376,00 € για μελε�τη κατηγορι�ας  13  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
4. 3.654,00  € για μελε�τη κατηγορι�ας    25  (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
5. 7.817,06 € για μελε�τη κατηγορι�ας     27  (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)
6. 7.769,39  € για μελε�τη κατηγορι�ας      9  (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ )
7. 1.095,07  € για μελε�τη   ΣΑΥ ΦΑΥ

και 9.917,01€ για απρο� βλεπτες δαπα� νες47.

Η μελε�τη ε�χει ενταχθει�   ΣΑΜΠ008 και η συ� μβαση θα χρηματοδοτηθει�  απο�  2017ΜΠ0080000348

και υπο� κειται στις νο� μιμες κρατη� σεις, περιλαμβανομε�νης της κρα� τησης υ� ψους 0,07 % υπε�ρ
των λειτουργικω� ν αναγκω� ν της Ενιαι�ας Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσι�ων Συμβα� σεων, συ� μφωνα
με το α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/201149, καθω� ς και της κρα� τησης υ� ψους 0,06 % υπε�ρ των
λειτουργικω� ν  αναγκω� ν  της  Αρχη� ς  Εξε�τασης  Προδικαστικω� ν  Προσφυγω� ν,  συ� μφωνα  με  το
α� ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

Η παρου� σα συ� μβαση δεν υποδιαιρει�ται σε τμη� ματα και ανατι�θεται ως ενιαι�ο συ� νολο για τους
ακο� λουθους λο� γους αποτελει�  ε�να ενιαι�ο τεχνικο�  αντικει�μενο που δεν μπορει�   να διαχωριστει�
τεχνικα�  και οικονομικα� .50 

12.2 Οι μονα� δες φυσικου�  αντικειμε�νου, τα ποσοτικα�  στοιχει�α απο�  το Τευ� χος Τεχνικω� ν Δεδομε�νων και
οι τιμε�ς μονα� δος που χρησιμοποιη� θηκαν για τους υπολογισμου� ς των α� νω προεκτιμω� μενων αμοιβω� ν,
αναφε�ρονται αναλυτικα�  στο τευ� χος προεκτιμω� μενων αμοιβω� ν. 

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς οφει�λουν, για την υποβολη�  της τεχνικη� ς και της οικονομικη� ς προσφορα� ς, να
μελετη� σουν  τα  τεχνικα�  στοιχει�α  του  ε�ργου,  η  δε  οικονομικη�  τους  προσφορα�  περιλαμβα� νει  τη
συνολικη�  αμοιβη�  τους για το συ� νολο του προς μελε�τη αντικειμε�νου, ο� πως αυτο�  προδιαγρα� φεται στο
Φα� κελο  δημο� σιας συ� μβασης. Τεκμαι�ρεται σχετικα�  ο� τι ο ανα� δοχος ε�λαβε υπο� ψη, κατα�  τη μελε�τη του
Φακε�λου δημο� σιας συ� μβασης, την πιθανο� τητα να μην αντιστοιχου� ν οι ποσο� τητες μονα� δων φυσικου�
αντικειμε�νου, που αναφε�ρονται στο τευ� χος της προεκτιμω� μενης αμοιβη� ς, στις τελικε�ς ποσο� τητες που
θα  απαιτηθου� ν  για  την  εκπο� νηση  της  μελε�της  και  διαμο� ρφωσε  ανα� λογα  την  οικονομικη�  του
προσφορα� . Εφο� σον προκυ� ψουν διαφορε�ς, εφαρμο� ζεται το α� ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως  ημερομηνι�α  ε�ναρξης  των  προθεσμιω� ν  της  συ� μβασης  για  τις  υποχρεω� σεις  του  του
Αναδο� χου  ορι�ζεται η ημερομηνι�α υπογραφη� ς του συμφωνητικου� .

Η συνολικη�  προθεσμι�α  για την περαι�ωση του αντικειμε�νου της συ� μβασης ορι�ζεται  σε  ει�κοσι  (20)
μη� νες απο�  την υπογραφη�  του συμφωνητικου� . 

 Στο συμφωνητικο�  ορι�ζονται και τμηματικε�ς προθεσμι�ες, ως ακολου� θως:51

συ� μφωνα με το χρονοδια� γραμμα  του τευ� χους τεχνικω� ν δεδομε�νων της μελε�της.

Ο καθαρο� ς χρο� νος ολοκλη� ρωσης του μελετητικου�  αντικειμε�νου ορι�ζεται σε  δε�κα (10) μη� νες.
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Η  αναθε�τουσα  αρχη�  διατηρει�  το  δικαι�ωμα  να  ορι�σει,  κατα�  την  υπογραφη�  του   συμφωνητικου� ,
μεταγενε�στερο χρο� νο ε�ναρξης των προθεσμιω� ν της συ� μβασης. 

Στον ανα� δοχο χορηγει�ται προκαταβολη�  κατα�  τους ο� ρους  των α� ρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν.
4412/201652.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογη�  του Αναδο� χου, θα γι�νει συ� μφωνα με την «ανοικτη�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπο�  τις προυM ποθε�σεις του νο� μου αυτου� .
 
13.2 Η τεχνικη�  προσφορα�  θα συνταχθει�  και υποβληθει�  συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 3
της  παρου� σας,  σε  συνδυασμο�  με  το  α� ρθρο  94  παρ.  2  και  3  του  ν.  4412/2016.  Η  οικονομικη�
προσφορα�  θα συνταχθει�  και υποβληθει�  συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 3 της παρου� σας, σε
συνδυασμο�  με το α� ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικε�ς προσφορε�ς  δεν γίνονται δεκτές53. 

13.4 Κα� θε προσφε�ρων μπορει� να υποβα� λει μο� νο μι�α προσφορα� 54.

13.5 Δεν γι�νονται δεκτε�ς προσφορε�ς για με�ρος του συμβατικου�  αντικειμε�νου της μελε�της. 

13.6 Οι προσφορε�ς ισχυ� ουν για  δέκα (10)55 μη� νες απο�  την ημε�ρα λη� ξης της προθεσμι�ας υποβολη� ς
προσφορω� ν του επομε�νου α� ρθρου. Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, πριν τη λη� ξη του χρο� νου ισχυ� ος της
προσφορα� ς,  να ζητα�  απο�  τους προσφε�ροντες να παρατει�νουν 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� ν56 ορι�ζεται η  26η
Φεβρουαρίου 2021, ημε�ρα Παρασκευη�  και ω� ρα 14:00

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορι�ζεται  η 4η
Μαρτι�ου 2021 ημε�ρα Πε�μπτη ω� ρα 10:0057

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την συμμετοχη�  στη διαδικασι�α απαιτει�ται η κατα� θεση εγγυ� ησης συμμετοχη� ς, ποσου�     1.520 €58.

Στην περι�πτωση ε�νωσης οικονομικω� ν φορε�ων, η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς περιλαμβα� νει και τον ο� ρο
ο� τι η εγγυ� ηση καλυ� πτει τις υποχρεω� σεις ο� λων των οικονομικω� ν φορε�ων που συμμετε�χουν στην
ε�νωση.

Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχει�α, συ� μφωνα με το
α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνι�α ε�κδοσης, 
β) τον εκδο� τη, 
γ) την αναθε�τουσα αρχη�  προς την οποι�α απευθυ� νονται (η�  τον κυ� ριο του ε�ργου), 
δ) τον αριθμο�  της εγγυ� ησης, 
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ε) το ποσο�  που καλυ� πτει η εγγυ� ηση. 
στ) την πλη� ρη επωνυμι�α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ� θυνση του οικονομικου�  φορε�α υπε�ρ του

οποι�ου εκδι�δεται η εγγυ� ηση (στην περι�πτωση ε�νωσης, αναγρα� φονται ο� λα τα παραπα� νω για κα� θε
με�λος της ε�νωσης), 

ζ) τους ο� ρους ο� τι: αα) η εγγυ� ηση παρε�χεται ανε�κκλητα και ανεπιφυ� λακτα, ο δε εκδο� της
παραιτει�ται  του δικαιω� ματος  της διαιρε�σεως και  της διζη� σεως,  και  ββ)  ο� τι  σε  περι�πτωση κα-
τα� πτωσης αυτη� ς, το ποσο�  της κατα� πτωσης υπο� κειται στο εκα� στοτε ισχυ� ον τε�λος χαρτοση� μου.

η) τα στοιχει�α της σχετικη� ς διακη� ρυξης και την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς προ-
σφορω� ν, 

θ) την ημερομηνι�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της εγγυ� ησης, 
ι) την ανα� ληψη υποχρε�ωσης απο�  τον εκδο� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λει το ποσο�  της εγ-

γυ� ησης ολικα�  η�  μερικα�  εντο� ς πε�ντε (5) ημερω� ν μετα�  απο�  απλη�  ε�γγραφη ειδοποι�ηση εκει�νου προς
τον οποι�ο απευθυ� νεται. 

Η  εγγυ� ηση  συμμετοχη� ς  πρε�πει  να  ισχυ� ει  τουλα� χιστον  για  τρια� ντα (30)  ημε�ρες  μετα�  τη  λη� ξη  του
χρο� νου  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  13  της  παρου� σας,  η� τοι  με�χρι  26-01-2022,  α� λλως  η
προσφορα�  απορρι�πτεται. Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, πριν τη λη� ξη της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τον
προσφε�ροντα να παρατει�νει, πριν τη λη� ξη τους, τη δια� ρκεια ισχυ� ος της προσφορα� ς και της εγγυ� ησης
συμμετοχη� ς.

Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς καταπι�πτουν, υπε�ρ του κυρι�ου του ε�ργου, μετα�  απο�  γνω� μη του αρμο� διου
Τεχνικου�  Συμβουλι�ου, αν ο προσφε�ρων αποσυ� ρει την προσφορα�  του κατα�  τη δια� ρκεια ισχυ� ος αυτη� ς,
παρε�χει ψευδη�  στοιχει�α η�  πληροφορι�ες που αναφε�ρονται στα α� ρθρα 17 ε�ως 19 της παρου� σας, δεν
προσκομι�σει εγκαι�ρως τα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 22 της παρου� σας δικαιολογητικα�  η�  δεν προσε�λ-
θει εγκαι�ρως για υπογραφη�  της συ� μβασης.

Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς  επιστρε�φονται ως εξη� ς :

α) στον ανα� δοχο, με την προσκο� μιση της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, 

β) στους λοιπου� ς προσφε�ροντες, κατα�  τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/201659.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης60

Για την υπογραφη�  της συ� μβασης απαιτει�ται η παροχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφωνα με
το α� ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας καθορι�ζεται σε ποσοστο�   5%  επι�
της αξι�ας της συ� μβασης, χωρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θεται πριν η�  κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.
Η εγγυ� ηση καλη� ς  εκτε�λεσης καταπι�πτει  στην περι�πτωση παρα� βασης των ο� ρων της συ� μβασης,
ο� πως αυτη�  ειδικο� τερα ορι�ζει.

Σε  περι�πτωση  τροποποι�ησης  της  συ� μβασης  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποι�α
συνεπα� γεται αυ� ξηση της συμβατικη� ς αξι�ας,  ο ανα� δοχος ει�ναι υποχρεωμε�νος να καταθε�σει πριν
την τροποποι�ηση, συμπληρωματικη�  εγγυ� ηση, το υ� ψος της οποι�ας ανε�ρχεται σε ποσοστο�  5% επι�
του ποσου�  της αυ� ξησης χωρι�ς ΦΠΑ.

Η  εγγυ� ηση  καλη� ς  εκτε�λεσης  της  συ� μβασης  καλυ� πτει  συνολικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σεις  την
εφαρμογη�  ο� λων  των  ο� ρων  της  συ� μβασης  και  κα� θε  απαι�τηση  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  η�  του
κυρι�ου του ε�ργου ε�ναντι του αναδο� χου.

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καταπι�πτει υπε�ρ του κυρι�ου του ε�ργου, με αιτιολογημε�νη απο� φαση
του ΠροιMσταμε�νου της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, ιδι�ως μετα�  την οριστικοποι�ηση της ε�κπτωσης
του αναδο� χου. Η ε�νσταση61 του αναδο� χου κατα�  της αποφα� σεως δεν αναστε�λλει την ει�σπραξη του
ποσου�  της εγγυη� σεως.
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Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς καλη� ς εκτε�λεσης περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα αναφερο� μενα στην
παρα� γραφο  15.1  της  παρου� σας  και  επιπρο� σθετα,  τον  αριθμο�  και  τον  τι�τλο  της  σχετικη� ς
συ� μβασης.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής62

…………………………… (όπου απαιτείται)

15.4 Οι  ως  α� νω  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  εκδι�δονται  απο�  πιστωτικα�  η�  χρηματοδοτικα�  ιδρυ� ματα  η�
ασφαλιστικε�ς επιχειρη� σεις κατα�  την ε�ννοια των περιπτω� σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του
ν.  4364/ 2016 (Α΄13)  που  λειτουργου� ν  νο� μιμα  στα κρα� τη-  με�λη  της  Ένωσης  η�  του  ΕυρωπαιMκου�
Οικονομικου�  Χω� ρου η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ και ε�χουν, συ� μφωνα με τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις, το
δικαι�ωμα  αυτο� .  Μπορου� ν,  επι�σης,  να  εκδι�δονται  απο�  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να  παρε�χονται  με
γραμμα� τιο του Ταμει�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων με παρακατα� θεση σε αυτο�  του αντι�στοιχου
χρηματικου�  ποσου� .63 Αν συσταθει�  παρακαταθη� κη με  γραμμα� τιο  παρακατα� θεσης χρεογρα� φων στο
Ταμει�ο Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων, τα τοκομερι�δια η�  μερι�σματα που λη� γουν κατα�  τη δια� ρκεια της
εγγυ� ησης επιστρε�φονται μετα�  τη λη� ξη τους στον υπε�ρ ου η εγγυ� ηση οικονομικο�  φορε�α.

Οι εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  εκδι�δονται κατ’  επιλογη�  του οικονομικου�  φορε�α/αναδο� χου απο�  ε�να η�
περισσο� τερους εκδο� τες της παραπα� νω παραγρα� φου, ανεξαρτη� τως του υ� ψους των.  

Εα� ν η εγγυ� ηση εκδοθει� απο�  αλλοδαπο�  πιστωτικο�  ι�δρυμα μπορει� να συνταχθει� σε μι�α απο�  τις επι�σημες
γλω� σσες της ΕυρωπαιMκη� ς Ένωσης, αλλα�  θα συνοδευ� εται απαραι�τητα απο�   μετα� φραση στην ελληνικη�
γλω� σσα, συ� μφωνα και με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 10.3. της παρου� σας.

15.5  Η αναθε�τουσα αρχη�  επικοινωνει� με τους φορει�ς που φε�ρονται να ε�χουν εκδω� σει τις εγγυητικε�ς
επιστολε�ς, προκειμε�νου να διαπιστω� σει την εγκυρο� τητα�  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλη� ρες κει�μενο της παρου� σας διακη� ρυξης και η προκη� ρυξη συ� μβασης64 καταχωρη� θηκαν στο
ΚΗΜΔΗΣ65.   

Προκη� ρυξη (περι�ληψη της παρου� σας διακη� ρυξης) δημοσιευ� εται στον ελληνικο�  Τυ� πο, καθω� ς και στην
ιστοσελι�δα της αναθε�τουσας αρχη� ς (www. pkm.gov.gr)66. 

Οι δαπα� νες δημοσι�ευσης της διακη� ρυξης στον ελληνικο�  τυ� πο βαρυ� νουν, σε κα� θε περι�πτωση, τον
ανα� δοχο και εισπρα� ττονται με τον πρω� το λογαριασμο�  πληρωμη� ς της συ� μβασης67. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβαση ανατι�θεται βα� σει του κριτηρι�ου του α� ρθρου 21 της παρου� σας, σε προσφε�ροντα ο οποι�ος
δεν αποκλει�εται 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.  Δικαι�ωμα  συμμετοχη� ς  ε�χουν  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σωπα,  η�  ενω� σεις  αυτω� ν  που
δραστηριοποιου� νται στην εκπο� νηση μελετω� ν των κατηγοριω� ν που αναφε�ρονται στο α� ρθρο 12.168 και
που ει�ναι εγκατεστημε�να σε:

α) σε κρα� τος-με�λος της Ένωσης, 
β) σε κρα� τος-με�λος του ΕυρωπαιMκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι�τες χω� ρες που ε�χουν 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 γενικε�ς σημειω� σεις
του  σχετικου�  με  την  Ένωση  Προσαρτη� ματος  I  της  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  καθω� ς  και 
δ) σε τρι�τες χω� ρες που δεν εμπι�πτουν στην περι�πτωση γ΄  της παρου� σας παραγρα� φου και
ε�χουν  συνα� ψει  διμερει�ς  η�  πολυμερει�ς  συμφωνι�ες  με  την  Ένωση  σε  θε�ματα  διαδικασιω� ν
ανα� θεσης δημοσι�ων συμβα� σεων. 

17.2    Οικονομικο� ς φορε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμονωμε�να ει�τε ως με�λος ε�νωσης69.

17.3  Οι ενω� σεις οικονομικω� ν φορε�ων συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου
19 και των σημει�ων γ) και δ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτει�ται απο�  τις εν
λο� γω ενω� σεις να περιβληθου� ν συγκεκριμε�νη νομικη�  μορφη�  για την υποβολη�  προσφορα� ς.  Η ε�νωση
των  φυσικω� ν  η�  νομικω� ν  προσω� πων  μπορει�  να  αφορα�  στην  ι�δια  η�  σε  διαφορετικε�ς  κατηγορι�ες
μελετω� ν. 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κα� θε  προσφε�ρων  αποκλει�εται απο�  την  συμμετοχη�  στην  παρου� σα  διαδικασι�α  συ� ναψης
συ� μβασης,  εφο� σον  συντρε�χει  στο  προ� σωπο�  του  (αν  προ� κειται  για  μεμονωμε�νο  φυσικο�  η�  νομικο�
προ� σωπο) η�  σε ε�να απο�  τα με�λη του (αν προ� κειται περι� ε�νωσης οικονομικω� ν φορε�ων ) ε�νας απο�  τους
λο� γους των παρακα� τω περιπτω� σεων:

18.1.1   Υπα� ρχει εις βα� ρος του προσφε�ροντος αμετα� κλητη70  καταδικαστικη�  απο� φαση για ε�ναν απο�
τους ακο� λουθους λο�γους :

α) συμμετοχη�  σε εγκληματικη�  οργα� νωση, ο� πως αυτη�  ορι�ζεται στο α� ρθρο 2 της απο� φασης-
πλαι�σιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλι�ου  της  24ης Οκτωβρι�ου  2008,  για  την  καταπολε�μηση  του
οργανωμε�νου εγκλη� ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκι�α,  ο� πως  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  3  της  συ� μβασης  περι�  της  καταπολε�μησης  της
διαφθορα� ς στην οποι�α ενε�χονται 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-πλαι�σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 22ας Ιουλι�ου 2003, για την καταπολε�μηση της δωροδοκι�ας στον
ιδιωτικο�  τομε�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ο� πως ορι�ζεται στην κει�μενη νομοθεσι�α η�
στο εθνικο�  δι�καιο του οικονομικου�  φορε�α,

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

δ)  τρομοκρατικα�  εγκλη� ματα η�  εγκλη� ματα συνδεο� μενα με τρομοκρατικε�ς  δραστηριο� τητες,
ο� πως  ορι�ζονται,  αντιστοι�χως,  στα  α� ρθρα  1  και  3  της  απο� φασης-πλαι�σιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλι�ου της  13ης  Ιουνι�ου  2002,  για  την  καταπολε�μηση  της  τρομοκρατι�ας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) η�  ηθικη�  αυτουργι�α η�  συνε�ργεια η�  απο� πειρα δια� πραξης εγκλη� ματος, ο� πως ορι�ζονται
στο α� ρθρο 4 αυτη� ς,

ε) νομιμοποι�ηση εσο� δων απο�  παρα� νομες δραστηριο� τητες η�  χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας,
ο� πως αυτε�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 της Οδηγι�ας 2005/60/ΕΚ του ΕυρωπαιMκου�  Κοινοβουλι�ου και του
Συμβουλι�ου  της  26ης  Οκτωβρι�ου  2005,  σχετικα�  με  την  προ� ληψη  της  χρησιμοποι�ησης  του
χρηματοπιστωτικου�  συστη� ματος για τη νομιμοποι�ηση εσο� δων απο�  παρα� νομες δραστηριο� τητες και τη
χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποι�α ενσωματω� θηκε στην
εθνικη�  νομοθεσι�α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικη�  εργασι�α και α� λλες μορφε�ς εμπορι�ας ανθρω� πων, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 της
Οδηγι�ας 2011/36/ΕΕ του ΕυρωπαιMκου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Απριλι�ου 2011, για
την προ� ληψη και την καταπολε�μηση της εμπορι�ας ανθρω� πων και για την προστασι�α των θυμα� των
της, καθω� ς και για την αντικατα� σταση της απο� φασης-πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποι�α ενσωματω� θηκε στην εθνικη�  νομοθεσι�α με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρε�ωση αποκλεισμου�  προσφε�ροντος εφαρμο� ζεται επι�σης ο� ταν το προ� σωπο εις βα� ρος
του οποι�ου εκδο� θηκε αμετα� κλητη καταδικαστικη�  απο� φαση ει�ναι με�λος του διοικητικου� , διευθυντικου�
η�  εποπτικου�  οργα� νου του εν λο�γω προσφε�ροντος η�  ε�χει εξουσι�α εκπροσω� πησης, λη� ψης αποφα� σεων η�
ελε�γχου σε αυτο� . 

Στις περιπτω� σεις εταιρειω� ν περιορισμε�νης 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  υποχρε�ωση του προηγου� μενου εδαφι�ου
αφορα�  τους διαχειριστε�ς. Στις περιπτω� σεις ανωνυ� μων εταιρειω� ν (Α.Ε.), η εν λο�γω υποχρε�ωση αφορα�
τον Διευθυ� νοντα Συ� μβουλο, καθω� ς και ο� λα τα με�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου. Στις περιπτω� σεις
των συνεταιρισμω� ν, η εν λο�γω υποχρε�ωση αφορα�  τα με�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου.71

18.1.2 α) Ο  προσφε�ρων ε�χει αθετη� σει τις υποχρεω� σεις του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�
εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης και αυτο�  ε�χει διαπιστωθει� απο�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�  απο� φαση με
τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ� , συ� μφωνα με διατα� ξεις της χω� ρας ο� που ει�ναι εγκατεστημε�νος  η�  την
εθνικη�  νομοθεσι�α  
η� /και 

β) η αναθε�τουσα αρχη�   μπορει�  να αποδει�ξει  με τα κατα� λληλα με�σα ο� τι  ο  προσφε�ρων ε�χει
αθετη� σει τις υποχρεω� σεις του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης.

Αν  ο  προσφε�ρων  ει�ναι  Έλληνας  πολι�της  η�  ε�χει  την  εγκατα� σταση�  του  στην  Ελλα� δα,  οι
υποχρεω� σεις του που αφορου� ν στις εισφορε�ς κοινωνικη� ς ασφα� λισης καλυ� πτουν το� σο την κυ� ρια ο� σο
και την επικουρικη�  ασφα� λιση.

Δεν  αποκλει�εται  ο  προσφε�ρων,  ο� ταν  ε�χει  εκπληρω� σει  τις  υποχρεω� σεις  του  ει�τε
καταβα� λλοντας  τους  φο� ρους  η�  τις  εισφορε�ς  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης  που  οφει�λει,
συμπεριλαμβανομε�νων,  κατα�  περι�πτωση,  των  δεδουλευμε�νων  το� κων  η�  των  προστι�μων  ει�τε
υπαγο� μενος σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  για την καταβολη�  τους. 
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18.1.2Α  Η  αναθε�τουσα  αρχη�  γνωρι�ζει  η�  μπορει�  να  αποδει�ξει  με  τα  κατα� λληλα  με�σα  ο� τι  ε�χουν
επιβληθει�  σε βα� ρος του οικονομικου�  φορε�α, με�σα σε χρονικο�  δια� στημα δυ� ο (2) ετω� ν πριν απο�  την
ημερομηνι�α λη� ξης της προθεσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς: 
αα)  τρεις  (3)  πρα� ξεις  επιβολη� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  ελεγκτικα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Επιθεω� ρησης Εργασι�ας για παραβα� σεις της εργατικη� ς νομοθεσι�ας που χαρακτηρι�ζονται, συ� μφωνα με
την υπουργικη�  απο� φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο� πως εκα� στοτε ισχυ� ει, ως «υψηλη� ς» η�  «πολυ�
υψηλη� ς» σοβαρο� τητας, οι οποι�ες προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  τρεις (3) διενεργηθε�ντες ελε�γχους, η�
ββ)  δυ� ο  (2)  πρα� ξεις  επιβολη� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  ελεγκτικα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Επιθεω� ρησης  Εργασι�ας  για  παραβα� σεις  της  εργατικη� ς  νομοθεσι�ας  που  αφορου� ν  την  αδη� λωτη
εργασι�α, οι οποι�ες προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  δυ� ο (2) διενεργηθε�ντες ελε�γχους. 
Οι υπο�  αα΄ και ββ΄ κυρω� σεις πρε�πει να ε�χουν αποκτη� σει τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ� 72. 

18.1.3  Κατ’  εξαι�ρεση,  για  τους  πιο  κα� τω  επιτακτικου� ς  λο� γους  δημο� σιου
συμφε�ροντος .................................................................  (ο� πως δημο� σιας υγει�ας η�  προστασι�ας του περιβα� λλο-
ντος,  οι  οποι�οι  συμπληρω� νονται  απο�  την  αναθε�τουσα  αρχη� ),  δεν  εφαρμο� ζονται73 οι  παρα� γραφοι
18.1.1  και  18.1.2.  [Σε  περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί  η  σχετική δυνατότητα,  διαγράφεται  η  πα-
ράγραφος 18.1.3]. 

18.1.4  Κατ’ εξαι�ρεση, ο� ταν  ο αποκλεισμο� ς  ει�ναι  σαφω� ς δυσανα� λογος, ιδι�ως ο� ταν μο� νο μικρα�  ποσα�
των φο� ρων η�  των εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης δεν ε�χουν καταβληθει� η�  ο� ταν ο προσφε�ρων ενη-
μερω� θηκε σχετικα�  με το ακριβε�ς ποσο�  που οφει�λεται λο� γω αθε�τησης των υποχρεω� σεω� ν του ο� σον
αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης σε χρο� νο κατα�  τον οποι�ο δεν ει�χε
τη δυνατο� τητα να λα� βει με�τρα, συ� μφωνα με το τελευται�ο εδα� φιο της της περ. β' παρ. 2 του α� ρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν απο�  την εκπνοη�  της προθεσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς του α� ρθρου 14 της παρου� -
σας, δεν εφαρμο� ζεται74 η παρα� γραφος 18.1.2. 
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.] 

18.1.5 Σε οποιαδη� ποτε απο�  τις ακο� λουθες καταστα� σεις75: 

(α) Ο προσφε�ρων ε�χει αθετη� σει τις ισχυ� ουσες υποχρεω� σεις του που προβλε�πονται στην παρ. 2
του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορου� ν υποχρεω� σεις που απορρε�ουν απο�  τις διατα� ξεις της
περιβαλλοντικη� ς,  κοινωνικοασφαλιστικη� ς  και  εργατικη� ς  νομοθεσι�ας,  που  ε�χουν  θεσπισθει�  με  το
δι�καιο της Ένωσης,  το εθνικο�  δι�καιο,  συλλογικε�ς  συμβα� σεις η�  διεθνει�ς  διατα� ξεις περιβαλλοντικου� ,
κοινωνικου�  και εργατικου�  δικαι�ου, οι οποι�ες απαριθμου� νται στο Παρα� ρτημα X του Προσαρτη� ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφε�ρων τελει�  υπο�  πτω� χευση η�  ε�χει  υπαχθει�  σε  διαδικασι�α  εξυγι�ανσης η�  ειδικη� ς
εκκαθα� ρισης  η�  τελει�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχει�ριση  απο�  εκκαθαριστη�  η�  απο�  το  δικαστη� ριο  η�  ε�χει
υπαχθει�  σε  διαδικασι�α  πτωχευτικου�  συμβιβασμου�  η�  ε�χει  αναστει�λει  τις  επιχειρηματικε�ς  του
δραστηριο� τητες η�  εα� ν βρι�σκεται σε οποιαδη� ποτε ανα� λογη κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια
διαδικασι�α, προβλεπο� μενη σε εθνικε�ς διατα� ξεις νο� μου.  Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�  να μην αποκλει�ει
ε�ναν  οικονομικο�  φορε�α,  ο  οποι�ος  βρι�σκεται  σε  μια  εκ  των καταστα� σεων που  αναφε�ρονται  στην
παραπα� νω περι�πτωση, υπο�  την προυM πο� θεση ο� τι η αναθε�τουσα αρχη�  ε�χει αποδει�ξει  ο� τι ο εν λο� γω
φορε�ας ει�ναι σε θε�ση να εκτελε�σει τη συ� μβαση, λαμβα� νοντας υπο� ψη τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις και τα
με�τρα για τη συνε�χιση της επιχειρηματικη� ς του λειτουργι�ας (παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) Υπα� ρχουν επαρκω� ς ευ� λογες ενδει�ξεις  που οδηγου� ν  στο συμπε�ρασμα ο� τι  ο  οικονομικο� ς
φορε�ας  συνη� ψε  συμφωνι�ες  με  α� λλους  οικονομικου� ς  φορει�ς  με  στο� χο  τη  στρε�βλωση  του
ανταγωνισμου� ,

δ)  Μι�α  κατα� σταση  συ� γκρουσης  συμφερο� ντων  κατα�  την  ε�ννοια  του  α� ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορει� να θεραπευθει� αποτελεσματικα�  με α� λλα, λιγο� τερο παρεμβατικα� , με�σα,
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(ε)  Μι�α  κατα� σταση  στρε�βλωσης  του  ανταγωνισμου�  απο�  την  προ� τερη  συμμετοχη�  των
προσφερο� ντων κατα�  την προετοιμασι�α της διαδικασι�ας 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� , με�σα,

(στ) Ο προσφε�ρων ε�χει επιδει�ξει σοβαρη�  η�  επαναλαμβανο� μενη πλημμε�λεια κατα�  την εκτε�λεση
ουσιω� δους απαι�τησης στο πλαι�σιο προηγου� μενης δημο� σιας συ� μβασης, προηγου� μενης συ� μβασης με
αναθε�τοντα φορε�α η�  προηγου� μενης συ� μβασης παραχω� ρησης που ει�χε ως αποτε�λεσμα την προ� ωρη
καταγγελι�α της προηγου� μενης συ� μβασης, αποζημιω� σεις η�  α� λλες παρο� μοιες κυρω� σεις,

(ζ)  Ο  προσφε�ρων  ε�χει  κριθει�  ε�νοχος  σοβαρω� ν  ψευδω� ν  δηλω� σεων  κατα�  την  παροχη�  των
πληροφοριω� ν  που απαιτου� νται  για την εξακρι�βωση της απουσι�ας  των λο� γων αποκλεισμου�  η�  την
πλη� ρωση των κριτηρι�ων επιλογη� ς,  ε�χει  αποκρυ� ψει τις πληροφορι�ες  αυτε�ς  η�  δεν ει�ναι  σε θε�ση να
προσκομι�σει τα δικαιολογητικα�  που απαιτου� νται κατ’ εφαρμογη�   του α� ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφε�ρων  επιχει�ρησε  να  επηρεα� σει  με  αθε�μιτο  τρο� πο  τη  διαδικασι�α  λη� ψης
αποφα� σεων της αναθε�τουσας αρχη� ς, να αποκτη� σει εμπιστευτικε�ς πληροφορι�ες που ενδε�χεται να του
αποφε�ρουν  αθε�μιτο  πλεονε�κτημα  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  να  παρα� σχει  εξ  αμελει�ας
παραπλανητικε�ς πληροφορι�ες που ενδε�χεται να επηρεα� σουν ουσιωδω� ς τις αποφα� σεις που αφορου� ν
τον αποκλεισμο� , την επιλογη�  η�  την ανα� θεση,

(θ)  Ο  προσφε�ρων  ε�χει  διαπρα� ξει  σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτωμα,  το  οποι�ο  θε�τει  εν
αμφιβο� λω την ακεραιο� τητα�  του.

18.1.6 Η αναθε�τουσα αρχη�  αποκλει�ει προσφε�ροντα, σε οποιοδη� ποτε χρονικο�  σημει�ο κατα�  τη δια� ρκεια
της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης,  ο� ταν  αποδεικνυ� εται  ο� τι  αυτο� ς  βρι�σκεται,  λο� γω  πρα� ξεων  η�
παραλει�ψεων του, ει�τε πριν ει�τε κατα�  τη διαδικασι�α, σε μι�α 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. 76

18.1.7 Προσφε�ρων που εμπι�πτει σε μια απο�  τις καταστα� σεις που αναφε�ρονται στις παραγρα� φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.577 μπορει�  να προσκομι�ζει στοιχει�α προκειμε�νου να αποδει�ξει ο� τι τα με�τρα
που  ε�λαβε  επαρκου� ν  για  να  αποδει�ξουν  την  αξιοπιστι�α  του,  παρο� τι  συντρε�χει  ο  σχετικο� ς  λο� γος
αποκλεισμου� .  Εα� ν  τα  στοιχει�α  κριθου� ν  επαρκη� ,  ο  εν  λο� γω  προσφε�ρων  δεν  αποκλει�εται  απο�  τη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης. Τα με�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους προσφε�ροντες αξιολογου� νται σε
συνα� ρτηση  με  τη  σοβαρο� τητα  και  τις  ιδιαι�τερες  περιστα� σεις  του  ποινικου�  αδικη� ματος  η�  του
παραπτω� ματος. Αν τα με�τρα κριθου� ν ανεπαρκη� , γνωστοποιει�ται στον προσφε�ροντα το σκεπτικο�  της
απο� φασης αυτη� ς. Προσφε�ρων που ε�χει αποκλειστει�,  με τελεσι�δικη απο� φαση, απο�  τη συμμετοχη�  σε
διαδικασι�ες συ� ναψης συ� μβασης η�  ανα� θεσης παραχω� ρησης δεν μπορει�  να κα� νει χρη� ση της ανωτε�ρω
δυνατο� τητας κατα�  την περι�οδο του αποκλεισμου�  που ορι�ζεται στην εν λο� γω απο� φαση στο κρα� τος -
με�λος στο οποι�ο ισχυ� ει η απο� φαση.

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

18.1.9 Προσφε�ρων που του ε�χει επιβληθει�, με την κοινη�  υπουργικη�  απο� φαση του α� ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινη�  του  αποκλεισμου�  αποκλει�εται  αυτοδι�καια  και  απο�  την  παρου� σα  διαδικασι�α
συ� ναψης συ� μβασης.
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Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής78

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφε�ροντες απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στο σχετικο�  επαγγελματικο�  μητρω� ο που τηρει�ται
στο κρα� τος εγκατα� σταση� ς τους. Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα απαιτει�ται
να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στα Μητρω� α Μελετητω� ν η�  Γραφει�ων Μελετω� ν στην κατηγορι�α/ κατηγορι�ες
μελετω� ν  του α� ρθρου 12.1 της παρου� σας79.  Οι  προσφε�ροντες που ει�ναι  εγκατεστημε�νοι   σε  λοιπα�
κρα� τη με�λη της ΕυρωπαιMκη� ς Ένωσης απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι σε αντι�στοιχα Μητρω� α του
Παραρτη� ματος XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια80

Κα� θε προσφε�ρων πρε�πει να διαθε�τει:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα81

Κα� θε προσφε�ρων πρε�πει να διαθε�τει: 

 Για την κατηγορι�α μελε�της 16: τουλα� χιστον ε�ναν μελετητη�  4ετους εμπειρι�ας απο�  την κτη� ση
του διπλω� ματος 

 Για την κατηγορι�α μελε�της 10: τουλα� χιστον ε�ναν μελετητη�  4ετους εμπειρι�ας απο�  την κτη� ση
του διπλω� ματος 

 Για την κατηγορι�α μελε�της  13: τουλα� χιστον ε�ναν μελετητη�  4ετους εμπειρι�ας απο�  την κτη� ση
του διπλω� ματος

 Για την κατηγορι�α μελε�της  25: τουλα� χιστον ε�ναν μελετητη�  4ετους εμπειρι�ας απο�  την κτη� ση
του διπλω� ματος

 Για την κατηγορι�α μελε�της 27: τουλα� χιστον ε�ναν μελετητη�  4ετους εμπειρι�ας απο�  την κτη� ση
του διπλω� ματος

 Για την κατηγορι�α μελε�της 9: τουλα� χιστον ε�ναν μελετητη�  4ετους εμπειρι�ας απο�  την κτη� ση του
διπλω� ματος

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης82

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς
 

20.1 Η  προσφορα�  των  διαγωνιζομε�νων  περιλαμβα� νει  τους  ακο� λουθους  ηλεκτρονικου� ς
υποφακε�λους:
(α)  υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»
(β) υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Τεχνικη�  Προσφορα� »
(γ) υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Οικονομικη�  Προσφορα� »,
συ� μφωνα με τα κατωτε�ρω:

20.2 Ο ηλεκτρονικο� ς υποφα� κελος «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς» πρε�πει, επι�  ποινη�  αποκλεισμου� ,
να περιε�χει83 τα ακο� λουθα:
 - α) το Τυποποιημε�νο Έντυπο Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ)

-  β) την εγγυ� ηση συμμετοχη� ς, του α� ρθρου 15 της παρου� σας.

20.3 Ο ηλεκτρονικο� ς  υποφα� κελος  “Τεχνικη�  Προσφορα� ”  περιλαμβα� νει84 τα  τεχνικα�  στοιχει�α  της
προσφορα� ς του οικονομικου�  φορε�α, βα� σει των οποι�ων θα αξιολογηθει�  η τεχνικη�  προσφορα�  κατα�  τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.2 της παρου� σας:

α) Τεχνικη�  Έκθεση για τη συγκεκριμε�νη μελε�τη, στηριζο� μενη στα υπα� ρχοντα στοιχει�α του Φακε�λου
Δημο� σιας Συ� μβασης, με επιση� μανση των προβλημα� των και ειση� γηση του τρο� που επι�λυση� ς τους. Στην
Τεχνικη�  Έκθεση δεν πρε�πει να περιλαμβα� νονται προτα� σεις τεχνικω� ν λυ� σεων.

β) Προ� ταση Μεθοδολογι�ας, που περιλαμβα� νει περιγραφη�  του γενικου�  προγρα� μματος εκπο� νησης της
μελε�της, δηλαδη�  τις απαιτου� μενες επιμε�ρους δραστηριο� τητες, την αλληλουχι�α των σταδι�ων η�  φα� σεων
της  κυ� ριας  και  των  υποστηρικτικω� ν  μελετω� ν  (ο� ταν  προ� κειται  για  συ� νθετη  μελε�τη)  την
αλληλοτροφοδο� τηση των μελετω� ν με δεδομε�να, τον καθορισμο�  σημει�ων ελε�γχου και απαιτου� μενων
ενεργειω� ν και διαδικασιω� ν για την παραγωγη�  της μελε�της. 

γ)  χρονοδια� γραμμα,  στο  οποι�ο  περιγρα� φεται  η  χρονικη�  αλληλουχι�α  των  δραστηριοτη� των  της
περι�πτωσης β΄, λαμβανομε�νου υπο� ψη του συνολικου�  χρο� νου, ο� πως προβλε�πεται στα ε�γγραφα της
συ� μβασης.

δ) οργανο� γραμμα και ε�κθεση τεκμηρι�ωσης καθηκο� ντων και κατανομη� ς εργασιω� ν του συντονιστη�  και
της ομα� δας μελε�της, ο� που παρουσια� ζεται η κατανομη�  ευθυνω� ν μεταξυ�  των μελω� ν της και στοιχει�α για
την αποτελεσματικο� τητα της δρα� σης κα� θε  με�λους της ομα� δας μελε�της σε  αντι�στοιχες  ευθυ� νες με
αυτε�ς που αναλαμβα� νει στην ομα� δα μελε�της και το βαθμο�  επιτυχι�ας της, λαμβανομε�νων υπο� ψη των
διατα� ξεων των περιπτω� σεων β΄ και γ΄,  

ε)  στοιχει�α  για  τη συνοχη�  της ομα� δας  μελε�της,  απο�  τα οποι�α  να προκυ� πτει  η δυνατο� τητα καλη� ς
συνεργασι�ας για την απρο� σκοπτη και ποιοτικα�  αποδεκτη�  εκπο� νηση της μελε�της. 

στ) .................................................................85

Η Τεχνικη�  Έκθεση, η Προ� ταση Μεθοδολογι�ας (συμπεριλαμβανομε�νων τυχο� ν παραρτημα� των αυτω� ν),
καθω� ς και τα στοιχει�α που τεκμηριω� νουν τα ανωτε�ρω δ) και ε) σημει�α (συμπεριλαμβανομε�νων τυχο� ν
παραρτημα� των  και  εξαιρουμε�νων  των  υπευ� θυνων  δηλω� σεων  συνεργασι�ας  και  των  τυχο� ν
πιστοποιητικω� ν  με  τα  οποι�α  αποδεικνυ� εται  προηγου� μενη  συνεργασι�α  μεταξυ�  μελω� ν  της
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προτεινο� μενης  ομα� δας  μελε�της)  δεν  πρε�πει  να  υπερβαι�νουν  ε�να  ευ� λογο  με�γεθος  25 σελι�δων86

κειμε�νου μεγε�θους Α4 με�σης γραμματοσειρα� ς, εκτο� ς του προαναφερθε�ντος οργανογρα� μματος.

Όταν το περιεχο� μενο των παραπα� νω εγγρα� φων και στοιχει�ων υπερβαι�νει το ευ� λογο με�γεθος, κατα�
την κρι�ση της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου�  (η οποι�α διαμορφω� νεται με βα� ση την αρχη�  του ι�σου με�τρου
κρι�σης), το υπερβα� λλον υλικο�  δε θα λαμβα� νεται υπο� ψη στην αξιολο� γηση. 
Για τα αναφερο� μενα στοιχει�α των μελω� ν της ομα� δας μελε�της, η Επιτροπη�  διατηρει�  το δικαι�ωμα να
ζητη� σει περαιτε�ρω πληροφορι�ες.

20.4 Ο ηλεκτρονικο� ς υποφα� κελος «Οικονομικη�  Προσφορα� » περιε�χει το ψηφιακα�  υπογεγραμμε�νο
αρχει�ο  pdf,  το  οποι�ο  παρα� γεται  απο�  το  υποσυ� στημα,  αφου�  συμπληρωθου� ν  καταλλη� λως  οι
σχετικε�ς φο� ρμες, συ� μφωνα με το α� ρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρου� σας.  

20.5 Στις παραπα� νω περιπτω� σεις που με την τεχνικη�  η�  οικονομικη�  προσφορα�  υποβα� λλονται ιδιωτικα�
ε�γγραφα, αυτα�  γι�νονται αποδεκτα�  ει�τε κατα�  τα προβλεπο� μενα στις διατα� ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’
94)  ει�τε  και  σε  απλη�  φωτοτυπι�α,  εφο� σον  συνυποβα� λλεται  υπευ� θυνη  δη� λωση,  στην  οποι�α
βεβαιω� νεται η ακρι�βεια�  τους και η οποι�α φε�ρει υπογραφη�  μετα�  την ε�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης
συ� μβασης (η� τοι μετα�  την ημερομηνι�α δημοσι�ευσης της προκη� ρυξης συ� μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατα�  τα
ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016)87.Άρθρο 21 : Κριτη� ριο ανα� θεσης και
κριτη� ρια αξιολο� γησης προσφορα� ς

21.1  Κριτη� ριο  ανα� θεσης  της  συ� μβασης  ει�ναι  η  «πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη
προσφορα� » βα� σει βε�λτιστης σχε�σης ποιο� τητας – τιμη� ς.
Για να προσδιοριστει� η πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σει βε�λτιστης σχε�σης
ποιο� τητας – τιμη� ς, θα αξιολογηθου� ν οι Τεχνικε�ς και Οικονομικε�ς προσφορε�ς των προσφερο� ντων με
βα� ση τα παρακα� τω κριτη� ρια και υποκριτη� ρια, καθω� ς και τη σχετικη�  στα� θμιση�  τους. 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς 
Αξιολογει�ται ο βαθμο� ς  κατανο� ησης του αντικειμε�νου και των στο� χων της προς εκπο� νηση μελε�της
ο� πως προκυ� πτει απο�  την Τεχνική Έκθεση του φακε�λου «Τεχνικη�  Προσφορα� », συ� μφωνα με την παρ.
20.3 της παρου� σας. 

Συγκεκριμε�να εξετα� ζονται: 
• ο βαθμο� ς πληρο� τητας και ορθο� τητας της εκτι�μησης των αντικειμε�νων της μελε�της 
• ο βαθμο� ς  πληρο� τητας και ορθο� τητας στον εντοπισμο�  θεμα� των στα οποι�α πρε�πει να δοθει�
ιδιαι�τερη σημασι�α κατα�  την εκπο� νηση της μελε�της και επιση� μανση τυχο� ν προβλημα� των. 
• ο  βαθμο� ς  αποτελεσματικο� τητας  του  προτεινο� μενου  τρο� που  επι�λυσης  των  εντοπισμε�νων
προβλημα� των. 

Για τη διαμο� ρφωση της βαθμολογι�ας του κριτηρι�ου Κ1 αναλυτικο� τερα αξιολογου� νται:

 Κ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%) 
Κ1α Ανα� λυση  ανα�  κατηγορι�α

μελε�της 
Αξιολόγηση  ποιοτική  και
συγκριτική με ανάλογο βάρος
στις  κύριες  και
υποστηρικτικές μελέτες. 

20 

Κ1β Εντοπισμο� ς θεμα� των 
ιδιαι�τερης σημασι�ας και 
επιση� μανση τυχο� ν 
προβλημα� των 

Αξιολόγηση  ποσοτική,
ποιοτική  και  συγκριτική  με
ανάλογο βάρος στις κύριες και
υποστηρικτικές μελέτες. 

40 

Κ1γ Αποτελεσματικο� τητα
προ� τασης  επι�λυσης  των
προβλημα� των 

Αξιολόγηση  ποιοτική  και
συγκριτική με ανάλογο βάρος
στις  κύριες  και

40 
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υποστηρικτικές μελέτες. 

…………………………………………88

……………………………………..…..89

Το 1ο  κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1= Κ1α*0,20+Κ1β*0,40+Κ1γ*0,40,  μεταξυ�  1 ε�ως
100 (ακε�ραιος αριθμο� ς με στρογγυλοποι�ηση). 

Προσφορε�ς που θα λα� βουν συνολικα�  στο κριτη� ριο αυτο�  (Κ1) βαθμο�  κα� τω του 40 απορρι�πτονται ως
μη κανονικε�ς. 
Ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας του κριτηρι�ου 1 στο συ� νολο της βαθμολογι�ας του προσφε�ροντος ορι�ζεται
σε σ1=0,30 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογει�ται  η  πληρο� τητα  και  αξιοπιστι�α  της  μεθοδολογίας  εκπο� νησης  της  μελε�της,  βα� σει  των
στοιχει�ων β και γ του φακε�λου της Τεχνικη� ς Προσφορα� ς,συ� μφωνα με την παρ. 20.3 της παρου� σας. 
Συγκεκριμε�να εξετα� ζονται: 
α) ο βαθμο� ς κα� λυψης των τεχνικω� ν απαιτη� σεων της προς εκπο� νηση μελε�της απο�  τις δραστηριο� τητες
που παρουσια� ζει ο οικονομικο� ς φορε�ας και 
β)  ο  βαθμο� ς  επα� ρκειας  των  εσωτερικω� ν  ενεργειω� ν  και  διαδικασιω� ν  για  την  παραγωγη�  και  την
ε�ντεχνη εκπο� νηση της μελε�της, περιλαμβανομε�νων και των ενεργειω� ν του συντονιστη� . 
Για τη διαμο� ρφωση της βαθμολογι�ας Κ2 αναλυτικο� τερα αξιολογου� νται: 

Κ2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

Κ2α Παρουσι�αση  και
ανα� λυση
απαιτου� μενων
δραστηριοτη� των
ανα�  φα� ση  κατα�
στα� διο 

Ποιοτική
αξιολόγηση  της
σύνθεσης  των
επιμέρους
δραστηριοτήτων
ανά  φάση  και
στάδιο. 

40 

Κ2β Περιγραφη�  και
ανα� λυση  των
προτυ� πων  /
τυποποιημε�νων
στοιχει�ων
λειτουργι�ας  ανα�
οικονομικο�  φορε�α 

Ποιοτική
αξιολόγηση  των
προτύπων  /
τυποποιημένων
στοιχείων
λειτουργίας  ανά
οικονομικό φορέα. 

25 

Κ2γ Περιγραφη�  και
ανα� λυση  των
ενεργειω� ν  του
Συντονιστη�  για  την
ενημε�ρωση,
επικοινωνι�α  και
οργα� νωση  των
οικονομικω� ν
φορε�ων,  για  την
αλληλοτροφοδο� τησ
η  των  μελετω� ν  και
τον  καθορισμο�
σημει�ων  ελε�γχου

Ποιοτική
αξιολόγηση  των
ενεργειών  του
Συντονιστή  για  την
ενημέρωση,
επικοινωνία  και
οργάνωση  των
οικονομικών
φορέων,  για  την
αλληλοτροφοδό-
τηση  των  μελετών
και  τον  καθορισμό
σημείων  ελέγχου

35 
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για  την  παραγωγη�
της μελε�της 

για  την  παραγωγή
της μελέτης. 

Το 2ο  κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2= Κ2α*0,40+Κ2β*0,25+Κ2γ*0,35,  μεταξυ�  1 ε�ως
100 (ακε�ραιος αριθμο� ς με στρογγυλοποι�ηση). Προσφορε�ς που θα λα� βουν στο κριτη� ριο αυτο�  βαθμο�
κα� τω του 40 απορρι�πτονται ως μη κανονικε�ς. 

Ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας του κριτηρι�ου 2 στο συ� νολο της βαθμολογι�ας του προσφε�ροντος ορι�ζεται
σε σ2=0,25 

Κριτήρια 3ο Τεχνικής προσφοράς 

Ο  βαθμο� ς  τεκμηρι�ωσης  της  δυνατο� τητας  υλοποι�ησης  και  αξιοπιστι�ας  του  προτεινο� μενου
χρονοδιαγράμματος, βα� σει στοιχει�ων του φακε�λου της Τεχνικη� ς Προσφορα� ς, συ� μφωνα με την παρ.
20.3  της  παρου� σας,με  αναφορα�  στα  σημει�α  ελε�γχου,  στα  θε�ματα  ιδιαι�τερης  σημασι�ας  και  στα
προβλη� ματα που εντοπι�στηκαν ανωτε�ρω. 
Για τη διαμο� ρφωση της βαθμολογι�ας Κ3 αναλυτικο� τερα αξιολογει�ται: 

Κ3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Παρουσι�αση  της  χρονικη� ς  αλληλουχι�ας  των  δραστηριοτη� των  κατα�  φα� σεις  και
στα� δια.  Τεκμηρι�ωση του συνολικου�  χρο� νου υλοποι�ησης,  με δεδομε�να τα θε�ματα
ιδιαι�τερης σημασι�ας και τα προβλη� ματα, με αναφορα�  στα σημει�α ελε�γχου. 
Ποιοτική  αξιολόγηση  του  χρονοδιαγράμματος  ως  προς  την  αλληλουχία  των
δραστηριοτήτων,  ανά  φάσεις  και  στάδια,  τεκμηρίωση  του  συνολικού  χρόνου
υλοποίησης  σε  συνδυασμό  με  τα  θέματα  ιδιαίτερης  σημασίας  και  τα  πιθανά
προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα σημεία ελέγχου (κρίσιμη διαδρομή). 

Το 3ο  κριτήριο Κ3 θα βαθμολογηθεί με ακέραιο βαθμό μεταξύ 1 έως 100. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρι�πτονται ως μη κανονικε�ς. 

Ο  συντελεστής  βαρύτητας  του  κριτηρίου  3  στο  σύνολο  της  βαθμολογίας  του  προσφέροντος
ορίζεται σε σ3= 0,20. 

Κριτήριο 4ο Τεχνικής προσφοράς 
Αξιολογει�ται η οργάνωση του οικονομικου�  φορε�α, βα� σει των στοιχει�ων γ, δ και ε του φακε�λου της
Τεχνικη� ς Προσφορα� ς, συ� μφωνα με την παρ. 20.3 της παρου� σας. 
Συγκεκριμε�να εξετα� ζονται: 
• ο βαθμο� ς επα� ρκειας της προτεινο� μενης ομα� δας μελε�της, σε σχε�ση με τη δομη�  του οργανογρα� μματος
και τον καθορισμο�  καθηκο� ντων της ομα� δας. 
• ο βαθμο� ς συνοχη� ς των μελω� ν της ε�νωσης για την απρο� σκοπτη και ποιοτικα�  αποδεκτη�  εκπο� νηση της
μελε�της, που προκυ� πτει απο�  τα στοιχει�α καλη� ς συνεργασι�ας μεταξυ�  των μελω� ν της ε�νωσης. Για το
κριτη� ριο της συνοχη� ς, οι κατηγορι�ες μελετω� ν της παρ. 12.1 που απαιτου� ν συνεργασι�α ει�ναι οι εξη� ς:
16,13, 10 και 27. 

Κ4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

Κ4α Κατανομη�  καθηκο� ντων,
ευθυνω� ν  και  υποχρεω� σεων
της ομα� δας μελε�της και του
συντονιστη� , συ� μφωνα με τις
απαιτου� μενες
δραστηριο� τητες  ανα�  φα� ση
και  στα� δια  στον  συνολικα�

60 
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απαιτου� μενο  χρο� νο
(χρονοδια� γραμμα): 
Ποιοτική αξιολόγηση. 

Κ4β Αξιολο� γηση  της  συνοχη� ς
των  μελω� ν  της  ε�νωσης  και
του  συντονιστη�  τους
(οργα� νωση,  προσο� ντα,
εμπειρι�α,  κοινωνικα�
χαρακτηριστικα�  και  πλη� θος
συνεργασιω� ν): 
Ποιοτική  και  ποσοτική
αξιολόγηση. 

40 

Το 4ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθει�  με βαθμο�  Κ4= Κ4α*0,60+Κ4β*0,40, μεταξυ�  1 ε�ως 100 (ακε�ραιος
αριθμο� ς με στρογγυλοποι�ηση). Προσφορε�ς που θα λα� βουν στο κριτη� ριο αυτο�  (Κ4) συνολικο�  βαθμο�
κα� τω του 40 απορρι�πτονται ως μη κανονικε�ς. 
Ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας του κριτηρι�ου 4 στο συ� νολο της βαθμολογι�ας του προσφε�ροντος, ορι�ζεται
σε σ4= 0,25 

Για τη διαμο� ρφωση της βαθμολογι�ας Κ αναλυτικο� τερα αξιολογου� νται : 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το α� θροισμα των σχετικω� ν συντελεστω� ν βαρυ� τητας των κριτηρι�ων (και υποκριτηρι�ων) αξιολο� γησης
ανε�ρχεται  σε  κα� θε  περι�πτωση  σε  100.  Η  βαθμολο� γηση  και  κατα� ταξη  των  προσφορω� ν  γι�νεται
συ� μφωνα με τον τυ� πο:

UΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3+ σ4*Κ4 

Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιει�ται στο δευ� τερο (2ο) δεκαδικο�  ψηφι�ο.

Όπου «σν» ει�ναι ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας του κριτηρι�ου ανα� θεσης Κν 

και ισχυ� ει σ1+σ2+..σν = 1  

Η βαθμολογι�α της τεχνικη� ς προσφορα� ς στα επιμε�ρους κριτη� ρια πρε�πει να ει�ναι μεγαλυ� τερη απο�  την
ελα� χιστα απαιτου� μενη και η σταθμισμε�νη βαθμολογι�α της κατα�  τα ανωτε�ρω να υπερβαι�νει τις 60
μονα� δες, α� λλως η τεχνικη�  προσφορα�  απορρι�πτεται ως μη κανονικη� . 

Ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της Τεχνικη� ς Προσφορα� ς ορι�ζεται σε UTΠ =85%.

Η τεχνικη�  προσφορα�  που δεν πληροι� την ελα� χιστη επιμε�ρους βαθμολογι�α των κριτηρι�ων του α� ρθρου
21.1 απορρι�πτεται και ο προσφε�ρων αποκλει�εται της περαιτε�ρω διαδικασι�ας90.

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Oι οικονομικε�ς προσφορε�ς βαθμολογου� νται σε εκατονταβα� θμια κλι�μακα και η βαθμολογι�α ΒΟΠι της
κα� θε οικονομικη� ς προσφορα� ς ΟΠι ισου� ται με το προσφερο� μενο ποσοστο�  ε�κπτωσης, ως εξη� ς:

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), ο� που ΠΑ ει�ναι η προεκτιμω� μενη αμοιβη� .

Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιει�ται στο δευ� τερο (2ο) δεκαδικο�  ψηφι�ο.

Ο συντελεστη� ς  βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της οικονομικη� ς προσφορα� ς ορι�ζεται σε  UΟΠ=15% 

Βαθμολογου� νται  μο� νο  οι  οικονομικε�ς  προσφορε�ς  των  προσφερο� ντων,  των  οποι�ων  οι  Τεχνικε�ς
Προσφορε�ς κρι�θηκαν αποδεκτε�ς και βαθμολογη� θηκαν, συ� μφωνα με το α� ρθρο 21.2. 
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21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

H συνολικη�  βαθμολογι�α κα� θε προσφορα� ς U προκυ� πτει απο�  το α� θροισμα: 

U =  U ΤΠ * * 85% +  U ΟΠ * 15%

Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιει�ται στο δευ� τερο (2ο) δεκαδικο�  ψηφι�ο.

Προσωρινο� ς  ανα� δοχος  αναδεικνυ� εται  εκει�νος  του  οποι�ου  η  προσφορα�  ε�χει  συγκεντρω� σει  τον
μεγαλυ� τερο αριθμο�  στο U 91.

Σε  περι�πτωση  ισοδυ� ναμων  προσφορω� ν,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  επιλε�γει  τον  προσφε�ροντα  με  τη
μεγαλυ� τερη βαθμολογι�α  τεχνικη� ς  προσφορα� ς.  Σε  περι�πτωση ισοβαθμι�ας  και  ως προς την τεχνικη�
προσφορα� ,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  επιλε�γει  τον  (προσωρινο� )  ανα� δοχο  με  κλη� ρωση  μεταξυ�  των
οικονομικω� ν  φορε�ων  που  υπε�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμες  προσφορε�ς.  Η  κλη� ρωση  γι�νεται  ενω� πιον  της
Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  και  παρουσι�α  των  οικονομικω� ν  φορε�ων  που  υπε�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμες
προσφορε�ς, σε ημε�ρα και ω� ρα που θα τους γνωστοποιηθει�  με�σω της λειτουργικο� τητας “επικοινωνι�α”
του υποσυστη� ματος.  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής92

Κατα�  την  υποβολη�  προσφορω� ν  οι  οικονομικοι�  φορει�ς  υποβα� λλουν  το  Τυποποιημε�νο  Έντυπο
Υπευ� θυνης  Δη� λωσης  (ΤΕΥΔ)  του  α� ρθρου  79   παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  οποι�ο  αποτελει�
ενημερωμε�νη  υπευ� θυνη  δη� λωση,  με  τις  συνε�πειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική
απόδειξη προς  αντικατα� σταση  των  πιστοποιητικω� ν  που  εκδι�δουν  δημο� σιες  αρχε�ς  η�  τρι�τα  με�ρη,
επιβεβαιω� νοντας ο� τι ο εν λο� γω οικονομικο� ς φορε�ας πληροι� τις ακο� λουθες προυM ποθε�σεις:

α)  δεν  βρι�σκεται  σε  μι�α  απο�  τις  καταστα� σεις  του  α� ρθρου  18  της  παρου� σας,
β) πληροι�  τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλογη� ς τα οποι�α ε�χουν καθοριστει�,  συ� μφωνα με το α� ρθρο 19 της
παρου� σας.

Σε  οποιοδη� ποτε  χρονικο�  σημει�ο  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας,  μπορει�  να  ζητηθει�  απο�  τους
προσφε�ροντες να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα�  απο�  τα κατωτε�ρω αναφερο� μενα, ο� ταν
αυτο�  απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

Το ΤΕΥΔ μπορει� να υπογρα� φεται  ε�ως δε�κα (10) ημε�ρες πριν την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς
των προσφορω� ν93. 

Κατα�  την υποβολη�  του ΤΕΥΔ, ει�ναι δυνατη� , με μο� νη την υπογραφη�  του κατα�  περι�πτωση εκπροσω� που
του οικονομικου�  φορε�α, η προκαταρκτικη�  απο� δειξη των λο� γων αποκλεισμου�  που αναφε�ρονται στο
α� ρθρο 18.1.1 της παρου� σας, για το συ� νολο των φυσικω� ν προσω� πων που ει�ναι με�λη του διοικητικου� ,
διευθυντικου�  η�  εποπτικου�  οργα� νου  του  η�  ε�χουν  εξουσι�α  εκπροσω� πησης,  λη� ψης  αποφα� σεων  η�
ελε�γχου σε αυτο� ν94. 

Ως  εκπρο� σωπος  του  οικονομικου�  φορε�α,  για  την  εφαρμογη�  του  παρο� ντος,  νοει�ται  ο  νο� μιμος
εκπρο� σωπος αυτου� , ο� πως προκυ� πτει απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  η�  το πρακτικο�  εκπροσω� πηση� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  η�  το  αρμοδι�ως  εξουσιοδοτημε�νο  φυσικο�  προ� σωπο  να
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εκπροσωπει�  τον  οικονομικο�  φορε�α  για  διαδικασι�ες  συ� ναψης  συμβα� σεων  η�  για  τη  συγκεκριμε�νη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης95.

Στην  περι�πτωση  υποβολη� ς  προσφορα� ς  απο�  ε�νωση  οικονομικω� ν  φορε�ων,  το  ΤΕΥΔ  υποβα� λλεται
χωριστα�  απο�  κα� θε με�λος της ε�νωσης.

Στην  περι�πτωση  που  προσφε�ρων  οικονομικο� ς  φορε�ας  δηλω� νει  στο  ΤΕΥΔ  την  προ� θεση�  του  για
ανα� θεση υπεργολαβι�ας, υποβα� λλει μαζι� με το δικο�  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολα� βου.

Το δικαι�ωμα συμμετοχη� ς και οι ο� ροι και προυM ποθε�σεις συμμετοχη� ς ο� πως  ορι�ζονται στην παρου� σα
διακη� ρυξη, κρι�νονται κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς, κατα�  την υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν του
παρο� ντος α� ρθρου, συ� μφωνα με το α� ρθρο 5 (α και β) της παρου� σας, καθω� ς και κατα�  τη συ� ναψη της
συ� μβασης συ� μφωνα με το α� ρθρο 8.1 της παρου� σας. 

Οι μεμονωμε�νοι προσφε�ροντες πρε�πει να ικανοποιου� ν ο� λες τις απαιτη� σεις των α� ρθρων 18 και 19 της
παρου� σας. Στην περι�πτωση ενω� σεων οικονομικω� ν φορε�ων, 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
πρε�πει να ικανοποιου� νται απο�  κα� θε με�λος της ε�νωσης για την κατηγορι�α/ κατηγορι�ες του α� ρθρου
12.1 της παρου� σας,  στην/στις οποι�α/  οποι�ες  κα� θε με�λος της ε�νωσης συμμετε�χει.  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, αντι�στοιχα, αρκει� να ικανοποιει�ται αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της
ε�νωσης.

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  δεν  υποχρεου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογητικα�  η�  α� λλα  αποδεικτικα�
στοιχει�α, αν και στο με�τρο που η αναθε�τουσα αρχη�  ε�χει τη δυνατο� τητα να λαμβα� νει τα πιστοποιητικα�
η�  τις συναφει�ς πληροφορι�ες απευθει�ας με�σω προ� σβασης σε εθνικη�  βα� ση δεδομε�νων σε οποιοδη� ποτε
κρα� τος - με�λος της Ένωσης, η οποι�α διατι�θεται δωρεα� ν, ο� πως εθνικο�  μητρω� ο συμβα� σεων, εικονικο�
φα� κελο  επιχει�ρησης,  ηλεκτρονικο�  συ� στημα  αποθη� κευσης  εγγρα� φων  η�  συ� στημα  προεπιλογη� ς.  Η
δη� λωση για την προ� σβαση σε εθνικη�  βα� ση δεδομε�νων εμπεριε�χεται στο ΤΕΥΔ.

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεν υποχρεου� νται να υποβα� λουν δικαιολογητικα� , ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  που
ε�χει αναθε�σει τη συ� μβαση διαθε�τει η� δη τα δικαιολογητικα�  αυτα� .

Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους96.

Αποδεκτές γίνονται:
 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών97. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Ο προσωρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχετικη� ς  ηλεκτρονικη� ς  προ� σκλησης απο�  την  αναθε�τουσα αρχη� ,
υποβα� λλει,  κατα�  τα  ειδικο� τερα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  5  της  παρου� σας, τα  δικαιολογητικα�  που
αναφε�ρονται κατωτε�ρω98:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
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22.1.1   Για  τις  περιπτω� σεις  του  α� ρθρου  18.1.1  του  παρο� ντος,  απο� σπασμα  ποινικου�  μητρω� ου,  η� ,
ελλει�ψει αυτου� , ισοδυνα� μου εγγρα� φου που εκδι�δεται απο�  αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του
κρα� τους με�λους  η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που ει�ναι εγκατεστημε�νος ο προσφε�ρων, απο�
το οποι�ο προκυ� πτει ο� τι πληρου� νται αυτε�ς οι απαιτη� σεις, που να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν
απο�  την  υποβολη�  του99.  Η  υποχρε�ωση  προσκο� μισης  του  ως  α� νω  αποσπα� σματος  αφορα�  και  στα
προ� σωπα που ορι�ζονται στα τε�σσερα τελευται�α 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 φορει�ς του
οικει�ου κρα� τους με�λους η�  χω� ρας100, το οποι�ο πρε�πει να ει�ναι εν ισχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολη� ς του,
α� λλως, στην περι�πτωση που δεν αναφε�ρεται σε αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, πρε�πει να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις
(3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  του101.

Οι Έλληνες μελετητε�ς - φυσικα�  προ� σωπα υποβα� λλουν βεβαι�ωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ η�  α� λλου
τυχο� ν ασφαλιστικου�  οργανισμου�  ο� που ει�ναι ασφαλισμε�νοι για την κα� λυψη κυ� ριας και επικουρικη� ς
ασφα� λιση� ς τους.

Οι  εγκατεστημε�νες  στην  Ελλα� δα  εταιρει�ες  /  Γραφει�α  Μελετω� ν   υποβα� λλουν  αποδεικτικο�
ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας (κυ� ριας και επικουρικη� ς ασφα� λισης) για το προσωπικο�  τους με σχε�ση
εξαρτημε�νης  εργασι�ας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμε�νους  –  με�λη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιπο�
προσωπικο� ).  Δεν  αποτελου� ν  απο� δειξη  ενημερο� τητας  της  προσφε�ρουσας  εταιρι�ας,  αποδεικτικα�
ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας  των φυσικω� ν προσω� πων- μελετητω� ν που στελεχω� νουν το πτυχι�ο της
εταιρι�ας ως εται�ροι. Οι αλλοδαποι� προσφε�ροντες (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
οποι�ο  υπα� ρχει  υποχρε�ωση ασφα� λισης σε ημεδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τε�τοιο προσωπικο� , πρε�πει να υποβα� λλουν σχετικο�  αποδεικτικο�  ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας.

β2)  Αποδεικτικο�  φορολογικη� ς  ενημερο� τητας   απο�  την  αρμο� δια  αρχη�  του  οικει�ου  κρα� τους
με�λους η�  χω� ρας102,  το οποι�ο  πρε�πει  να ει�ναι  εν  ισχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολη� ς  του,  α� λλως,  στην
περι�πτωση που δεν αναφε�ρεται σε αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, πρε�πει να ε�χει εκδοθει�  ε�ως τρεις (3) μη� νες
πριν απο�  την υποβολη�  του103. 

Οι  Έλληνες  μελετητε�ς  και  Εταιρει�ες  /  Γραφει�α  Μελετω� ν υποβα� λλουν αποδεικτικο�  της
αρμο� διας Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποι�  προσφε�ροντες  υποβα� λλουν  υπευ� θυνη  δη� λωση  περι�  του  ο� τι  δεν  ε�χουν
υποχρε�ωση  καταβολη� ς  φο� ρων  στην  Ελλα� δα.  Σε  περι�πτωση  που  ε�χουν  τε�τοια  υποχρε�ωση,
υποβα� λλουν σχετικο�  αποδεικτικο�  της οικει�ας Δ.Ο.Υ.

β3)  υπευ� θυνη  δη� λωση  του  προσφε�ροντος  ο� τι  δεν  ε�χει  εκδοθει�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�
απο� φαση με τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ�  για την αθε�τηση των υποχρεω� σεω� ν του ο� σον αφορα�
στην καταβολη�  φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης.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 Σχε�σεων,  που να ε�χει εκδοθει�  ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�
του104, απο�  το οποι�ο να προκυ� πτουν οι πρα� ξεις επιβολη� ς προστι�μου που ε�χουν εκδοθει�  σε βα� ρος του
οικονομικου�  φορε�α  σε  χρονικο�  δια� στημα  δυ� ο  (2)  ετω� ν  πριν  απο�  την  ημερομηνι�α  λη� ξης  της
προθεσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς.  

Με�χρι  να  καταστει�  εφικτη�  η  ε�κδοση  του  ανωτε�ρω  πιστοποιητικου� ,  αυτο�  αντικαθι�σταται  απο�
υπευ� θυνη δη� λωση του οικονομικου�  φορε�α, χωρι�ς να απαιτει�ται επι�σημη δη� λωση του ΣΕΠΕ σχετικα�  με
την ε�κδοση του πιστοποιητικου� 105.

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

Για την περι�πτωση β’106, πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  την αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�
αρχη�  του οικει�ου κρα� τους με�λους η�  χω� ρας, το οποι�ο να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την
υποβολη�  του107. Ειδικο� τερα για τους οικονομικου� ς φορει�ς που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα, τα
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πιστοποιητικα�  ο� τι δεν τελου� ν υπο�  πτω� χευση, πτωχευτικο�  συμβιβασμο�  η�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχει�ριση
η�  ο� τι δεν ε�χουν υπαχθει� σε διαδικασι�α εξυγι�ανσης, εκδι�δονται απο�  το αρμο� διο πρωτοδικει�ο της ε�δρας
του οικονομικου�  φορε�α. Το πιστοποιητικο�   ο� τι το νομικο�  προ� σωπο δεν ε�χει τεθει� υπο�  εκκαθα� ριση με
δικαστικη�  απο� φαση εκδι�δεται απο�  το οικει�ο Πρωτοδικει�ο της ε�δρας του οικονομικου�  φορε�α, το δε
πιστοποιητικο�  ο� τι δεν ε�χει τεθει� υπο�  εκκαθα� ριση με απο� φαση των εται�ρων εκδι�δεται απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συ� μφωνα με τις  κει�μενες διατα� ξεις,  ως κα� θε  φορα�  ισχυ� ουν.  Οι  μελετητε�ς  -  φυσικα�  προ� σωπα δεν
προσκομι�ζουν  πιστοποιητικο�  περι�  μη  θε�σεως  σε  εκκαθα� ριση.  Ειδικα�  η  μη  αναστολη�  των
επιχειρηματικω� ν δραστηριοτη� των του οικονομικου�  φορε�α, για τους εγκατεστημε�νους στην Ελλα� δα
οικονομικου� ς  φορει�ς,  αποδεικνυ� εται  με�σω  της  ηλεκτρονικη� ς  πλατφο� ρμας  της  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς
Δημοσι�ων Εσο� δων108. 

Για τις περιπτω� σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’109, υπευ� θυνη δη� λωση του προσφε�ροντος,110  ο� τι δεν
συντρε�χουν στο προ� σωπο�  του οι οριζο� μενοι λο� γοι αποκλεισμου� 111. 

Για  την  περι�πτωση  θ’112,  πιστοποιητικο�  αρμο� διας  αρχη� ς.  Για  τους  εγκατεστημε�νους  στην
Ελλα� δα μελετητε�ς  -  φυσικα�  προ� σωπα, προσκομι�ζεται  πιστοποιητικο�  του Τ.Ε.Ε.,  η�  του αντι�στοιχου
επιμελητηρι�ου  (ο� ταν  αυτο�  ε�χει  πειθαρχικε�ς  εξουσι�ες  επι�  των  μελω� ν  του)  περι�  μη  δια� πραξης
παραπτω� ματος, για το οποι�ο επιβλη� θηκε πειθαρχικη�  ποινη� . Τα Γραφει�α / Εταιρει�ες Μελετω� ν, καθω� ς
και τα φυσικα�  προ� σωπα-μελετητε�ς, ανεξα� ρτητα απο�  την χω� ρα εγκατα� στασης (Ελλα� δα η�  αλλοδαπη� ),
τα οποι�α δεν υπο� κεινται στους α� νω πειθαρχικου� ς φορει�ς, υποβα� λουν πιστοποιητικο�  του φορε�α στον
οποι�ο  υπο� κεινται,  εφο� σον αυτο� ς  ε�χει  πειθαρχικε�ς  εξουσι�ες στα με�λη του, διαφορετικα�  υποβα� λουν
υπευ� θυνη  δη� λωση  ο� τι:  α)  δεν  υπα� ρχει  πειθαρχικο� ς  φορε�ας  και  β)  δεν  ε�χουν  διαπρα� ξει  σοβαρο�
επαγγελματικο�  παρα� πτωμα. 

22.1.4 Αν το κρα� τος με�λος η�  χω� ρα δεν εκδι�δει ε�γγραφα η�  πιστοποιητικα�  που να καλυ� πτουν ο� λες τις
περιπτω� σεις  που  αναφε�ρονται  ως  α� νω,  υπο�  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  το  ε�γγραφο  η�  το
πιστοποιητικο�  μπορει� να αντικαθι�σταται απο�  ε�νορκη βεβαι�ωση η� , στα κρα� τη με�λη η�  στις χω� ρες ο� που
δεν προβλε�πεται ε�νορκη βεβαι�ωση, απο�  υπευ� θυνη δη� λωση του ενδιαφερομε�νου ενω� πιον αρμο� διας
δικαστικη� ς  η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς,  συμβολαιογρα� φου  η�  αρμο� διου  επαγγελματικου�  η�  εμπορικου�
οργανισμου�  του κρα� τους με�λους η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που ει�ναι εγκατεστημε�νος ο
οικονομικο� ς φορε�ας.

Οι αρμο� διες δημο� σιες αρχε�ς παρε�χουν, ο� που κρι�νεται αναγκαι�ο, επι�σημη δη� λωση στην οποι�α
αναφε�ρεται ο� τι δεν εκδι�δονται τα εν λο� γω ε�γγραφα η�  τα πιστοποιητικα�  η�  ο� τι τα ε�γγραφα αυτα�  δεν
καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτω� σεις που αναφε�ρονται ανωτε�ρω. 

 Οι  επι�σημες  δηλω� σεις  καθι�στανται  διαθε�σιμες  με�σω  του  επιγραμμικου�  αποθετηρι�ου
πιστοποιητικω� ν (e-Certis)113 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν  διαπιστωθει�  με  οποιονδη� ποτε  τρο� πο  ο� τι,  στην  εν  λο�γω  χω� ρα  εκδι�δονται  τα  υπο� ψη
πιστοποιητικα� , η προσφορα�  του διαγωνιζο� μενου απορρι�πτεται.

22.1.5 Για την περι�πτωση του α� ρθρου 18.1.10 της παρου� σας, υπευ� θυνη δη� λωση του προσφε�ροντος
ο� τι δεν ε�χει εκδοθει� σε βα� ρος του απο� φαση αποκλεισμου�  συ� μφωνα με το α� ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

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

(α) οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα προσκομι�ζουν Πτυχι�ο Μελετητη�
η�  Γραφει�ων Μελετω� ν114    για τις αντι�στοιχες κατηγορι�ες μελετω� ν, ως εξη� ς: 

1 στην κατηγορι�α μελε�της 16

2 στην κατηγορι�α μελε�της 10

3 στην κατηγορι�α μελε�της  13
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4 στην κατηγορι�α μελε�της  25

5 στην κατηγορι�α μελε�της  27

6 στην κατηγορι�α μελε�της  9

(β)  Οι  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστημε�νοι   σε  λοιπα�  κρα� τη  με�λη  της  ΕυρωπαιMκη� ς  Ένωσης
προσκομι�ζουν  τις  δηλω� σεις  και  πιστοποιητικα�  που  περιγρα� φονται  στο  Παρα� ρτημα  XI  του
Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι σε κρα� τος με�λος του ΕυρωπαιMκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου
(Ε.Ο.Χ) η�  σε τρι�τες χω� ρες που ε�χουν 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  γενικε�ς  σημειω� σεις  του
σχετικου�  με  την  Ένωση  Προσαρτη� ματος  I  της  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  η�  σε  τρι�τες  χω� ρες  που  δεν
εμπι�πτουν στην προηγου� μενη  περι�πτωση και ε�χουν συνα� ψει διμερει�ς η�  πολυμερει�ς συμφωνι�ες με την
Ένωση  σε  θε�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θεσης  δημοσι�ων  συμβα� σεων,   προσκομι�ζουν  πιστοποιητικο�
αντι�στοιχου  επαγγελματικου�  η�  εμπορικου�  μητρω� ου.  Στην  περι�πτωση  που  χω� ρα  δεν  τηρει�  τε�τοιο
μητρω� ο,  το ε�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορει�  να αντικαθι�σταται  απο�  ε�νορκη βεβαι�ωση η� ,  στα
κρα� τη  -  με�λη  η�  στις  χω� ρες  ο� που  δεν  προβλε�πεται  ε�νορκη  βεβαι�ωση,  απο�  υπευ� θυνη  δη� λωση  του
ενδιαφερομε�νου 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  ει�ναι
εγκατεστημε�νος  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  ο� τι  δεν  τηρει�ται  τε�τοιο  μητρω� ο  και  ο� τι  ασκει�  τη
δραστηριο� τητα του α� ρθρου 17.1 της παρου� σας.

Τα ως α� νω δικαιολογητικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδεκτα� , εφο� σον ε�χουν εκδοθει�  ε�ως τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την υποβολη�  τους, εκτο� ς αν συ� μφωνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις
αυτω� ν φε�ρουν συγκεκριμε�νο χρο� νο ισχυ� ος115.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυ� εται ως ακολου� θως 116: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  με  τα  ευρωπαιMκα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την ε�ννοια του Παραρτη� ματος  VII του Προσαρτη� ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς  εκδιδο� μενο  απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο  22.2.5 του παρο� ντος α� ρθρου.

Εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας, για βα� σιμο λο�γο, δεν ει�ναι σε θε�ση να υποβα� λλει τα δικαιολογητικα�  που
ζητει�  η  αναθε�τουσα  αρχη� ,  μπορει�  να  αποδεικνυ� ει  την  οικονομικη�  και  χρηματοοικονομικη�  του
επα� ρκεια με οποιοδη� ποτε α� λλο ε�γγραφο, το οποι�ο η αναθε�τουσα αρχη�  κρι�νει κατα� λληλο. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυ� εται ως ακολου� θως  117:

για την περι�πτωση του α� ρθρου 19.3:

(α) για τους προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα: 
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 ει�τε  απο�  το  Πτυχι�ο  Μελετητη�  η�  Εταιρι�ας  Μελετω� ν,  το  οποι�ο  αποτελει�  τεκμη� ριο  των
πληροφοριω� ν που περιε�χει, και συγκεκριμε�να:

• απο�  πτυχι�ο Α’ τα� ξης & α� νω στην κατηγορι�α μελε�της 16 
• απο�  πτυχι�ο Α’ τα� ξης & α� νω στην κατηγορι�α μελε�της 10 
• απο�  πτυχι�ο Α’ τα� ξης & α� νω στην κατηγορι�α μελε�της  13 
• απο�  πτυχι�ο Α’ τα� ξης και α� νω στην κατηγορι�α μελε�της 25 
• απο�  πτυχι�ο Α’ τα� ξης και α� νω στην κατηγορι�α μελε�της  27
• απο�  πτυχι�ο Α’ τα� ξης και α� νω στην κατηγορι�α μελε�της  9

 ει�τε, στην περι�πτωση που οι απαιτη� σεις του α� ρθρου 19.3 δεν καλυ� πτονται απο�  το Πτυχι�ο, με
την  υποβολη� 122 κατ’  ελάχιστον  των  στοιχείων  (β)  και  (στ)  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος XII (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016, συνοδευόμενα με τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) του άρθρου 5 του
ΠΔ 138/2009 (ΦΕΚ 185 Α’). 

Σε κα� θε περι�πτωση,  το Πτυχι�ο μπορει� να υποβα� λλεται για την απο� δειξη μο� νο ορισμε�νων απαιτη� σεων
τεχνικη� ς  και  επαγγελματικη� ς  ικανο� τητας  του  α� ρθρου  19.3,  ενω�  για  την  απο� δειξη  των  λοιπω� ν
απαιτη� σεων  μπορου� ν  να  προσκομι�ζονται  ε�να  η�  περισσο� τερα  απο�  τα  αποδεικτικα�  με�σα  που
προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Οι   οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  με  τα  ευρωπαιMκα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την ε�ννοια του Παραρτη� ματος  VII του Προσαρτη� ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς  εκδιδο� μενο  απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο 22.2.5 του παρο� ντος α� ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης118

................................................................................................................................................

22.2.5 Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σημους  καταλο�γους  η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  με  τα  ευρωπαιMκα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την  ε�ννοια  του Παραρτη� ματος  VII  του Προσαρτη� ματος  Α'  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν,  για  την  εκα� στοτε  συ� μβαση,  να  υποβα� λλουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιητικο�
εγγραφη� ς  εκδιδο� μενο απο�  την αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται  απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ησης.
Στα πιστοποιητικα�  αυτα�  αναφε�ρονται τα δικαιολογητικα�  βα� σει των οποι�ων ε�γινε η εγγραφη�  των εν
λο�γω οικονομικω� ν φορε�ων στον επι�σημο κατα� λογο η�  η πιστοποι�ηση και η κατα� ταξη στον εν λο�γω
κατα� λογο. 
Η πιστοποιου� μενη εγγραφη�  στους επι�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς η�  το
πιστοποιητικο� ,  που  εκδι�δεται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ησης,  συνιστα�  τεκμη� ριο
καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τις απαιτη� σεις ποιοτικη� ς επιλογη� ς, τις οποι�ες καλυ� πτει ο επι�σημος
κατα� λογος η�  το πιστοποιητικο� .
Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που ει�ναι εγγεγραμμε�νοι  σε επι�σημους καταλο� γους απαλλα� σσονται  απο�
την υποχρε�ωση υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν που αναφε�ρονται στο πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περι�πτωση  νομικου�  προσω� που,  υποβα� λλονται  ηλεκτρονικα� ,  στον  φα� κελο  “Δικαιολογητικα�
Προσωρινου�  Αναδο�χου”, τα νομιμοποιητικα�  ε�γγραφα απο�  τα οποι�α προκυ� πτει η εξουσι�α υπογραφη� ς
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του νομι�μου εκπροσω� που και τα οποι�α πρε�πει να ε�χουν εκδοθει�  ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες
πριν  απο�  την  υποβολη�  τους119, εκτο� ς  αν  συ� μφωνα  με  τις  ειδικο� τερες  διατα� ξεις  αυτω� ν  φε�ρουν
συγκεκριμε�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Εα� ν ο προσφε�ρων ει�ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασης,
2.  Αντι�γραφο του ισχυ� οντος καταστατικου�  με το ΦΕΚ στο οποι�ο ε�χουν δημοσιευτει�  ο� λες οι  με�χρι
ση� μερα τροποποιη� σεις αυτου�  η�  επικυρωμε�νο αντι�γραφο κωδικοποιημε�νου καταστατικου�  (εφο� σον
υπα� ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποι�ο ε�χει δημοσιευτει� το πρακτικο�  ΔΣ εκπροσω� πησης του νομικου�  προσω� που,
4.  Πρακτικο�  Δ.Σ  περι�  ε�γκρισης  συμμετοχη� ς  στο  διαγωνισμο� ,  στο  οποι�ο  μπορει�  να  περιε�χεται  και
εξουσιοδο� τηση  (εφο� σον  αυτο�  προβλε�πεται  απο�  το  καταστατικο�  του  υποψηφι�ου  αναδο�χου)  για
υπογραφη�  και υποβολη�  προσφορα� ς σε περι�πτωση που δεν υπογρα� φει ο ι�διος ο νο� μιμος εκπρο� σωπος
του  φορε�α  την  προσφορα�  και  τα  λοιπα�  απαιτου� μενα  ε�γγραφα  του  διαγωνισμου�  και  ορι�ζεται
συγκεκριμε�νο α� τομο,
5. Πιστοποιητικο�  αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς περι� τροποποιη� σεων του καταστατικου�  /
μη λυ� σης της εταιρει�ας. 

Εα� ν ο προσφε�ρων ει�ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντι�γραφο  του  καταστατικου�  με  ο� λα  τα  με�χρι  ση� μερα  τροποποιητικα� ,  η�  φωτοαντι�γραφο
επικυρωμε�νου, απο�  δικηγο� ρο, κωδικοποιημε�νου καταστατικου� , εφο� σον υπα� ρχει
2.  Πιστοποιητικα�  αρμο� διας  δικαστικη� ς  η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς  περι�  των  τροποποιη� σεων  του
καταστατικου�
Σε περι�πτωση εγκατα� στασης τους στην αλλοδαπη� , τα δικαιολογητικα�  συ� σταση� ς τους εκδι�δονται με
βα� ση την ισχυ� ουσα νομοθεσι�α της χω� ρας που ει�ναι εγκατεστημε�να, απο�  την οποι�α και εκδι�δεται το
σχετικο�  πιστοποιητικο� .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφε�ρων αναφε�ρει στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που προτι�θεται να ανα-
θε�σει υπο�  μορφη�  υπεργολαβι�ας σε τρι�τους, καθω� ς και τους υπεργολα� βους που προτει�νει. 

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

23.3  .................................................................... 120

23.4     Αν το(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, το(α) οποι�ο(α) ο προσφε�ρων προτι�θεται να αναθε�σει υπο�
μορφη�  υπεργολαβι�ας σε τρι�τους, υπερβαι�νει το ποσοστο�  του τρια� ντα τοις εκατο�  (30%)121  της συνολι-
κη� ς αξι�ας της συ� μβασης, η αναθε�τουσα αρχη� :

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 προσφε�ροντα να αντικαταστη� σει ε�ναν υπεργολα� βο, ο� ταν απο�
την ως α� νω επαλη� θευση προκυ� πτει ο� τι συντρε�χουν λο� γοι αποκλεισμου�  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διεξαγωγη�  του διαγωνισμου�  ε�χουν εκδοθει� οι πιο κα� τω γνωμοδοτη� σεις  και αποφα� σεις122:
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 Η  αρ.  82335/24-7-2017 Απο� φαση  του  Αναπληρωτη�  Υπουργου�  Οικονομι�ας  και  Ανα� πτυξης
ε�νταξης  της  μελε�της  στο  ΠΔΕ  2017  στη  ΣΑΜΠ  008  του  ε�ργου  του  θε�ματος  με
ενα� ριθμο:2017ΜΠ0080003

 Η αρ 27/24-03-2020 απο� φαση της Επιτροπη� ς  Ποιο� τητας Ζωη� ς της ΠΚΜ ε�γκρισης τρο� που
δημοπρα� τησης της μελε�της.

 Η  αρ.181217(2485)/29-6-2020 απο� φαση  ε�γκρισης  φακε�λου  τεχνικω� ν  δεδομε�νων  και
συγγραφη� ς υποχρεω� σεων.123.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

Σοφία Κεχαγιά
Πολ. Μηχ. με Α’ β.

H Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Σχεδιασμού Προγραμματισμού

ΔΤΕ/ΠΚΜ

Βασιλική Κανάκη
Τοπ. Μηχ. με Α΄β.

Η Προϊσταμένη 
ΔΤΕ/ ΠΚΜ 

κ.α.α.

Δέσποινα Ανταβαλίδου
Πολ. Μηχ. με Α΄β.

Εγκρι�νεται με την υπ’ αρ.    1084/8-9-2020  Απο� φαση  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /ΠΚΜ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανασιάδου –Αηδονά Ε. Αθηνά

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1.Μήττας Χρήστος Αντιπερ/χης, Μέλος 

2.Μπάτος Σωτήριος Αντιπερ/χης, Μέλος 

3.Δερμεντζοπούλου Μαρία, Αντιπρόεδρος 

4.Κούης Κωνσταντίνος, Μέλος 

5.Καζαντζίδης Παντελεήμων, Μέλος

6.Ζωγράφου Αικατερίνη, Μέλος

7.Ζέρζης Πέτρος, Μέλος

8.Τζόβας Απόστολος, Μέλος

9.Θωμά Δήμητρα, Μέλος

10.Τρελλόπουλος Γεώργιος, Μέλος

11.Τσεχελίδης Ιωάννης, Μέλος

12.Χρυσομάλλης Νικόλαος, Μέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 

Για λόγους αντικειμενικότητας πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην αιτιολόγηση και στη
βαθμολόγηση κάθε μιας τεχνικής προσφοράς, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους. 
Ο  τρόπος  αξιολόγησης  και  βαθμολόγησης,  με  ταυτόχρονη  αντιστοίχιση  λεκτικού  (επιθετικού)
προσδιορισμού θα διαβαθμίζεται ως εξής: 

 «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 
 «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 
 «Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 
 «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69
 «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς 

Κ1α. Ανάλυση ανά κατηγορία μελέτης 
 Πλήρης ανάλυση κύριων και υποστηρικτικών μελετών 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Πλήρης ανάλυση κύριων και μικρές ελλείψεις των υποστηρικτικών μελετών
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Ελλείψεις κύριων και υποστηρικτικών μελετών 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 Περιγραφή βασιζόμενη αποκλειστικά στο φάκελο έργου
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Μη επαρκής τεχνική έκθεση
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κ1β. Εντοπισμός θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας και επισήμανση τυχόν προβλημάτων 
Η  Ε.Δ.  καταγράφει  όλα  τα  θέματα/προβλήματα  που  εντοπίζονται  στο  σύνολο  των  Τεχνικών
Προσφορών και τα κατατάσσει με σειρά σπουδαιότητας (ιεραρχεί). 
Ανά  διαγωνιζόμενο,  αξιολογεί  συγκριτικά  επί  του  συνόλου  την  πληρότητα  εντοπισμού
θεμάτων/προβλημάτων, ενώ δεν αξιολογεί περιπτώσεις όπου ο διαγωνιζόμενος υπερβάλλει. 
Δεν βαθμολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

 Καταγραφή και πρόβλεψη θεμάτων / προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Καταγραφή και πρόβλεψη περισσότερων θεμάτων / προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 καταγραφή του 50 % των θεμάτων - προβλημάτων 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 καταγραφή λιγότερων  του 50 % των θεμάτων - προβλημάτων 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

  Μη Καταγραφή των θεμάτων - προβλημάτων 
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 
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Κ1γ. Αποτελεσματικότητα πρότασης επίλυσης των προβλημάτων 

 Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης όλων των προβλημάτων 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης ποσοστού μεγαλύτερου του 70% των προβλημάτων  
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης ποσοστού μεγαλύτερου του 50% των προβλημάτων 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης ποσοστού μικρότερου του 50% των προβλημάτων 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

  Μη καταγραφή επίλυσης προβλημάτων - θεμάτων 
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 

Κ2α. Παρουσίαση απαιτούμενων δραστηριοτήτων ανά φάση και κατά στάδιο 

 Πλήρης  παρουσίαση  και  ανάλυση  φάσεων  και  σταδίων  σε  εφαρμογή  των  ισχυουσών
προδιαγραφών και κανονισμών
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Πλήρης  παρουσίαση  και  ανάλυση  φάσεων  και  παραλείψεις  σταδίων  σε  σχέση  με  τις
ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς 
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 παρουσίαση και ανάλυση φάσεων και σταδίων με επουσιώδεις παραλήψεις σε σχέση με τις
ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 ουσιώδεις  παραλείψεις  στην  ανάλυση φάσεων και  σταδίων σε  σχέση με  τις  ισχύουσες
προδιαγραφές και κανονισμούς 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Μη συμμόρφωση σε ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κ2β. Περιγραφή των προτύπων /τυποποιημένων στοιχείων λειτουργίας των εμπλεκομένων
οικονομικών φορέων. 

 Πιστοποίηση ( ISO 9001) για την παραγωγή μελετών από αρμόδιο φορέα 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Αποδεδειγμένη  τήρηση του  τυποποιημένου  συστήματος  προγράμματος  ποιότητας  σε  3
τουλάχιστον παρόμοιες μελέτες την τελευταία 10ετία (εγκεκριμένα ΠΠΜ) 
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Αποδεδειγμένη  τήρηση του  τυποποιημένου  συστήματος  προγράμματος  ποιότητας  σε  1
τουλάχιστον παρόμοια μελέτη την τελευταία 10ετία  
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 
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 Τυποποιημένο  σύστημα  προγράμματος  ποιότητας  που  έχει  τηρηθεί  σε  1  τουλάχιστον
παρόμοια κύρια κατηγορία  μελέτης την τελευταία 10ετία 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Πρόταση Τυποποιημένου συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κ2γ.  Περιγραφή  των  ενεργειών  του  Συντονιστή  για  την  ενημέρωση,  επικοινωνία,
αλληλοτροφοδότηση  μελετών  και  καθορισμό  σημείων  ελέγχου  για  την  παραγωγή  της
μελέτης 
 Αποδεδειγμένη  τήρηση  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  της  μελέτης  με  βάσει  τα
πρότυπα  (ISO)/τυποποιημένα  συστήματα  των  οικονομικών  φορέων  που  έχει  εφαρμόσει  ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 3 παρόμοιες μελέτες 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Αποδεδειγμένη  τήρηση  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  της  μελέτης  με  βάσει  τα
πρότυπα  (ISO)/τυποποιημένα  συστήματα  των  οικονομικών  φορέων  που  έχει  εφαρμόσει  ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 1 παρόμοια μελέτη 
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Αποδεδειγμένη  τήρηση  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  της  μελέτης  με  βάσει  τα
πρότυπα  (ISO)/τυποποιημένα  συστήματα  των  οικονομικών  φορέων  που  έχει  εφαρμόσει  ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 3 μη παρόμοιες μελέτες 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 Αποδεδειγμένη  τήρηση  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  της  μελέτης  με  βάσει  τα
πρότυπα  (ISO)/τυποποιημένα  συστήματα  των  οικονομικών  φορέων  που  έχει  εφαρμόσει  ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 1 μη παρόμοιες μελέτες 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Πρόταση Τυποποιημένου συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς 

Κ3. Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων κατά φάσεις και στάδια.
Τεκμηρίωση  του  συνολικού  χρόνου  υλοποίησης,  με  δεδομένο  τα  θέματα  ιδιαίτερης
σημασίας και των εντοπισθέντων προβλημάτων, με αναφορά στα σημεία ελέγχου. 

 Πλήρης παρουσίαση φάσεων και σταδίων με τεκμηρίωση 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Πλήρης παρουσίαση φάσεων και σταδίων με ελλιπή τεκμηρίωση 
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Ελλιπής παρουσίαση φάσεων και σταδίων με τεκμηρίωση 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

 Ελλιπής παρουσίαση φάσεων και σταδίων με ελλιπή τεκμηρίωση 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος Φάκελου Μελέτης 
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 
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Για την παραπάνω βαθμολογία όσον αφορά την τεκμηρίωση αξιολογούνται: 
1.  Αιτιολόγηση  της  σύνταξης  του  χρονοδιαγράμματος  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  θέματα  και
προβλήματα που επισημάνθηκαν. 
2. Αιτιολόγηση των σημείων ελέγχου και παρουσίαση της κρίσιμης διαδρομής 
3. Τρόποι αντιμετώπισης τυχόν εκτροπών του χρονοδιαγράμματος 

Κριτήριο 4ο Τεχνικής προσφοράς 

Κ4α. Δομή οργανογράμματος -κατανομή καθηκόντων ευθυνών και υποχρεώσεων στα μέλη
της ομάδας μελέτης και του συντονιστή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 

 Σαφής αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την ομάδα μελέτης
ανα ειδικότητα και κατηγορία μελέτης. 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Σαφής και τεκμηριωμένη αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την
ομάδα μελέτης ανά ειδικότητα και κατηγορία μελέτης 
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Αντιστοίχιση  της  μεθοδολογίας  και  του  χρονοδιαγράμματος  με  την  ομάδα  μελέτης  ανά
ειδικότητα και κατηγορία μελέτης 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 Ελλιπής αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την ομάδα μελέτης
ανά ειδικότητα και κατηγορία μελέτης 
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Καμία Αντιστοίχιση
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 

Κ4β. Συνοχή των μελών της ένωσης και του συντονιστή. 

 Για τη συνοχή, οι κατηγορίες μελετών που απαιτούν συνεργασία είναι οι εξής: 10, 13, 16,
27. 
 Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών όλων των αντίστοιχων
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία 
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100 

 Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών των περισσότερων από
τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία  
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94 

 Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών των μισών από τους
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία • 
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84 

 Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών λιγότερων των μισών
από τους  αντίστοιχους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία  
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69 

 Μη αποδεδειγμένη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων  που συμμετέχουν στην
ένωση την τελευταία 10ετία.
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50 
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1 Κατα�  την ε�ννοια της περ. 29 της παρ. 1 του α� ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
2 Συμπληρω� νονται  τα  στοιχει�α  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς.  Επισημαι�νεται  ο� τι  οι  αναθε�τοντες
φορει�ς δυ� νανται να χρησιμοποιου� ν το παρο� ν τευ� χος διακη� ρυξης για τις συμβα� σεις που αναθε�τουν
συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3  Αναγρα� φεται ο κωδικο� ς ταυτοποι�ησης της διατιθε�μενης πι�στωσης (π.χ. κωδικο� ς ενα� ριθμου
ε�ργου  στο  ΠΔΕ  η�  κωδικο� ς  πι�στωσης  του  τακτικου�  προυM πολογισμου�  του  φορε�α  υλοποι�ησης).  Σε
περι�πτωση συγχρηματοδοτου� μενων ε�ργων απο�  πο� ρους της ΕυρωπαιMκη� ς Ένωσης, αναγρα� φεται και ο
τι�τλος του Επιχειρησιακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ η�  α� λλου συγχρηματοδοτου� μενου απο�  πο� ρους ΕΕ
προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου ει�ναι ενταγμε�νη η υπο�  ανα� θεση μελε�τη.
4              Συμπληρω� νεται η επωνυμι�α της αναθε�τουσας αρχη� ς.
5  Με�σω της λειτουργικο� τητας “Επικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος. 
6  Πρβ. α� ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκη� ρυξη συ� μβασης περιλαμβα� νει κατ' ελα� χιστον τις
πληροφορι�ες που προβλε�πονται στο Με�ρος Γ΄ του Παραρτη� ματος V του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι, με�χρι την ε�κδοση τυποποιημε�νου εντυ� που προκη� ρυξης συ� μβασης για
συμβα� σεις  κα� τω  των  ορι�ων,  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς,  μπορου� ν  να  χρησιμοποιου� ν  το  αντι�στοιχο
τυποποιημε�νο  ε�ντυπο  “Προκη� ρυξη  Συ� μβασης”,  αντλω� ντας  το  απο�  τη  διαδρομη�
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφω� νοντα� ς  το
αναλο� γως.
7  Το ΤΕΥΔ εγκρι�θηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απο� φαση της Ενιαι�ας Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσι�ων
Συμβα� σεων  με  θε�μα  «Έγκριση  του  "Τυποποιημε�νου  Εντυ� που  Υπευ� θυνης  Δη� λωσης"  (ΤΕΥΔ)  του
α� ρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασι�ες συ� ναψης δημο� σιας συ� μβασης κα� τω των
ορι�ων των οδηγιω� ν (Β' 3698/2016)
Aπο�  τις  2-5-2019,  παρε�χεται  η  νε�α  ηλεκτρονικη�  υπηρεσι�α Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφε�ρει  τη  δυνατο� τητα  ηλεκτρονικη� ς
συ� νταξης και  διαχει�ρισης του Τυποποιημε�νου  Εντυ� που Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ).  Μπορει�τε  να
δει�τε  τη  σχετικη�  ανακοι�νωση  στη  Διαδικτυακη�  Πυ� λη του  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
Επισημαι�νεται ο� τι η χρη� ση της ως α� νω υπηρεσι�ας για τη συ� νταξη του ΤΕΥΔ ει�ναι προαιρετικη�  για τις
αναθε�τουσες αρχε�ς και τους οικονομικου� ς φορει�ς, καθω� ς εξακολουθου� ν να ε�χουν τη δυνατο� τητα να
διαμορφω� σουν  το  .doc αρχει�ο  που  ει�ναι  διαθε�σιμο  στην  ιστοσελι�δα  της  Αρχη� ς  στη  διαδρομη�
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
8 Πρβλ και α� ρθρο 4 1.της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απο� φασης 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).
9 Η  περιπτ.  (ζ)  συμπληρω� νεται  και  περιλαμβα� νεται  στη  διακη� ρυξη  εφο� σον  η  αναθε�τουσα  αρχη�
περιλα� βει  υποδει�γματα  εγγρα� φων  προς  υποβολη�  απο�  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς  π.χ.  εγγυητικω� ν
επιστολω� ν.
10  Συμπληρω� νονται  τυχο� ν  α� λλα ε�γγραφα συ� μβασης η�  τευ� χη  που  η  αναθε�τουσα αρχη�  κρι�νει
αναγκαι�α  με  σκοπο�  να  περιγρα� ψει  η�  να  προσδιορι�σει  στοιχει�α  της  συ� μβασης  η�  της  διαδικασι�ας
συ� ναψης.
11  Πρβλ. α� ρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 3 του ν.
4497/2017 (Α 171)  
12  Συμπληρω� νεται η ημερομηνι�α δημοσι�ευσης της διακη� ρυξης στην ιστοσελι�δα, η οποι�α πρε�πει
να ταυτι�ζεται με τη δημοσι�ευση αυτη� ς στο ΚΗΜΔΗΣ (α� ρθρο 120 ν.  4412/2016).  Στην περι�πτωση
αυτη� ,  δεν  υπα� ρχει  προ� βλεψη  για  δαπα� νη  αναπαραγωγη� ς  των  τευχω� ν  του  διαγωνισμου�  και
διαγρα� φονται τα λοιπα�  εδα� φια (πλην του πρω� του εδαφι�ου) της παρ. 2.2 της διακη� ρυξης.
13  Όταν ει�ναι αδυ� νατο να παρασχεθει�  ελευ� θερη, πλη� ρης,  α� μεση και δωρεα� ν
ηλεκτρονικη�  προ� σβαση σε ορισμε�να ε�γγραφα της συ� μβασης,  μπορει�  να περιληφθει�,  στο παρο� ν
α� ρθρο της διακη� ρυξης, προ� βλεψη ο� τι τα σχετικα�  ε�γγραφα της συ� μβασης θα διατεθου� ν με με�σα
α� λλα  πλην  των  ηλεκτρονικω� ν,  ο� πως  το  ταχυδρομει�ο  η�  α� λλο  κατα� λληλο  με�σο  η�  συνδυασμο� ς
ταχυδρομικω� ν η�  α� λλων καταλλη� λων με�σων και ηλεκτρονικω� ν με�σων (τρι�το εδα� φιο παρ. 1 του
α� ρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην περι�πτωση αυτη�   προτει�νεται η ακο� λουθη διατυ� πωση:  «Τα
ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός
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…………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………...  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».
14  Όταν δεν μπορει� να προσφερθει� ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρονικη�  προ� σβαση
σε ορισμε�να ε�γγραφα της συ� μβασης, διο� τι η αναθε�τουσα αρχη�  προτι�θεται να εφαρμο� σει την παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφε�ρονται,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης,  τα  με�τρα
προστασι�ας του εμπιστευτικου�  χαρακτη� ρα των πληροφοριω� ν, τα οποι�α απαιτου� νται, και τον τρο� πο
με τον οποι�ο ει�ναι δυνατη�  η προ� σβαση στα σχετικα�  ε�γγραφα. Ενδεικτικα� , λ.χ., η αναθε�τουσα αρχη�  θα
μπορου� σε  να  αναφε�ρει  ο� τι:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει
εμπιστευτικά  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό,
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
15  Συμπληρω� νεται  απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  με  σαφη� νεια συγκεκριμε�νη ημερομηνι�α,  προς
αποφυγη�  οιασδη� ποτε συ� γχυσης και αμφιβολι�ας. 
16 Συμπληρω� νεται  η  τε�ταρτη  ημε�ρα  πριν  απο�  τη  λη� ξη  της  προθεσμι�ας  του  α� ρθρου  14  της
παρου� σας.  Σε  περι�πτωση  που  η  ημε�ρα  αυτη�  ει�ναι  αργι�α,  τι�θεται  η  προηγου� μενη  αυτη� ς  εργα� σιμη
ημε�ρα. Πρβλ και α� ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').
17   Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
18 Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιη� θηκε απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
19 Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το α� ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειω� νεται ο� τι η προθεσμι�α των 10
ημερω� ν που αναγρα� φεται στο παρο� ν σημει�ο αφορα�  μο� νο τον χρο� νο υπογραφη� ς της ΥΔ και σε καμι�α
περι�πτωση δεν συνδε�εται με τη συνολικη�  προθεσμι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν με την ε�ννοια ο� τι οι
οικονομικοι�  φορει�ς ε�χουν τη δυνατο� τητα να υποβα� λλουν την προσφορα�  τους οποτεδη� ποτε κατα�  την
ως α� νω προθεσμι�α.
20 Επισημαι�νεται  ο� τι,  ως προς τις  προθεσμι�ες   για την ολοκλη� ρωση των ενεργειω� ν  της Επιτροπη� ς
Διενε�ργειας  Διαγωνισμου�  ισχυ� ουν  τα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποι�ο
προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 
21 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 12
περ. α του ν. 4605/2019.
22  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 
23 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως αντικαταστα� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.
24  Με την επιφυ� λαξη των παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λη� ψη επανορθωτικω� ν
με�σων).
25 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
26 Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
27  Πρβλ. παρ. 7 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 4
του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α� ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
28             Πρβλ. α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
29 Πρβ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν.  4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 41 του ν.
4605/2019.
30             Πρβλ. α� ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
31 Πρβ. α� ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
32             Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 ε�ως 3 του ν. 4412/2016.





33 Πρβ. α� ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019.
34   Ή/και η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , κατα�  περι�πτωση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
35  Πρβλ. ομοι�ως προηγου� μενη υποσημει�ωση
36  Η φρα� ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστι�θεται στη διακη� ρυξη μο� νο στις
περιπτω� σεις εκει�νες, στις οποι�ες προβλε�πεται υποχρε�ωση προσυμβατικου�  ελε�γχου, συ� μφωνα με τα
α� ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, α� λλως διαγρα� φεται.
37  Επισημαι�νεται ο� τι η εν λο� γω υπευ� θυνη δη� λωση υποβα� λλεται απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο,
ε�πειτα απο�  σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς,  μόνο στην περι�πτωση του προσυμβατικου�
ελε�γχου η�  της α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατα�  της απο� φασης κατακυ� ρωσης (πρβ. α� ρθρο
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε απο�  την περ. 26 του α� ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
38 Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
39  Η απο� φαση κατακυ� ρωσης κοινοποιει�ται στον προσωρινο�  ανα� δοχο: α) στην περι�πτωση που
απαιτει�ται υποβολη�  υπευ� θυνης δη� λωσης του α� ρθρου 8.1, μετα�  τον ε�λεγχο αυτη� ς και τη διαπι�στωση
της ορθο� τητα� ς  της απο�  την Επιτροπη�  διαγωνισμου� ,  και  β) στην περι�πτωση που δεν απαιτει�ται  η
υποβολη�  της  ανωτε�ρω  υπευ� θυνης  δη� λωσης  (πρβλ.  προηγου� μενη  υποσημει�ωση),  μετα�  την
ολοκλη� ρωση του  ελε�γχου  των δικαιολογητικω� ν  του προσωρινου�  αναδο� χου  κατα�  το  α� ρθρο 5 της
παρου� σας και την α� πρακτη πα� ροδο της προθεσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς.
40 Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19.
41  Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το α� ρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019. 
42  Επισημαι�νεται ο� τι με το  α� ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλε�πεται 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".
43  Απο�  1-1-2017  τε�θηκε  σε  ισχυ�  το  π.δ  80/2016  (  Α'  145  ),  με  το  α� ρθρο  13  του  οποι�ου
καταργη� θηκε το π.δ 113/2010.
44  Τι�θεται μο� νο εφο� σον προ� κειται για συγχρηματοδοτου� μενο ε�ργο απο�  πο� ρους της ΕυρωπαιMκη� ς
Ένωσης.
45  Τι�θεται  μο� νο  εφο� σον  επιλεγει�  η  διενε�ργεια  κλη� ρωσης  για  τη  συγκρο� τηση  συλλογικω� ν
οργα� νων.
46  Σε  περι�πτωση  που  περιλαμβα� νονται  τυχο� ν  δικαιω� ματα  προαι�ρεσης,  διαμορφω� νεται
αναλο� γως η εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1
περ. α' του ν. 4412/2016).
47  Πρβλ. α� ρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
48  Εφο� σον προ� κειται για συ� μβαση συγχρηματοδοτου� μενη (απο�   κονδυ� λια της Ε.Ε.) πρε�πει να
αναφε�ρεται  και  το  Με�τρο  απο�  το  οποι�ο  χρηματοδοτει�ται.  Πρε�πει  να  αναφε�ρεται  η  εξασφα� λιση
χρηματοδο� τησης της συ� μβασης (αρ 45 παρ 8 σημει�ο Α5 του ν. 4412/2016).
49  Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 ε�βδομο εδα� φιο του ν. 4013/2011, ο� πως αντικαταστα� θηκε απο�  το α� ρθρο
44 του ν. 4605/2019.
50 Η αναθε�τουσα αρχη�  διαμορφω� νει το παρο� ν σημει�ο της διακη� ρυξης, ανα� λογα με το αν αποφασι�σει
να υποδιαιρε�σει τη συ� μβαση σε περισσο� τερα τμη� ματα/μελε�τες η�  ο� χι, η� τοι να τις αναθε�σει ως ενιαι�ο
συ� νολο. Στην περι�πτωση που επιλε�ξει να μην υποδιαιρε�σει σε τμη� ματα, αναφε�ρει, στο παρο� ν σημει�ο
της διακη� ρυξης, τους βασικου� ς λο� γους της απο� φαση� ς της αυτη� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν. 4412/2016).
51  Κατα�  το  α� ρθρο  184  του  ν.  4412/2016,  τμηματικε�ς  προθεσμι�ες  μπορου� ν  να  τεθου� ν   στο
συμφωνητικο�  κατα�  την  κρι�ση  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς.  Αν  δεν  τεθου� ν  τμηματικε�ς  προθεσμι�ες,  η
σχετικη�  αναφορα�  της προκη� ρυξης διαγρα� φεται. Επι�σης, μπορει�  να γι�νεται παραπομπη�  στο σχετικο�
χρονοδια� γραμμα που (τυχο� ν) περιλαμβα� νεται στο τευ� χος τεχνικω� ν δεδομε�νων.
52  Στην περι�πτωση που η αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�ξει τη μη χορη� γηση προκαταβολη� ς, το σχετικο�
εδα� φιο διαγρα� φεται.





53  Να  αναφερθει�  εα� ν  γι�νονται  δεκτε�ς  εναλλακτικε�ς  προσφορε�ς  και  να  συμπληρωθου� ν  τα
αναφερο� μενα στο α� ρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθει�  «δεν γι�νονται δεκτε�ς».
54  Πρβ.  α� ρθρο 91 παρ.  1 περ.  (ε)  του ν.  4412/2016.  Αν,  ωστο� σο,  στην παρα� γραφο 13.3 της
παρου� σας  η  αναθε�τουσα αρχη�  ε�χει  συμπληρω� σει  ο� τι  γι�νονται  δεκτε�ς  εναλλακτικε�ς  προσφορε�ς,  η
παρα� γραφος 13.4 διαγρα� φεται . 
55  Ορι�ζεται  ο  χρο� νος  απο�  την  αναθε�τουσα  αρχη� ,  κατ΄εκτι�μηση  των  ιδιαιτεροτη� των  της
διαδικασι�ας.  Για  τον καθορισμο�  του χρο� νου  ισχυ� ος  της προσφορα� ς,  πρβ.  α� ρθρο 97 παρ 3  του  ν.
4412/2016.   
56  Η ελα� χιστη προθεσμι�α παραλαβη� ς των προσφορω� ν καθορι�ζεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 121
του ν. 4412/2016, ο� πως  αυτο�  τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019.
57   Προτει�νεται οι αναθε�τουσες αρχε�ς να ορι�ζουν την ημερομηνι�α ηλεκτρονικη� ς αποσφρα� γισης
των προσφορω� ν μετα�  την παρε�λευση τριω� ν εργασι�μων ημερω� ν απο�  την καταληκτικη�  ημερομηνι�α
υποβολη� ς  των  προσφορω� ν,  προκειμε�νου  να  ε�χει  προσκομιστει�  απο�  τους  συμμετε�χοντες  και  η
πρωτο� τυπη εγγυ� ηση συμμετοχη� ς, συ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 3.5. περ. β της παρου� σας.
58  Το ποσοστο�  της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς δεν μπορει� να υπερβαι�νει το 2% της εκτιμω� μενης αξι�ας
της  συ� μβασης,  χωρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  με  ανα� λογη  στρογγυλοποι�ηση,  μη  συνυπολογιζο� μενων  των
δικαιωμα� των προαι�ρεσης και παρα� τασης της συ� μβασης, (α� ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα� φιο πρω� το του ν.
4412/2016 ο� πως τροποποιη� θηκε με την παρ. 5α του α� ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 
59  Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε  με την περ. 4 του α� ρθρου 107
του ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του α� ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
60  Δεν απαιτει�ται εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης για συμβα� σεις αξι�ας ι�σης η�  κατω� τερης απο�  το ποσο�
των 20.000 ευρω� ,  εκτο� ς αν α� λλως ορι�ζεται στα ε�γγραφα της συ� μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ.
τρι�το του ν. 4412/2016).
61       Πρβ. α� ρθρο 198 του ν. 4412/2016, ο� πως αντικαταστα� θηκε με το α� ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).
62  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’  του ν.  4412/2016. Η εγγυ� ηση καλη� ς  εκτε�λεσης καλυ� πτει και την
παροχη�  ισο� ποσης  προκαταβολη� ς  προς  τον  ανα� δοχο,  χωρι�ς  να  απαιτει�ται  η  κατα� θεση  εγγυ� ησης
προκαταβολη� ς.  Στις  περιπτω� σεις  που  απο�  την  προκη� ρυξη  προβλε�πεται  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  εκτε�λεσης  και  του  ποσου�  της
καταβαλλο� μενης προκαταβολη� ς.
63  Τα  γραμμα� τια  συ� στασης  χρηματικη� ς  παρακαταθη� κης  του  Ταμει�ου  Παρακαταθηκω� ν  και
Δανει�ων, για την παροχη�  εγγυη� σεων συμμετοχη� ς και καλη� ς εκτε�λεσης (εγγυοδοτικη�  παρακαταθη� κη)
συστη� νονται συ� μφωνα με την ειδικη�  νομοθεσι�α που  διε�πει αυτο�  και ειδικο� τερα βα� σει του α� ρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δεκεμβρι�ου  1926/3  Ιανουαρι�ου  1927  (“Περι�  συστα� σεως  και  αποδο� σεως
παρακαταθηκω� ν και καταθε�σεων παρα�  τω Ταμει�ω Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
64  Πρβλ. υποσημει�ωση για προκη� ρυξη συ� μβασης στο α� ρθρο 2.1 της παρου� σας.
65            Συ� μφωνα με τα α� ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,
ο� πως ισχυ� ουν.
66 Συ� μφωνα  με  την  περ.  40  της  παρ.  1  και  την  παρ.  3  του  α� ρθρου  377  του  ν.  4412/2016,
εξακολουθει�  η υποχρε�ωση δημοσι�ευσης της περι�ληψης της προκη� ρυξης σε μι�α ημερη� σια εφημερι�δα
της  πρωτευ� ουσας  με  πανελλη� νια  κυκλοφορι�α,  που  προβλε�πεται  στο  α� ρθρο  12  παρ.  1  του  ν.
3316/2005 με�χρι και την 31η Δεκεμβρι�ου 2017 (πρβ. παρ. 10  του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016),
καθω� ς  και  σε  μι�α  ημερη� σια  εφημερι�δα  της  πρωτευ� ουσας  του  νομου� ,  στον  οποι�ο  προ� κειται  να
κατασκευαστει� το ε�ργο,το οποι�ο αφορα�  η μελε�τη η�  η υπηρεσι�α, η�  της ε�δρας της Περιφε�ρειας, αν στην
ε�δρα του νο� μου δεν εκδι�δεται ημερη� σια εφημερι�δα η�  αν το ε�ργο θα εκτελεστει�  σε περισσο� τερους
νομου� ς, που προβλε�πεται στο ι�διο α� ρθρο 12 του ν. 3316/2005 με�χρι την 31η Δεκεμβρι�ου 2020 (πρβ.
παρ. 12 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 
67  Συ� μφωνα με την παρ. 3 του α� ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθει�  να ισχυ� ει ε�ως την
1.1.2021 (πρβ. α� ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
68  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να
καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α του Μητρω� ου Μελετητω� ν/ Γραφει�ων Μελετω� ν. 
69  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α� ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
70   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. Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς πρε�πει να προσαρμο� ζουν το σχετικο�  πεδι�ο
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του  Με�ρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικο� τερα,  αντι�  της  αναφορα� ς  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση”,  δεδομε�νης  της  ως  α� νω  νομοθετικη� ς  μεταβολη� ς,  να  θε�τουν  τη  φρα� ση  “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετικη�  δη� λωση του οικονομικου�  φορε�α στο ΤΕΥΔ αφορα�  μο� νο σε
αμετα� κλητες καταδικαστικε�ς αποφα� σεις.
71  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 τελευται�α δυ� ο εδα� φια του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκαν με το
α� ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
72   Πρβ. α� ρθρο 73 παρ. 2 περι�πτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποι�α προστε�θηκε με το α� ρθρο 39
του ν. 4488/2017. 
73           Επισημαι�νεται ο� τι η προ� βλεψη για παρε�κκλιση απο�  τον υποχρεωτικο�  αποκλεισμο�  αποτελει�

δυνατο� τητα της αναθε�τουσας αρχη� ς (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
74           Ομοι�ως με την προηγου� μενη σημει�ωση. 
75  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�  συνε�πεια,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  δυ� ναται  να  επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσο� τερους,  ο� λους η�  ενδεχομε�νως και  κανε�ναν απο�  τους λο� γους αποκλεισμου�  της παρ.  18.1.5,
συνεκτιμω� ντας τα ιδιαι�τερα χαρακτηριστικα�  της υπο�  ανα� θεση συ� μβασης (εκτιμω� μενη αξι�α αυτη� ς,
ειδικε�ς περιστα� σεις κλπ), με σχετικη�  προ� βλεψη στο παρο� ν σημει�ο της διακη� ρυξης. Επισημαι�νεται ο� τι,
σε περι�πτωση επιλογη� ς οποιουδη� ποτε δυνητικου�  λο� γου αποκλεισμου�  της παρ. 18.1.5 και προ� βλεψης
του στην παρου� σα διακη� ρυξη, η αναθε�τουσα αρχη�  αποκλει�ει τον οικονομικο�  φορε�α (με την επιφυ� λαξη
των παρ. 7 ε�ως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ� σωπο του οποι�ου συντρε�χει ο συγκεκριμε�νος
λο� γος  αποκλεισμου� .  Επισημαι�νεται  ο� τι  η  επιλογη�  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  για  τους  λο� γους
αποκλεισμου�  της παραγρα� φου 18.1.5 διαμορφω� νει αντιστοι�χως το Τυποποιημε�νο Έντυπο Υπευ� θυνης
Δη� λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα  αποδεικτικα�  με�σα  του  α� ρθρου  22  του  παρο� ντος.  Σε  περι�πτωση  που  η
αναθε�τουσα αρχη�  δεν επιλε�ξει 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 αντι�στοιχα
το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικα�  με�σα.
76  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποι�α προστε�θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.  Επι�σης,  βλ.  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  6271/30-11-2018 ε�γγραφο της Αρχη� ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα�  με την απο� φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι�ου 2018 στην υπο� θεση C-124/2017.Vossloh, ιδι�ως
σκε�ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
77  Η αναφορα�  στην παρ. 18.1.5 τι�θεται εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�ξει κα� ποιον απο�  τους
λο� γους αποκλεισμου�  της παραγρα� φου αυτη� ς.
78  Επισημαι�νεται 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),  ει�ναι  προαιρετικα�  για  την  αναθε�τουσα αρχη�  και  πρε�πει  να  σχετι�ζονται  και  να  ει�ναι
ανα� λογα με το αντικει�μενο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτωση,
πρε�πει  να διαμορφω� νονται  κατα�  τρο� πο,  ω� στε να μην περιορι�ζεται  δυσανα� λογα η συμμετοχη�  των
ενδιαφερο� μενων οικονομικω� ν φορε�ων στους διαγωνισμου� ς. Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�  των
κριτηρι�ων  καταλληλο� τητας  των  υποψηφι�ων,  ει�ναι  αναγκαι�ο  να  τηρου� νται  απο�  τις  αναθε�τουσες
αρχε�ς, οι θεμελιω� δεις ενωσιακε�ς αρχε�ς, ιδι�ως η αρχη�  της ι�σης μεταχει�ρισης των συμμετεχο� ντων, της
αποφυγη� ς  των διακρι�σεων,  της  διαφα� νειας  και  της  ανα� πτυξης  του  ελευ� θερου  ανταγωνισμου� .  Τα
κριτήρια  επιλογής  του  άρθρου  19.1  έως  19.4  εξετα� ζονται  κατα�  τη  διαδικασι�α  ελε�γχου  της
καταλληλο� τητας του προσφε�ροντος να εκτελε�σει τη συ� μβαση (κριτη� ρια “on/off”)  και δεν μπορούν
να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21. 1 της παρούσας και να
βαθμολογούνται, πλην των τι�τλων σπουδω� ν και επαγγελματικω� ν προσο� ντων, υπο�  την προυM πο� θεση
ο� τι δεν τι�θενται ως κριτη� ριο επιλογη� ς και ειδικο� τερα τεχνικη� ς ικανο� τητας (Πρβλ. και υποσημει�ωση 68
κατωτε�ρω).
79  Επισημαι�νεται  ο� τι  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  δεν  μπορου� ν  να  καλου� ν  συγκεκριμε�νες  τα� ξεις/
πτυχι�α του Μητρω� ου Μελετητω� ν/ Γραφει�ων Μελετω� ν. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν.
4412/2016,  οι  οποι�ες  προστε�θηκαν  με  το  α� ρθρο  119  παρ.  5  περ.   α'  &  ε',  αντι�στοιχα,  του  ν.
4472/2017, σε συνδυασμο�  με το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.
80  Οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  μπορου� ν  να  επιβα� λλουν  απαιτη� σεις  που  να  διασφαλι�ζουν  ο� τι  οι
οικονομικοι�  φορει�ς  διαθε�τουν  την  αναγκαι�α  οικονομικη�  και  χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα  για  την
εκτε�λεση  της  συ� μβασης.  Όλες  οι  απαιτη� σεις  πρε�πει  να  σχετι�ζονται  και  να  ει�ναι  ανα� λογες  με  το
αντικει�μενο  της  συ� μβασης  (πρβ.  α� ρθρο  75  παρ.  1  τελευται�ο  εδα� φιο  και  αρ.  75  παρ.  3  του  ν.
4412/2016). Οι εν λο� γω απαιτη� σεις καθορι�ζονται περιγραφικα�  στο παρο� ν σημει�ο.





81  Οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  μπορου� ν  να  επιβα� λλουν  απαιτη� σεις  που  να  διασφαλι�ζουν  ο� τι  οι
οικονομικοι�  φορει�ς διαθε�τουν την αναγκαι�α τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανο� τητα για την εκτε�λεση
της συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της
συ� μβασης  (πρβ.  α� ρθρο  75  παρ.  1  τελευται�ο  εδα� φιο  και  αρ.  75  παρ.  4  του  ν.  4412/2016).  Πιο
συγκεκριμε�να,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  περιγρα� φει,  στο  παρο� ν  σημει�ο,  τις  απαιτη� σεις  τεχνικη� ς  και
επαγγελματικη� ς  ικανο� τητας,  ανα� λογα με  την  υπο�  ανα� θεση μελε�τη.  Ειδικα�  ως προς την  απαι�τηση
στελε�χωσης της επιχει�ρησης, η αναθε�τουσα αρχη�  αναφε�ρει περιγραφικα�  τα επαγγελματικα�  προσο� ντα
(εμπειρι�α, πτυχι�α, κλπ) των απαιτου� μενων για τη συγκεκριμε�νη συ� μβαση μελετητω� ν. Για τον τρο� πο
απο� δειξης της στελε�χωσης, πρβλ. α� ρθρο 22.2.3 της παρου� σας.
82  Προαιρετικη�  επιλογη� . Η παρ. 19.4 τι�θεται κατα�  διακριτικη�  ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς και
συμπληρω� νεται εφο� σον προβλε�πεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβα� νεται
ο� τι ο� λες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της συ� μβασης
(α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
83  Επισημαι�νεται ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας παρα� γει απο�  το υποσυ� στημα το ηλεκτρονικο�  αρχει�ο
«εκτυπω� σεις» των Δικαιολογητικω� ν Συμμετοχη� ς σε μορφη�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF),
το οποι�ο υπογρα� φεται με εγκεκριμε�νη προηγμε�νη ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμε�νη ηλεκτρονικη�
υπογραφη�  με  χρη� ση  εγκεκριμε�νων  πιστοποιητικω� ν  και  επισυνα� πτεται  στον  (υπο)φα� κελοφαης
προσφορα� ς «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).
84  Επισημαι�νεται ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας παρα� γει απο�  το υποσυ� στημα το ηλεκτρονικο�  αρχει�ο
«εκτυπω� σεις»  της  Τεχνικη� ς   σε  μορφη�  αρχει�ου  Portable Document Format (PDF),  το  οποι�ο
υπογρα� φεται  με  εγκεκριμε�νη  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�
υπογραφη�  με  χρη� ση  εγκεκριμε�νων  πιστοποιητικω� ν  και  επισυνα� πτεται  στον  (υπο)φακε�λο  της
προσφορα� ς «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).
85  Οποιοδη� ποτε α� λλο ε�γγραφο απαιτει�ται κατα�  τους ο� ρους του α� ρθρου 21.2 της παρου� σας. Στις
διαδικασι�ες συ� ναψης δημο� σιας συ� μβασης μελετω� ν, και εφο� σον τυγχα� νει εφαρμογη� ς το α� ρθρο 51, ο
φα� κελος «Τεχνικη�  Προσφορα� » περιλαμβα� νει ιδι�ως, επιπλε�ον των ως α� νω αναφερομε�νων, και τεχνικη�
ε�κθεση  με  τεχνικη�  προ� ταση  -  λυ� ση,  που  περιλαμβα� νει  την  εκτι�μηση  του  γενικου�  και  ειδικου�
αντικειμε�νου της μελε�της, με ανα� λυση των επιμε�ρους ζητημα� των, διερευ� νηση εναλλακτικω� ν λυ� σεων,
τεκμηρι�ωση των αντιστοι�χων προτα� σεων, καθω� ς και το κο� στος υλοποι�ησης και λειτουργι�ας. 
86  Το ο� ριο των σελι�δων καθορι�ζεται κατα�  την εκτι�μηση της αναθε�τουσας αρχη� ς, αναλο� γως των
απαιτη� σεων της μελε�της που προ� κειται να εκπονηθει�.
87 Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β.
του ν. 4605/2019 και τροποποιη� θηκε απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
88  Η αναθε�τουσα αρχη�  ε�χει διακριτικη�  ευχε�ρεια να επιλε�ξει ε�να η�  περισσο� τερα εκ των αναφερομε�νων

κριτηρι�ων  στις  παραγρα� φους  2  ε�ως  4  του  α� ρθρου  86  του  ν.  4412/2016  ανα� λογα  με  το
συγκεκριμε�νο αντικει�μενο της συ� μβασης και να καθορι�σει τη βαρυ� τητα αυτω� ν. Επισημαι�νεται ο� τι
τα κριτη� ρια ανα� θεσης πρε�πει να συνδε�ονται με το αντικει�μενο της συ� μβασης και να μην ε�χουν ως
αποτε�λεσμα την παροχη�  απεριο� ριστης ελευθερι�ας επιλογη� ς στην αναθε�τουσα αρχη�  (πρβ. παρ. 8
και 9 του α� ρθρου 86 του ν. 4412/2016). Επισημαι�νεται,  τε�λος,  ότι τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 19.1 έως 19.4 δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς ,
πλην των τι�τλων σπουδω� ν και επαγγελματικω� ν προσο� ντων, υπο�  την προυM πο� θεση ο� τι δεν τι�θενται
ως κριτη� ριο επιλογη� ς και ειδικο� τερα τεχνικη� ς ικανο� τητας στο α� ρθρο 19.3 της παρου� σας (Πρβλ.
Παρα� ρτημα ΧΙΙ/ Με�ρος II/ περ. στ του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016).

89  Τι�θενται ελα� χιστα ο� ρια για τις επιμε�ρους βαθμολογι�ες των κριτηρι�ων/υποκριτηρι�ων ανα� θεσης.
Πρε�πει, πα� ντως, να λα� βουν υπ’ ο� ψη οι αναθε�τουσες αρχε�ς ο� τι η θε�σπιση ορι�ων μπορει�  να ει�ναι
πολυ�  αυστηρη�  ε�ως  απαγορευτικη�  για  την  ελευ� θερη  συμμετοχη�  των  υποψηφι�ων  σε  κα� ποιες
περιπτω� σεις. Μπορει� λοιπο� ν, κατα�  την εκτι�μηση της αναθε�τουσας αρχη� ς, ει�τε να μην προβλε�πεται
η χρη� ση κατωτε�ρων ορι�ων ανα�  κριτη� ριο η�  το ο� ριο αυτο�  να τι�θεται πολυ�  χαμηλα�  (π.χ. 30 μονα� δες
στην εκατονταβα� θμια κλι�μακα βαθμολο� γησης του κριτηρι�ου).

90  Αναφε�ρεται μο� νο αν ε�χει τεθει� ελα� χιστα αποδεκτη�  επιμε�ρους βαθμολογι�α σε κα� θε κριτη� ριο. 
91  Σε περι�πτωση ασυνη� θιστα χαμηλω� ν προσφορω� ν, εφαρμο� ζονται τα α� ρθρα 88 και 89 του ν.
4412/2016.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art51




92  Ως προς τον τρο� πο υποβολη� ς των αποδεικτικω� ν με�σων του παρο� ντος α� ρθρου, τα οποι�α ε�χουν
συνταχθει�/  παραχθει�  απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς  φορει�ς  πρβλ. α� ρθρο 8 παρ.  3 της με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
93  Πρβ.  α� ρθρο  79Α  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  ο� πως  προστε�θηκε  με  το  α� ρθρο  43  παρ.  6  του  ν.
4605/2019. Σημειω� νεται ο� τι η προθεσμι�α των 10 ημερω� ν που αναγρα� φεται στο παρο� ν σημει�ο αφορα�
μο� νο  τον  χρο� νο  υπογραφη� ς  του  ΤΕΥΔ  και  σε  καμι�α  περι�πτωση  δεν  συνδε�εται  με  τη  συνολικη�
προθεσμι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν, με την ε�ννοια ο� τι οι οικονομικοι�  φορει�ς ε�χουν τη δυνατο� τητα
να υποβα� λλουν την προσφορα�  τους οποτεδη� ποτε κατα�  την ως α� νω προθεσμι�α.
94  Επισημαι�νεται  ο� τι  η  ανωτε�ρω  δυνατο� τητα  εναπο� κειται  στη  διακριτικη�  ευχε�ρεια  του
οικονομικου�  φορε�α.  Εξακολουθει�  να  υφι�σταται  η  δυνατο� τητα  να  υπογρα� φεται  το  ΤΕΥΔ  απο�  το
συ� νολο των φυσικω� ν προσω� πων που αναφε�ρονται στα τελευται�α δυ� ο εδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1
του  ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκαν με το α� ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
95  Πρβλ.  α� ρθρο  79Α  ν.  4412/2016,  το  οποι�ο  προστε�θηκε  με  το  α� ρθρο  107  περ.  13  του  ν.
4497/2017.
96 Πρβλ.  α� ρθρο  80  παρ.  13  του  ν.  4412/2016,  ο� πως  προστε�θηκε  με  το  α� ρθρο 43  παρ.  7,  περ.  α,
υποπερι�πτωση αε του ν. 4605/2019..  
97 Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
98  Εφιστα� ται η προσοχη�  των αναθετουσω� ν αρχω� ν στο ο� τι πρε�πει να ζητει�ται η προσκο� μιση
δικαιολογητικω� ν προς απο� δειξη μο� νο των λο� γων αποκλεισμου�  και των κριτηρι�ων επιλογη� ς που ε�χουν
τεθει� στην παρου� σα διακη� ρυξη. Επισημαι�νεται, περαιτε�ρω, ο� τι, η αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται, κατα�  το
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει� απο�  προσφε�ροντες, σε οποιοδη� ποτε χρονικο�  σημει�ο κατα�  τη
δια� ρκεια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτει�ται για
την ορθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.
99 Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
100  Λαμβανομε�νου  υπο� ψη  του  συ� ντομου,  σε  πολλε�ς  περιπτω� σεις,  χρο� νου  ισχυ� ος  των
πιστοποιητικω� ν  ασφαλιστικη� ς  ενημερο� τητας που  εκδι�δονται  απο�  τους  ημεδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς
φορει�ς,  οι  οικονομικοι�  φορει�ς  μεριμνου� ν  να  αποκτου� ν  εγκαι�ρως  πιστοποιητικα�  τα  οποι�α  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, προκειμε�νου να τα υποβα� λλουν, εφο� σον αναδειχθου� ν προσωρινοι�  ανα� δοχοι.
Τα εν λο� γω πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται μαζι� με τα υπο� λοιπα αποδεικτικα�  με�σα του α� ρθρου 22 απο�
τον προσωρινο�  ανα� δοχο, με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας» του υποσυστη� ματος.
101 Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
102 Λαμβανομε�νου υπο� ψη του συ� ντομου, σε πολλε�ς περιπτω� σεις, χρο� νου ισχυ� ος των πιστοποιητικω� ν
φορολογικη� ς  ενημερο� τητας  που  εκδι�δονται  απο�  τους  ημεδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  φορει�ς,  οι
οικονομικοι�  φορει�ς μεριμνου� ν να αποκτου� ν εγκαι�ρως πιστοποιητικα�  τα οποι�α 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, προκειμε�νου να τα υποβα� λλουν, εφο� σον αναδειχθου� ν προσωρινοι�  ανα� δοχοι. Τα εν λο� γω
πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται  μαζι�  με  τα  υπο� λοιπα  αποδεικτικα�  με�σα  του  α� ρθρου  22  απο�  τον
προσωρινο�  ανα� δοχο, με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας» του υποσυστη� ματος.
103 Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
104 Πρβλ.  παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
105 Πρβλ. α� ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 46, περ. α’
του ν. 4605/2019. 
106  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λο� γο αποκλεισμου� .
107 Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
108  Με εκτυ� πωση της καρτε�λας “Στοιχει�α Μητρω� ου/ Επιχει�ρησης”, ο� πως αυτα�  εμφανι�ζονται στο
taxisnet.
109  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  τις επιλε�ξει, ο� λες η�  κα� ποια/ες εξ αυτω� ν, ως λο� γους αποκλεισμου� .
110   Οι υπευ� θυνες δηλω� σεις του παρο� ντος τευ� χους φε�ρουν εγκεκριμε�νη προηγμε�νη ηλεκτρονικη�
υπογραφη�  η�  προηγμε�νη ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  που υποστηρι�ζεται απο�  εγκεκριμε�νο πιστοποιητικο�





(Πρβλ. α� ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)
111             Επισημαι�νεται ο� τι η αναθε�τουσα αρχη� , εφο� σον μπορε�σει να αποδει�ξει, με κατα� λληλα με�σα,
ο� τι συντρε�χει κα� ποια απο�  τις περιπτω� σεις αυτε�ς, αποκλει�ει οποιονδη� ποτε οικονομικο�  φορε�α απο�  τη
συμμετοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης. 
112  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λο� γο αποκλεισμου� .
113  Η πλατφο� ρμα της ΕυρωπαιMκη� ς Επιτροπη� ς eCertis για την αναζη� τηση ισοδυ� ναμων πιστοποιητικω� ν
α� λλων  κρατω� ν-μελω� ν  της  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμη,  χωρι�ς  κο� στος,  στη  διαδρομη� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Επισημαι�νεται  ο� τι  η ΕΑΑΔΗΣΥ ει�ναι  ο  αρμο� διος  εθνικο� ς
φορε�ας  για την καταχω� ρηση και  τη� ρηση των στοιχει�ων  του  eCertis για την Ελλα� δα.  Πρβλ.  το με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικο�  ε�γγραφο  της  Αρχη� ς  στον  ακο� λουθο  συ� νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
114 τα οποι�α εκδι�δονται συ� μφωνα με τις ειδικε�ς διατα� ξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009 
115 Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
116  Συμπληρω� νονται  τα απαιτου� μενα δικαιολογητικα�  (αποδεικτικα�  με�σα),  κατα�  περι�πτωση,  με
βα� ση το Με�ρος Ι του Παραρτη� ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη� ματος Α’ του ν. 4412/2016.
117   Για την απο� δειξη της   τεχνικη� ς ικανο� τητας του προσφε�ροντος, ο� πως αυτη�  προσδιορι�ζεται
στο α� ρθρο 19.3, η αναθε�τουσα αρχη�  αναγρα� φει ο� σα εκ των αποδεικτικω� ν με�σων που αναφε�ρονται
στα στοιχει�α 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). Ειδικα�  η στελε�χωση των ημεδαπω� ν μελετητικω� ν
επιχειρη� σεων  αποδεικνυ� εται  με  την  προσκο� μιση  της  βεβαι�ωσης  εγγραφη� ς  (πτυχι�ο)  στο  Μητρω� ο
Μελετητω� ν/ Γραφει�ων Μελετω� ν.
118  Εφο� σον  ε�χει  αναφερθει�  σχετικη�  απαι�τηση  στο  α� ρθρο  19.4,  συμπληρω� νεται  αναλο�γως
συ� μφωνα με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
119 Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο� πως αυτη�  προστε�θηκε με το α� ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπερι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
120   Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να προβλε�πουν ο� τι, κατο� πιν αιτη� ματος του υπεργολα� βου και
εφο� σον  η  φυ� ση  της  συ� μβασης  το  επιτρε�πει,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  καταβα� λλει  απευθει�ας  στον
υπεργολα� βο την αμοιβη�  του δυνα� μει συ� μβασης υπεργολαβι�ας με τον ανα� δοχο. Στην περι�πτωση αυτη� ,
καθορι�ζονται τα ειδικο� τερα με�τρα η�  οι μηχανισμοι�  που επιτρε�πουν στον κυ� ριο ανα� δοχο να εγει�ρει
αντιρρη� σεις  ως προς αδικαιολο�γητες  πληρωμε�ς,  καθω� ς  και  οι  ρυθμι�σεις  που  αφορου� ν  αυτο� ν  τον
τρο� πο πληρωμη� ς. Στην περι�πτωση αυτη�  δεν αι�ρεται η ευθυ� νη του κυ� ριου αναδο�χου. Συμπληρω� νεται
αναλο�γως.
121  Ο ο� ρος αυτο� ς μπορει�  να τεθει�, κατα�  την κρι�ση της αναθε�τουσας αρχη� ς, και στην περι�πτωση
ποσοστου�  μικρο� τερου του 30% της εκτιμω� μενης αξι�ας της συ� μβασης (πρβλ. παρ. 5 α� ρθρου 131 του ν.
4412/2016.
122  Τι�θενται  οι  τυχο� ν  ληφθει�σες  γνωμοδοτη� σεις  και  αποφα� σεις,  π.χ.  αποφα� σεις  ανα� ληψης
υποχρε�ωσης,  δε�σμευσης  πι�στωσης,  η  προηγου� μενη  συ� μφωνη  γνω� μη  της  αρμο� διας  διαχειριστικη� ς
αρχη� ς σε περι�πτωση συγχρηματοδοτου� μενης συ� μβασης, τυχο� ν α� λλες εγκρι�σεις, ειδικοι� ο� ροι, κλπ.
123   Απο�  01.01.2017 ε�χει τεθει�  σε ισχυ�  το π.δ 80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”,  το α� ρθρο 13 του οποι�ου καταργει�  το π.δ 113/2010.  Συ� μφωνα με το α� ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα,
καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επι�σης, συ� μφωνα με το α� ρθρο 12 παρ. 2 γ) του
ι�διου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που
συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες,  εφόσον δεν έχει  προηγηθεί  αυτών η
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος".  Πρβ. και α� ρθρο 5
του ως α� νω διατα� γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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