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3…ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 
με σκοποό  την επιλογηό  αναδοόχου για την εκποό νηση της μελεότης:

Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  Δ ι α τ η ρ η τ έ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ  ( Κ ρ ι ε ζ ώ τ ο υ )Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  Δ ι α τ η ρ η τ έ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ  ( Κ ρ ι ε ζ ώ τ ο υ )

Εκτιμώμενης αξίας  397.477,21 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθειό  συό μφωνα με: α) τις διαταό ξεις του ν.  4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οό ρους της
παρουό σας και

καλεί

τους ενδιαφεροό μενους οικονομικουό ς  φορειός  να υποβαό λουν προσφοραό  για την αναό δειξη  αναδοόχου
εκποό νησης της ως αό νω μελεότης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1. 1                  Αναθεότουσα αρχηό          :   Δηό μος Θεσσαλονιόκης 
Οδοό ς : Βασ. Γεωργιόου Α' 1
Ταχ.Κωδ. : 546 40
Τηλ. : 2313-317788
Telefax : 2313-317801
E-mail           : financialquality@thessaloniki.gr
Τεχν. Πληροφορ. : 2313-318470

1.2 Κυό ριος του Έργου : Δηό μος Θεσσαλονιόκης

1.3 Εργοδοό της: Δηό μος Θεσσαλονιόκης

1.4 Προιϊσταό μενη Αρχηό  : το Δημοτικοό  Συμβουό λιο του Δηό μου Θεσσαλονιόκης

1.5 Διευθυό νουσα Υπηρεσιόα : Διευό θυνση Αστικουό  Σχεδιασμουό  και Αρχιτεκτονικωό ν Μελετωό ν

1.6  Αρμοό διο  Τεχνικοό  Συμβουό λιο  :  Τεχνικοό  Συμβουό λιο  Δημοσιόων  Έργων  της  Μητροπολιτικηό ς
Ενοό τητας Θεσσαλονιόκης

1.7 Η Υπηρεσιόα που διεξαό γει τον διαγωνισμοό  ειόναι η Οικονομικηό  Επιτροπηό  του Δηό μου Θεσσαλονιόκης,
στην οποιόα θα κατατεθουό ν οι προσφορεός:

Οδοό ς : Βασ. Γεωργιόου Α' 1
Ταχ.Κωδ. : 546 40
Τηλ. : 2313-317788
Telefax : 2313-317801
E-mail           : financialquality@thessaloniki.gr

1.8 Εφοό σον οι ανωτεόρω υπηρεσιόες μεταστεγασθουό ν καταό  τη διαό ρκεια της διαδικασιόας αναό θεσης ηό
εκτεόλεσης  της  μελεότης,  υποχρεουό νται  να  δηλωό σουν  αό μεσα  τα  νεόα  τους  στοιχειόα  στους
ενδιαφεροό μενους/προσφεόροντες ηό  στον αναό δοχο.

Εφοό σον  οι  ανωτεόρω  υπηρεσιόες  ηό /και  τα  αποφαινοό μενα  οό ργανα  της  αναθεότουσας  αρχηό ς
καταργηθουό ν,  συγχωνευτουό ν  ηό  με  οποιονδηό ποτε  τροό πο  μεταβληθουό ν  καταό  τη  διαό ρκεια  της
διαδικασιόας  αναό θεσης ηό  εκτεόλεσης της μελεότης,  υποχρεουό νται  να δηλωό σουν αό μεσα και εγγραό φως
στους  ενδιαφεροό μενους/προσφεόροντες  ηό  στον  αναό δοχο  τα  στοιχειόα  των  υπηρεσιωό ν  ηό
αποφαινοό μενων  οργαό νων,  τα  οποιόα  καταό  τον  νοό μο  αποτελουό ν  καθολικοό  διαό δοχο  των  εν  λοόγω
οργαό νων που υπεισεόρχονται στα δικαιωό ματα και υποχρεωό σεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1 Τα εόγγραφα της συό μβασης για τον παροό ντα διαγωνισμοό  ειόναι τα ακοό λουθα:
α)  η  με  αρ.  OJ  S  :  2017/S  070-132707   προκηό ρυξη  συό μβασης  οό πως  δημοσιευό θηκε  στην

Επιόσημη Εφημεριόδα της Ευρωπαιϊκηό ς Ένωσης (ΕΕΕΕ), 
β) η με αρ. …… προκαταρκτικηό  προκηό ρυξη4, 
β) η παρουό σα διακηό ρυξη,
γ) το Ενιαιόο Ευρωπαιϊκοό  Έγγραφο Συό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
δ) το εόντυπο οικονομικηό ς προσφοραό ς,
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ε) το τευό χος τεχνικωό ν δεδομεόνων, 
στ) η συγγραφηό  υποχρεωό σεων, 
ζ) το τευό χος προεκτιμωό μενων αμοιβωό ν,
θ) το υποό δειγμα ….5

η)  τυχοό ν  συμπληρωματικεός  πληροφοριόες  και  διευκρινιόσεις  που  θα  παρασχεθουό ν  αποό  την
αναθεότουσα αρχηό   επιό οό λων των ανωτεόρω,

ια) ...6

2.2 Προσφεόρεται ελευό θερη, πληό ρης, αό μεση και δωρεαό ν ηλεκτρονικηό  προό σβαση στα εόγγραφα της 
συό μβασης αποό  τις 10-04-20177 στην ιστοσελιόδα 
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiTexnYpiresion/Dns
iAstSxedArxMeleton/Dimopratiseis/MeletiAnaplasisDiatiriteoySxoleiouKriezotou
Το εόντυπο οικονομικηό ς προσφοραό ς διατιόθεται αποό  τα γραφειόα της Διευό θυνσης Αστικουό  Σχεδιασμουό
και  Αρχιτεκτονικωό ν  Μελετωό ν,  οδοό ς  Αγγελαό κη  13,  πληροφοριόες  κα.  Φωτεινηό  Ξουριόδα  τηλ.:  2313-
318471. Οι ενδιαφεροό μενοι μπορουό ν ακοό μα, να λαό βουν γνωό ση οό λων των εγγραό φων της συό μβασης,
στα γραφειόα της Διευό θυνσης Αστικουό  Σχεδιασμουό  και Αρχιτεκτονικωό ν Μελετωό ν στην οδοό  Αγγελαό κη
13 καταό  τις εργαό σιμες ημεόρες και ωό ρες8 9.

2.3 Εφοό σον εόχουν ζητηθειό εγκαιόρως, ηό τοι εόως την 16-05-201710, η αναθεότουσα αρχηό  παρεόχει σε οό λους
τους  προσφεόροντες  που  συμμετεόχουν  στη  διαδικασιόα  συό ναψης  συό μβασης  συμπληρωματικεός
πληροφοριόες σχετικαό  με τις προδιαγραφεός  και οποιαδηό ποτε σχετικαό  δικαιολογητικαό ,  το αργοό τερο
εόως  την  19-05-201711.  Επιόσης  μεόχρι  την  ημεόρα  αυτηό ,  οι   οικονομικοιό  φορειός  μπορουό ν  να
ενημερωό νονται  για  το  “φαό κελο  δημοό σιας  συό μβασης  μελεότης”  που  βριόσκεται  στα  γραφειόα  της
Αναθεότουσας Αρχηό ς και να λαμβαό νουν φωτοαντιόγραφα των περιεχομεόνων του.  

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φαό κελοι των προσφορωό ν υποβαό λλονται μεόσα στην προθεσμιόα του αό ρθρου 14,
ειότε (α) με καταό θεσηό  τους στην Επιτροπηό  Διαγωνισμουό ,  Βασ. Γεωργιόου Α'  1,  546 40,

Θεσσαλονιόκη, γραφειόο 020 του κτηριόου Ε 
ειότε  (β)  με  αποστοληό ,  επιό  αποδειόξει,  προς  την  αναθεότουσα  αρχηό ,  το  Δηό μο

Θεσσαλονιόκης,  Βασ.  Γεωργιόου  Α'  1,  546  40,  Θεσσαλονιόκη  στο  Τμηό μα  Γενικουό  Πρωτοκοό λλου  &
Διοικητικηό ς Υποστηό ριξης 1ος ΟΡΟΦΟΣ, γραφειόο 102 Α

ειότε  (γ)  με  καταό θεσηό  τους  στο  πρωτοό κολλο  της  αναθεότουσας  αρχηό ς,  το  Δηό μο
Θεσσαλονιόκης,  Βασ.  Γεωργιόου  Α'  1,  546  40,  Θεσσαλονιόκη  στο  Τμηό μα  Γενικουό  Πρωτοκοό λλου  &
Διοικητικηό ς Υποστηό ριξης 1ος ΟΡΟΦΟΣ, γραφειόο 102 Α. 
Σε περιόπτωση ταχυδρομικηό ς  αποστοληό ς  ηό  καταό θεσης στο πρωτοό κολλο, οι  φαό κελοι προσφοραό ς
γιόνονται  δεκτοιό  εφοό σον  εόχουν  πρωτοκολληθειό  στο  πρωτοό κολλο  της  αναθεότουσας  αρχηό ς  που
διεξαό γει  τον  διαγωνισμοό ,  το  αργοό τερο μεόχρι  την  ημερομηνιόα  και  ωό ρα  του  διαγωνισμουό ,  οό πως
οριόζονται στο αό ρθρο 14 της παρουό σας. Η αναθεότουσα αρχηό  δεν φεόρει ευθυό νη για τυχοό ν ελλειόψεις
του  περιεχομεόνου  των  προσφορωό ν  που  αποστεόλλονται  ταχυδρομικαό  ουό τε  για  καθυστερηό σεις
στην αό φιξηό  τους. Δεν θα παραληφθουό ν φαό κελοι ηό  αό λλα εόγγραφα αποό  οποιοδηό ποτε ταχυδρομικοό
καταό στημα, ακοό μα κι αν η αναθεότουσα αρχηό  ειδοποιηθειό εγκαιόρως.

3.2 Οι προσφορεός υποβαό λλονται μεόσα σε σφραγισμεόνο φαό κελο (κυριόως φαό κελος), στον οποιόο πρεόπει
να αναγραό φονται ευκρινωό ς τα ακοό λουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά 

του …..12 
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για τη μελέτη: «αποκατάστασης διατηρητέου σχολείου (Κριεζώτου)» 
με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Θεσσαλονίκης 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 26-05-201713

Ο κυριόως φαό κελος της προσφοραό ς συνοδευό εται αποό  αιότηση υποβοληό ς προσφοραό ς στο διαγωνισμοό , η
οποιόα  αναγραό φει  το  διαγωνισμοό  στον  οποιόο  αφοραό ,  τα  στοιχειόα  ταυτοό τητας  του  προσφεόροντος
(μεμονωμεόνου ηό  εόνωσης),  δηλαδηό  επωνυμιόα (ηό  ονοματεπωό νυμο φυσικουό  προσωό που),  απαραιότητα
στοιχειόα επικοινωνιόας (ταχυδρομικηό  διευό θυνση, αριθμοό  τηλεφωό νου, fax, e-mail).

3.3 Εντοό ς του κυριόως φακεόλου της προσφοραό ς περιλαμβαό νονται τα ακοό λουθα:
α) ξεχωριστοό ς σφραγισμεόνος φαό κελος, με την εόνδειξη «Δικαιολογητικαό  Συμμετοχηό ς» καταό  τα

οριζοό μενα στο αό ρθρο 20.1 της παρουό σας,
β) ξεχωριστοό ς σφραγισμεόνος φαό κελος, με την εόνδειξη «Τεχνικηό  Προσφοραό » καταό  τα οριζοό μενα

στο αό ρθρο 20.2 της παρουό σας.  Εαό ν  τα τεχνικαό  στοιχειόα  της  προσφοραό ς  δεν ειόναι  δυνατοό ν,  λοόγω
μεγαό λου  οόγκου,  να  τοποθετηθουό ν  στον  κυριόως  φαό κελο,  τοό τε  αυταό  συσκευαό ζονται  χωρισταό  και
ακολουθουό ν τον κυριόως φαό κελο με τις ιόδιες ενδειόξεις.

και β) ξεχωριστοό ς σφραγισμεόνος φαό κελος (κλεισμεόνος με τροό πο που δε μπορειό  να ανοιχθειό
χωριός  να  καταστειό  τουό το  αντιληπτοό ,  επιό  ποινηό  αποκλεισμουό ),  με  την  εόνδειξη  «Οικονομικηό
Προσφοραό », ο οποιόος περιεόχει τα οικονομικαό  στοιχειόα της προσφοραό ς, καταό  τα οριζοό μενα στο αό ρθρο
20.3 της παρουό σας.
Οι ως αό νω ξεχωριστοιό  σφραγισμεόνοι φαό κελοι φεόρουν επιόσης τις ενδειόξεις του κυριόως φακεόλου του
αό ρθρου 3.2 της παρουό σας.

3.4  Προσφορεός  που  περιεόρχονται  στην  αναθεότουσα  αρχηό  με  οποιοδηό ποτε  τροό πο,  πριν  αποό  την
ημερομηνιόα  υποβοληό ς  του αό ρθρου 14 της παρουό σας, δεν αποσφραγιόζονται, αλλαό  παραδιόδονται στην
Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  καταό  τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 4.1.

3.5 Για τυχοό ν προσφορεός που υποβαό λλονται εκπροό θεσμα 14,  η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  σημειωό νει
στο  πρακτικοό  της  την  εκπροό θεσμη  υποβοληό  (ακριβηό  ημερομηνιόα  και  ωό ρα  που  περιηό λθε  η
προσφοραό  στην κατοχηό  της ηό  που παρεληό φθη η συστημεόνη επιστοληό  αποό  την αναθεότουσα αρχηό
ηό  που κατατεόθηκε στο πρωτοό κολλο της αναθεότουσα αρχηό ς) και τις απορριόπτει ως μη κανονικεός.

3.6 Οι προσφορεός υπογραό φονται και μονογραό φονται αναό  φυό λλο:
α) αποό  τον ιόδιο το μελετητηό  (σε περιόπτωση φυσικουό  προσωό που), 
β) το νοό μιμο εκπροό σωπο του νομικουό  προσωό που (σε περιόπτωση νομικουό  προσωό που) και 
γ)  σε  περιόπτωση  εόνωσης  οικονομικωό ν  φορεόων  που  υποβαό λλει  κοινηό  προσφοραό ,  ειότε  αποό

οό λους  τους  οικονομικουό ς  φορειός  που  αποτελουό ν  την  εόνωση  ειότε  αποό  εκπροό σωποό  τους  νομιόμως
εξουσιοδοτημεόνο. Στην προσφοραό  απαραιτηό τως πρεόπει να προσδιοριόζεται η εόκταση και το ειόδος της
συμμετοχηό ς  του  καό θε  μεόλους  της  εόνωσης  (συμπεριλαμβανομεόνης  της  κατανομηό ς  αμοιβηό ς  μεταξυό
τους), καθωό ς και ο εκπροό σωπος/συντονιστηό ς αυτηό ς.

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών

4.1 Η εόναρξη υποβοληό ς των προσφορωό ν που κατατιόθενται καταό  την καταληκτικηό  ημερομηνιόα στην
Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , σε δημοό σια συνεδριόαση, κηρυό σσεται αποό  τον Προό εδρο αυτηό ς, μισηό  ωό ρα πριν
αποό  την ωό ρα ληό ξη της προθεσμιόας του αό ρθρου 14 της παρουό σας. Η παραλαβηό  μπορειό  να συνεχισθειό
και μεταό  την ωό ρα ληό ξης, αν η υποβοληό , που εόχει εμπροό θεσμα αρχιόσει, συνεχιόζεται χωριός διακοπηό  λοόγω
του  πληό θους  των  προσελθοό ντων  ενδιαφερομεόνων  οικονομικωό ν  φορεόων.  Η  ληό ξη  της  παραλαβηό ς
κηρυό σσεται επιόσης αποό  τον Προό εδρο της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό , με προειδοποιόηση ολιόγων λεπτωό ν
της ωό ρας και μεταό  την κηό ρυξη της ληό ξης δεν γιόνεται δεκτηό  αό λλη προσφοραό .
Ο Προό εδρος της Επιτροπηό ς  Διαγωνισμουό  επικοινωνειό,  εν συνεχειόα,  αμεόσως με το πρωτοό κολλο της
αναθεότουσας  αρχηό ς  για  να  διαπιστωό σει  αν  εόχουν  υποβληθειό  προσφορεός  καταό  το  αό ρθρο  3.1  της
παρουό σας  (η  ωό ρα  και  ημεόρα  υποβοληό ς  αναγραό φεται  τοό σο  στο  πρωτοό κολλο  οό σο  και  παό νω  στον
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κυριόως φαό κελο,  η δε σχετικηό  καταχωό ρηση στον κυριόως φαό κελο μονογραό φεται αποό  τον υπευό θυνο
υπαό λληλο) και σε καταφατικηό  περιόπτωση, μεταβαιόνει μεόλος της, κατ’ εντοληό  του Προεόδρου της και
παραλαμβαό νει τις προσφορεός για να τηρηθειό η υποό λοιπη διαδικασιόα του διαγωνισμουό .

4.2 Η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  στην καθορισμεόνη αποό  την παρουό σα ημεόρα και ωό ρα, ηό  μεταό  τη ληό ξη της
παραλαβηό ς συό μφωνα με τα προβλεποό μενα στο αό ρθρο 4.1 της παρουό σας, αποσφραγιόζει τους κυριόως
φακεόλους και στη συνεόχεια,  τους φακεόλους των δικαιολογητικωό ν συμμετοχηό ς.  Οι προσφορεός  που
παραλαμβαό νονται, καταχωρουό νται καταό  σειραό  καταό θεσηό ς τους σε σχετικοό  πρακτικοό  της Επιτροπηό ς
Διαγωνισμουό , στο οποιόο ειδικοό τερα αναφεόρονται η σειραό  προσεόλευσης, η επωνυμιόα του οικονομικουό
φορεόα,  η  ταό ξη  και  κατηγοριόα  του15,  ο  εξουσιοδοτημεόνος  εκπροό σωπος  και  ο  εόλεγχος  των
δικαιολογητικωό ν  συμμετοχηό ς,  καθωό ς  και  της  προό σθετης  τεχνικηό ς  ικανοό τητας. 16.  Όλοι  οι  φαό κελοι
αριθμουό νται  με  τον  αυό ξοντα  αριθμοό  καταό θεσηό ς  τους,  οό πως  καταχωρηό θηκαν  στο  πρακτικοό  και
μονογραό φονται αποό  τον Προό εδρο και τα μεόλη της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό .

4.3 Στη συνεόχεια, η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , μεταό  την ολοκληό ρωση της παραλαβηό ς των προσφορωό ν
και καταγραφηό ς των δικαιολογητικωό ν συμμετοχηό ς του αό ρθρου 20.1 της παρουό σας, προχωραό  στην
αποσφραό γιση των οικονομικωό ν προσφορωό ν, τη μονογραφηό  τους αποό  τον Προό εδρο και τα μεόλη της
Επιτροπηό ς  Διαγωνισμουό  και  την  ανακοιόνωση  των  επιό  μεόρους  στοιχειόων  τους,  τα  οποιόα  επιόσης
καταχωρουό νται στο ιόδιο ως αό νω πρακτικοό

Στη  συνεόχεια η  Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  προβαιόνει  σε  εόλεγχο  της  ολοόγραφης  και  αριθμητικηό ς
αναγραφηό ς  των επιμεόρους ποσοστωό ν εόκπτωσης.  Όλες οι  οικονομικεός  προσφορεός  καταχωριόζονται,
μεταό  τις  τυχοό ν  αναγκαιόες  διορθωό σεις,  σε  πιόνακα  καταό  τη  σειραό  μειοδοσιόας  (αρχιόζοντας  αποό  τη
μικροό τερη προσφοραό ), ο οποιόος υπογραό φεται αποό  τα μεόλη της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό  και αποτελειό
μεόρος  του  πρακτικουό  της.  Η  υποβληθειόσα  οικονομικηό  προσφοραό  καταό  κατηγοριόα  μελεότης
απορριόπτεται εφοό σον οι ποσοό τητες του φυσικουό  αντικειμεόνου της προσφοραό ς δεν αντιστοιχουό ν στο
αντικειόμενο της μελεότης, οό πως προκυό πτει αποό  τα στοιχειόα  της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του αό ρθρου 53
του ν. 4412/2016. 

Στη συνεόχεια, η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  ελεόγχει τα δικαιολογητικαό  συμμετοχηό ς του αό ρθρου 20.1 της
παρουό σας την ιόδια ημεόρα καταό  τη σειραό  της μειοδοσιόας, αρχιόζοντας αποό  τον πρωό το μειοδοό τη. Αν η
ολοκληό ρωση του ελεόγχου αυτουό  δεν ειόναι  δυνατηό  την ιόδια μεόρα,  λοόγω του μεγαό λου αριθμουό  των
προσφορωό ν  και  του  ελεόγχου  των  εγγυητικωό ν  επιστολωό ν,  ελεόγχονται  τουλαό χιστον  οι  δεόκα  (10)
πρωό τες  καταό  σειραό  μειοδοσιόας  προσφορεός.  Στην  περιόπτωση  αυτηό  η  διαδικασιόα  συνεχιόζεται  τις
εποό μενες εργαό σιμες ημεόρες, εκτοό ς αν υφιόσταται σπουδαιόος λοόγος για την αναβοληό  της σε ημεόρα και
ωό ρα που κοινοποιειόται εγγραό φως στους προσφεόροντες, ανακοινωό νεται με τοιχοκοό λληση στον πιόνακα
ανακοινωό σεων  της  υπηρεσιόας  και  αναρταό ται  στην  ιστοσελιόδα  της  αναθεότουσας  αρχηό ς,  εφοό σον
διαθεότει.  Ο  εόλεγχος  των  δικαιολογητικωό ν  συμμετοχηό ς  συνιόσταται  στον  εόλεγχο  της  ορθηό ς
συμπληό ρωσης και υποβοληό ς τους και στην υό παρξη της απαιτουό μενης προό σθετης τεχνικηό ς ικανοό τητας.

Η  Επιτροπηό  Διαγωνισμουό ,  πριν  την  ολοκληό ρωση  της  συό νταξης  και  εόκδοσης  του  πρακτικουό  της,
επικοινωνειό  με  τους  εκδοό τες  που  αναγραό φονται  στις  υποβληθειόσες  εγγυητικεός  επιστολεός,
προκειμεόνου  να  διαπιστωό σει  την  εγκυροό τηταό  τους,  συό μφωνα  με  την  παρ.  5,  του  αρ.  72,  του
Ν.4412/2016.

4.4 Ύστερα αποό  την αξιολοόγηση των οικονομικωό ν προσφορωό ν, η Επιτροπηό  προσδιοριόζει την πλεόον
συμφεόρουσα αποό  οικονομικηό  αό ποψη προσφοραό  βαό σει τιμηό ς και καταγραό φει τις ενεόργειεός της και την
εισηό γησηό  της για την αναό θεση, σε σχετικοό  Πρακτικοό .  Το πρακτικοό  υποβαό λλεται στην Αναθεότουσα
Αρχηό , προκειμεόνου να το εγκριόνει.

4.5 Η αποό φαση της Αναθεότουσας Αρχηό ς κοινοποιειόται με καό θε προό σφορο μεόσο στους προσφεόροντες.
Καταό  της  αποό φασης  εόγκρισης  χωρειό  προδικαστικηό  προσφυγηό  καταό  τα  ειδικοό τερα  οριζοό μενα  στο
αό ρθρο 6 της παρουό σας.
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4.6  Εφοό σον  ασκηθειό  και  γιόνει  δεκτηό  προδικαστικηό  προσφυγηό  καταό  της  αποό φασης  εόγκρισης  του
παραπαό νω Πρακτικουό , η Αναθεότουσα Αρχηό  αναπεόμπει το Πρακτικοό  στην Επιτροπηό  του Διαγωνισμουό ,
η οποιόα θα πρεόπει να συνταό ξει νεόο Πρακτικοό , το οποιόο υποβαό λλεται εκ νεόου στην Αναθεότουσα Αρχηό
προς εόγκριση.

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης

5.1  Μεταό  την  αξιολοόγηση  των  προσφορωό ν,  η  αναθεότουσα  αρχηό  ειδοποιειό  εγγραό φως  τον
προσφεόροντα, στον οποιόο προό κειται να γιόνει η κατακυό ρωση («προσωρινοό  αναό δοχο»), να υποβαό λει
εντοό ς προθεσμιόας 15 ημερωό ν17 αποό  την κοινοποιόηση της σχετικηό ς εόγγραφης ειδοποιόησης σε αυτοό ν, τα
δικαιολογητικαό  που προβλεόπονται στο αό ρθρο 22 της παρουό σας.  Τα δικαιολογητικαό   υποβαό λλονται
στην αναθεότουσα αρχηό  σε σφραγισμεόνο φαό κελο, ο οποιόος παραδιόδεται στην Επιτροπηό  Διαγωνισμουό .

5.2  Αν  δεν  προσκομισθουό ν  τα  παραπαό νω  δικαιολογητικαό  ηό  υπαό ρχουν  ελλειόψεις  σε  αυταό  που
υποβληό θηκαν,  παρεόχεται  προθεσμιόα  στον  προσωρινοό  αναό δοχο  να  τα  προσκομιόσει  ηό  να  τα
συμπληρωό σει εντοό ς πεόντε (5) ημερωό ν αποό  την κοινοποιόηση σχετικηό ς εόγγραφης ειδοποιόησης σε αυτοό ν.
Η  αναθεότουσα  αρχηό  μπορειό  να  παρατειόνει  την  ως  αό νω  προθεσμιόα,  εφοό σον  αιτιολογειόται  αυτοό
επαρκωό ς και κατ’ ανωό τατο οό ριο για δεκαπεόντε (15) επιπλεόον ημεόρες. 

5.3  i)  Αν  καταό  τον  εόλεγχο  των  παραπαό νω  δικαιολογητικωό ν  διαπιστωθειό  οό τι  τα  στοιχειόα  που
δηλωό θηκαν με το Ε.Ε.Ε.Σ. ειόναι ψευδηό  ηό  ανακριβηό , ηό  
ii)  αν  δεν  υποβληθουό ν  στο  προκαθορισμεόνο  χρονικοό  διαό στημα  τα  απαιτουό μενα  πρωτοό τυπα  ηό
αντιόγραφα των δικαιολογητικωό ν, ηό  
iii) αν αποό  τα δικαιολογητικαό  που προσκομιόσθηκαν νομιόμως και εμπροθεόσμως, δεν αποδεικνυό ονται η
μη  συνδρομηό  των  λοόγων  αποκλεισμουό  του  αό ρθρου  18  της  παρουό σας18 ηό  η  πληό ρωση  μιας  ηό
περισσοό τερων αποό  τις απαιτηό σεις των κριτηριόων ποιοτικηό ς επιλογηό ς συό μφωνα με το αό ρθρο 19 της
παρουό σας,
ο προσωρινοό ς αναό δοχος κηρυό σσεται εόκπτωτος και, με την επιφυό λαξη του αό ρθρου 5.5 της παρουό σης,
καταπιόπτει υπεόρ της αναθεότουσας αρχηό ς η εγγυό ηση συμμετοχηό ς του, η δε κατακυό ρωση γιόνεται στον
προσφεόροντα  που  υπεόβαλε  την  αμεόσως  εποό μενη  πλεόον  συμφεόρουσα  αποό  οικονομικηό  αό ποψη
προσφοραό  βαό σει βεόλτιστης σχεόσης ποιοό τητας - τιμηό ς, τηρουμεόνης της ανωτεόρω διαδικασιόας. 

5.4  Αν  επεόλθουν  μεταβολεός  στις  προυϊ ποθεόσεις  τις  οποιόες  οι  προσφεόροντες  ειόχαν  δηλωό σει  οό τι
πληρουό ν, οι οποιόες επηό λθαν ηό  για τις οποιόες εόλαβε γνωό ση ο προσφεόρων μεταό  την δηό λωση και μεόχρι
την ημεόρα της εόγγραφης ειδοποιόησης για την προσκοό μιση των δικαιολογητικωό ν του αό ρθρου 22 της
παρουό σας  (οψιγενειός  μεταβολεός),  οι  προσφεόροντες  οφειόλουν  να  ενημερωό σουν  αμελλητιό  την
αναθεότουσα  αρχηό  σχετικαό  και  το  αργοό τερο  μεόχρι  την  ημεόρα  της  εόγγραφης  ειδοποιόησης  για  την
προσκοό μιση των δικαιολογητικωό ν του αό ρθρου 22.

5.5 Σε περιόπτωση εόγκαιρης και προσηό κουσας ενημεόρωσης της αναθεότουσας αρχηό ς για μεταβολεός στις
προυϊ ποθεόσεις  τις  οποιόες  ο  προσωρινοό ς  αναό δοχος  ειόχε  δηλωό σει  με  το Ε.Ε.Ε.Σ.  οό τι  πληροιό,  καταό  τα
αναφεροό μενα στην παραό γραφο 5.4. της παρουό σας,  δεν καταπιόπτει υπεόρ της αναθεότουσας αρχηό ς η
εγγυό ηση συμμετοχηό ς του, που ειόχε προσκομισθειό συό μφωνα με το αό ρθρο 15.

5.6 Αν κανεόνας αποό  τους προσφεόροντες δεν υπεόβαλε αληθηό  ηό  ακριβηό  δηό λωση ηό  αν κανεόνας αποό  τους
προσφεόροντες δεν προσκομιόζει εόνα ηό  περισσοό τερα αποό  τα απαιτουό μενα δικαιολογητικαό  ηό  αν κανεόνας
αποό  τους προσφεόροντες δεν αποδειόξει οό τι πληροιό τα κριτηό ρια ποιοτικηό ς επιλογηό ς του αό ρθρου 19 της
παρουό σας, η διαδικασιόα αναό θεσης ματαιωό νεται.

5.7  Η διαδικασιόα ελεόγχου των δικαιολογητικωό ν ολοκληρωό νεται με τη συό νταξη πρακτικουό  αποό   την
Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  και  τη  διαβιόβαση  του  φακεόλου  στην  Οικονομικηό  Επιτροπηό  του  Δηό μου
Θεσσαλονιόκης  (αποφαινοό μενο  οό ργανο  αναθεότουσας  αρχηό ς)  για  τη  ληό ψη  αποό φασης,  ειότε  για  την
κηό ρυξη του προσωρινουό  αναδοόχου ως εκπτωό του, ειότε για τη ματαιόωση της διαδικασιόας καταό  την παρ.
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5.6 του παροό ντος αό ρθρου, ειότε για την κατακυό ρωση της συό μβασης. Τα αποτελεόσματα του ελεόγχου
των δικαιολογητικωό ν επικυρωό νονται με την αποό φαση κατακυό ρωσης.  

5.8   Όσοι υπεόβαλαν παραδεκτεός προσφορεός  λαμβαό νουν γνωό ση των παραπαό νω δικαιολογητικωό ν που
κατατεόθηκαν  στο  Δημαρχειόο,  στα  γραφειόα  του  Τμηό ματος  Διοικητικηό ς  Υποστηό ριξης  Οικονομικηό ς
Επιτροπηό ς  και  Επιτροπηό ς  Ποιοό τητας  Ζωηό ς,  στην  οδοό  Βασ.  Γεωργιόου  Α'  1,  54640,  γραφειόο  016Ε
(τοό πος) εντοό ς χρονικουό  διαστηό ματος 5 εργαό σιμων ημερωό ν αποό  την ημερομηνιόα που κοινοποιηό θηκε σε
αυτουό ς, επιό αποδειόξει, η αποό φαση κατακυό ρωσης19. 

5.9 Η αναθεότουσα αρχηό  κοινοποιειό αμεόσως την αποό φαση κατακυό ρωσης, μαζιό με αντιόγραφο οό λων των
πρακτικωό ν της διαδικασιόας ελεόγχου και αξιολοόγησης των προσφορωό ν, σε καό θε προσφεόροντα, εκτοό ς
αποό  τον  προσωρινοό  αναό δοχο  με  καό θε  προό σφορο  τροό πο,  οό πως  με  τηλεομοιοτυπιόα,  ηλεκτρονικοό
ταχυδρομειόο  κ.λπ.,  επιό  αποδειόξει.  Στην  αποό φαση  κατακυό ρωσης  αναφεόρονται  υποχρεωτικαό  οι
προθεσμιόες για την αναστοληό  της συό ναψης της συό μβασης συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 6 της
παρουό σας.

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

6.1  Καό θε  ενδιαφεροό μενος,  ο  οποιόος  εόχει  ηό  ειόχε  συμφεόρον  να  του  ανατεθειό  η  συγκεκριμεόνη
συό μβαση και υποστειό  ηό  ενδεόχεται να υποστειό  ζημιαό  αποό  παραό νομη καταό  την κριόση του πραό ξη,
συμπεριλαμβανομεόνης  της διακηό ρυξης και  των λοιπωό ν  εγγραό φων της  συό μβασης,  ηό  παραό λειψη
της  αναθεότουσας  αρχηό ς,  δικαιουό ται  προσωρινηό ς  δικαστικηό ς  προστασιόας  συό μφωνα  με  τις
διαταό ξεις του ν. 3886/2010.
6.2 Εντοό ς προθεσμιόας δεόκα (10) ημερολογιακωό ν ημερωό ν αποό  την εποό μενη της ημερομηνιόας καταό
την οποιόα εόλαβε πληό ρη γνωό ση της παραό νομης πραό ξης ηό  παραό λειψης της αναθεότουσας αρχηό ς,  ο
ενδιαφεροό μενος δυό ναται να ασκηό σει, ενωό πιον της αναθεότουσας αρχηό ς, προδικαστικηό  προσφυγηό
καταό  αυτηό ς, προσδιοριόζοντας ειδικωό ς τις νομικεός και πραγματικεός αιτιαό σεις που δικαιολογουό ν το
αιότημαό  του,  συό μφωνα με τα αναλυτικαό  οριζοό μενα στο αό ρθρο 4 του ν. 3886/2010. 
Η αναθεότουσα αρχηό  αποφαιόνεται αιτιολογημεόνα, κατοό πιν γνωμοδοό τησης του αρμοό διου οργαό νου,
μεόσα σε προθεσμιόα δεκαπεόντε (15) ημερολογιακωό ν ημερωό ν αποό  την αό σκηση της προδικαστικηό ς
προσφυγηό ς.  Αν  παρεόλθει  αό πρακτη  η  ανωτεόρω  προθεσμιόα,  τεκμαιόρεται  η  αποό ρριψη  της
προσφυγηό ς.  Η  αό σκηση  της  ως  αό νω  προδικαστικηό ς  προσφυγηό ς  ειόναι  υποχρεωτικηό  για  την
υποβοληό  αιότησης ασφαλιστικωό ν μεότρων του αό ρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αιότηση ασφαλιστικωό ν μεότρων κατατιόθεται στο αρμοό διο δικαστηό ριο μεόσα σε προθεσμιόα δεόκα
(10) ημερολογιακωό ν ημερωό ν αποό  τη ρητηό  ηό  σιωπηρηό  αποό ρριψη της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς. Η
προθεσμιόα για την αό σκηση της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς, η αό σκηση αυτηό ς και η προθεσμιόα και
η αό σκηση της αιότησης ασφαλιστικωό ν μεότρων κωλυό ουν τη συό ναψη της συό μβασης, εκτοό ς εαό ν με
την  προσωρινηό  διαταγηό  ο  αρμοό διος  δικαστηό ς  αποφανθειό  διαφορετικαό .  Για  την  αό σκηση  της
αιτηό σεως ασφαλιστικωό ν μεότρων κατατιόθεται το προβλεποό μενο παραό βολο. 

Καταό  τα  λοιπαό ,  η  αό σκηση  αιότησης  ασφαλιστικωό ν  μεότρων  δεν  κωλυό ει  την  προό οδο  της
διαγωνιστικηό ς  διαδικασιόας,  εκτοό ς  αν  οριόζεται  αό λλως  με  την  ως  αό νω  προσωρινηό  διαταγηό ,
συό μφωνα με τα αναλυτικαό  οριζοό μενα στο αό ρθρο 5 του ν. 3886/2010 οό πως ισχυό ει.

Διαφορεός που αναφυό ονται αποό  πραό ξεις ηό  παραλειόψεις, οι οποιόες εκδιόδονται ηό  συντελουό νται μεταό
την 31η Μαιΐου 2017, διεόπονται αποό  τις διαταό ξεις του Βιβλιόου IV του ν. 4412/2016 (αό ρθρα 345
εόως 374).

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η  αναθεότουσα  αρχηό  μπορειό  να  καλειό  εγγραό φως  τους  προσφεόροντες  να  διευκρινιόσουν  ηό  να
συμπληρωό σουν  τα  εόγγραφα  ηό  δικαιολογητικαό  που  εόχουν  υποβαό λει,  συμπεριλαμβανομεόνης  της
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τεχνικηό ς  και οικονομικηό ς  προσφοραό ς  τους,  καταό  τα  ειδικοό τερα  οριζοό μενα  στο  αό ρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Η αποό φαση κατακυό ρωσης δεν παραό γει τα εόννομα αποτελεόσματαό  της, εφοό σον η αναθεότουσα
αρχηό  δεν την κοινοποιόησε σε οό λους τους προσφεόροντες. 

8.2  Μεταό  την αό πρακτη παό ροδο των προθεσμιωό ν  αό σκησης των προβλεποό μενων,  στο αό ρθρο 6 της
παρουό σας, βοηθημαό των και μεόσων στο σταό διο της προδικαστικηό ς και δικαστικηό ς πρoστασιόας και αποό
τις αποφαό σεις αναστολωό ν επιό  αυτωό ν, και μεταό  την ολοκληό ρωση του προσυμβατικουό  ελεόγχου αποό  το
Ελεγκτικοό  Συνεόδριο,  συό μφωνα  με  τα  αό ρθρα  35  και  36  του  ν.  4129/2013,  εφοό σον  απαιτειόται,  ο
προσωρινοό ς αναό δοχος υποβαό λλει επικαιροποιημεόνα τα δικαιολογητικαό  του αό ρθρου 22 της παρουό σας
μεταό  αποό  σχετικηό  προό σκληση της αναθεότουσας αρχηό ς.  Τα στοιχειόα  ελεόγχονται  αποό  την Επιτροπηό
Διαγωνισμουό  και,  εφοό σον  διαπιστωθειό  οό τι  δεν  εόχουν  εκλειόψει  οι  προυϊ ποθεόσεις  συμμετοχηό ς  του
αό ρθρου 17 και τα κριτηό ρια ποιοτικηό ς επιλογηό ς του αό ρθρου 19 και δεν συντρεόχουν λοόγοι αποκλεισμουό
του αό ρθρου 18, κοινοποιειόται η αποό φαση κατακυό ρωσης στον προσωρινοό  αναό δοχο και καλειόται να
προσεόλθει  σε  ορισμεόνο  τοό πο  και  χροό νο  για  την  υπογραφηό  του  συμφωνητικουό ,  εντοό ς  ειόκοσι  (20)
ημερωό ν  αποό  την  κοινοποιόηση  σχετικηό ς  εόγγραφης  ειδικηό ς  προό σκλησης,  προσκομιόζοντας  και  την
απαιτουό μενη εγγυητικηό  επιστοληό  καληό ς εκτεόλεσης.

8.3 Η υπογραφηό  του συμφωνητικουό  εόχει αποδεικτικοό  χαρακτηό ρα. Εαό ν ο αναό δοχος δεν προσεόλθει να
υπογραό ψει το συμφωνητικοό  μεόσα στην προθεσμιόα που οριόζεται στην ειδικηό  προό κληση, κηρυό σσεται
εόκπτωτος, καταπιόπτει υπεόρ της αναθεότουσας αρχηό ς η εγγυό ηση συμμετοχηό ς του και η κατακυό ρωση
γιόνεται στον προσφεόροντα που υπεόβαλε την αμεόσως εποό μενη πλεόον συμφεόρουσα αποό  οικονομικηό
αό ποψη  προσφοραό .  Αν  κανεόνας  αποό  τους  προσφεόροντες  δεν  προσεόλθει  για  την  υπογραφηό  του
συμφωνητικουό , η διαδικασιόα αναό θεσης ματαιωό νεται, συό μφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του αό ρθρου
106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων

Μεταό  την υπογραφηό  του συμφωνητικουό , η σειραό  ισχυό ος των εγγραό φων ειόναι η ακοό λουθη:

1. Το Συμφωνητικοό ,

2. Η παρουό σα Διακηό ρυξη με τα Προσαρτηό ματαό  της,

3. Η Οικονομικηό  Προσφοραό  του Αναδοόχου,

4.    Η Τεχνικηό  προσφοραό  του Αναδοόχου,

4. Το τευό χος της Συγγραφηό ς Υποχρεωό σεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτηό ματαό  της,

5. Το Τευό χος  Τεχνικωό ν  Δεδομεόνων του  εόργου  με  τα  Παραρτηό ματαό  του,  το προόγραμμα των
απαιτουό μενων μελετωό ν και η τεκμηριόωση της σκοπιμοό τητας του εόργου. 

6.  Το  τευό χος  των  προεκτιμωό μενων  αμοιβωό ν  με  τους  αναλυτικουό ς  υπολογισμουό ς  της
προεκτιμηθειόσας αμοιβηό ς καταό  κατηγοριόα μελεότης.

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα εόγγραφα της συό μβασης συνταό σσονται υποχρεωτικαό  στην ελληνικηό  γλωό σσα και προαιρετικαό
και σε αό λλες γλωό σσες,  συνολικαό  ηό  μερικαό .  Σε περιόπτωση ασυμφωνιόας μεταξυό  των τμημαό των των
εγγραό φων  της  συό μβασης  που  εόχουν  συνταχθειό  σε  περισσοό τερες  γλωό σσες,  επικρατειό  η  ελληνικηό
εόκδοση. Τυχοό ν ενσταό σεις ηό  προδικαστικεός προσφυγεός υποβαό λλονται στην ελληνικηό  γλωό σσα. 
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10.2 Οι προσφορεός και τα περιλαμβανοό μενα σε αυτεός στοιχειόα, καθωό ς και τα αποδεικτικαό  εόγγραφα
συνταό σσονται στην ελληνικηό  γλωό σσα ηό  συνοδευό ονται αποό  επιόσημη μεταό φρασηό  τους στην ελληνικηό
γλωό σσα. Στα αλλοδαπαό  δημοό σια εόγγραφα και δικαιολογητικαό  εφαρμοό ζεται η Συνθηό κη της Χαό γης της
5.10.1961, που κυρωό θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικοό τερα, οό λα τα δημοό σια εόγγραφα που αφορουό ν σε αλλοδαπουό ς οικονομικουό ς φορειός και που θα
κατατεθουό ν αποό  τους προσφεόροντες στην παρουό σα διαδικασιόα, θα ειόναι νοό μιμα επικυρωμεόνα, και η
μεταό φραση των εν λοόγω εγγραό φων μπορειό  να γιόνει ειότε αποό  τη μεταφραστικηό  υπηρεσιόα του ΥΠ.ΕΞ.,
ειότε αποό  το αρμοό διο προξενειόο, ειότε αποό  δικηγοό ρο καταό  την εόννοια των αό ρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
36 του Κωό δικα περιό Δικηγοό ρων (ν. 4194/2013), ειότε αποό  ορκωτοό  μεταφραστηό  της χωό ρας προεόλευσης,
αν υφιόσταται στη χωό ρα αυτηό  τεότοια υπηρεσιόα.

10. 3 Επιτρεόπεται αντιόστοιχα η καταό θεση οιουδηό ποτε δημοό σιου εγγραό φου και δικαιολογητικουό  που
αφοραό  αλλοδαπηό  επιχειόρηση  με  τη  μορφηό  επικυρωμεόνης  φωτοτυπιόας  προερχοό μενης  ειότε  αποό  το
νοό μιμο επικυρωμεόνο εόγγραφο αποό  το αρμοό διο Προξενειόο της χωό ρας του προσφεόροντος, ειότε αποό  το
πρωτοό τυπο εόγγραφο με την σφραγιόδα ‘’Apostille” συό μφωνα με την συνθηό κη της Χαό γης της 05-10-61.
Η επικυό ρωση αυτηό  πρεόπει να εόχει γιόνει αποό  δικηγοό ρο καταό  την εόννοια των αό ρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
36 του Κωό δικα περιό Δικηγοό ρων (ν. 4194/2013). 

10.4   Ενημερωτικαό  και  τεχνικαό  φυλλαό δια  και  αό λλα εόντυπα -  εταιρικαό  ηό  μη  –  με  ειδικοό  τεχνικοό
περιεχοό μενο μπορουό ν  να υποβαό λλονται σε αό λλη γλωό σσα,  χωριός  να συνοδευό ονται αποό  μεταό φραση
στην ελληνικηό .

10.5 Η  προφορικηό  επικοινωνιόα  με  την  αναθεότουσα  αρχηό ,  καθωό ς  και  μεταξυό  αυτηό ς  και  του
αναδοόχου,  θα  γιόνονται  υποχρεωτικαό  στην  ελληνικηό  γλωό σσα.  Ο  αναό δοχος  ειόναι  υποχρεωμεόνος  να
διευκολυό νει  την  επικοινωνιόα  των  αλλοδαπωό ν  υπαλληό λων  του  με  την   αναθεότουσα  αρχηό ,  με  τον
ορισμοό  και την παρουσιόα διερμηνεόων.

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για την αναό θεση και εκτεόλεση της συό μβασης, εόχουν εφαρμογηό , ιδιόως, οι κατωτεόρω διαταό ξεις, οό πως
ισχυό ουν καταό  το χροό νο δημοσιόευσης της παρουό σας:

1. Ο ν.  4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και οό λες οι κανονιστικεός πραό ξεις  που εόχουν
εκδοθειό  προς εκτεόλεσηό  του, καθωό ς και οι κατευθυντηό ριες οδηγιόες και εγκυό κλιοι  που εόχουν
εκδοθειό για την ερμηνειόα του.

2. Τα αό ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), οό πως ισχυό ουν.

3. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικοό τερα το αό ρθρο 59 αυτουό  «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

4. 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 ειδικοό τερα το αό ρθρο 1 αυτουό .

5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» οό πως τροπο-
ποιηό θηκε και ισχυό ει.

6. 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».

7. Ο  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» οό πως τροποποιηό θηκε και ισχυό ει. 

8. (Μεόχρι  τις  31/3/2017)  Ο  ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
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Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».

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), οό πως ισχυό ει. 

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

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 διατάκτες”. 

14. Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  οό πως
τροποποιηό θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυό ρωση  των  στοιχειόων  του
αναδοόχου  με  τα  στοιχειόα  του   Ε.Σ.Ρ.,   η  κοινηό  αποό φαση  των  Υπουργωό ν  Αναό πτυξης  και
Επικρατειόας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαό  με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των  μητρώων  του  ν.  3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.  3414/2005’’20,  καθωό ς  και  η
αποό φαση του Υφυπουργουό  Οικονομιόας και Οικονομικωό ν υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

15. Ο ν.  4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”,  ο  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»  και  ο  ν. 3614/2007  (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδοό τηση αυτωό ν κανονιστικοό  πλαιόσιο21.

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

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

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

19. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” οό πως
ισχυό ει.

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

21. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οό πως
ισχυό ει, ως προς το μεόρος Β΄ (Προδιαγραφεός) και ως συγκριτικοό  στοιχειόο για τη προεκτιόμηση
αμοιβωό ν μελετωό ν που δεν καλυό πτονται αποό  τον Κανονισμοό  αμοιβωό ν.

22. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, οό πως ισχυό ει μεταό  την τροποποιόησηό  του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).

23. Η  Εγκυό κλιος  11/2011  της  ΓΓΔΕ/τ.  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  «Εφαρμογή  διατάξεων  του  Ν.3919/2011  που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
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24. Η  με  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  Αποό 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 εκδοό θηκε κατ’ εξουσιοδοό τηση του
αό ρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

25. Οι σε εκτεόλεση των ανωτεόρω νοό μων εκδοθειόσες κανονιστικεός διαταό ξεις (πλην αυτωό ν που ηό δη
προαναφεόρθηκαν), καθωό ς και αό λλες διαταό ξεις που αναφεόρονται ρηταό  ηό  απορρεόουν αποό  τα
οριζοό μενα στα  εόγγραφα της παρουό σας συό μβασης, καθωό ς και το συό νολο των διαταό ξεων του
ασφαλιστικουό ,  εργατικουό ,  κοινωνικουό ,  περιβαλλοντικουό  και  φορολογικουό  δικαιόου  και
γενικοό τερα καό θε διαό ταξη (νοό μου, π.δ., υπουργικηό ς αποό φασης, κ.λ.π.) που διεόπει την αναό θεση
και  εκτεόλεση  της  παρουό σας  συό μβασης,  εόστω  και  αν  δεν  αναφεόρονται  ρηταό  παραπαό νω.
Προσθηό κες  και  εν  γεόνει  προσαρμογεός  αό ρθρων  της  διακηό ρυξης  (πεόραν  των  οό σων  ηό δη
προβλεόπονται ρητωό ς στο κειόμενο της προό τυπης διακηό ρυξης) μπορουό ν να προστιόθενται και να
περιλαμβαό νονται,  μοό νο  εφοό σον  ειόναι  αποό λυτα  συμβατεός  με  την  ισχυό ουσα  καό θε  φοραό
νομοθεσιόα.

26. Οι ισχυό ουσες προδιαγραφεός για τις ανατιθεόμενες κατηγοριόες μελετωό ν.

27. Ο Ν.3463/2006 “Κυό ρωση του Κωό δικα Δηό μων και Κοινοτηό των

28. Ο Ν.3852/2010 “Νεόα Αρχιτεκτονικηό  της Αυτοδιοιόκησης και της Αποκεντρωμεόνης Διοιόκησης –
Προόγραμμα Καλλικραό της”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτιμωό μενη αξιόα της συό μβασης ανεόρχεται σε 320.546,14 € (χωριός ΦΠΑ) και  περιλαμβαό νει τις
προεκτιμωό μενες αμοιβεός των παρακαό τω επιμεόρους κατηγοριωό ν μελετωό ν: 

1. 14.846,25 € για μελεότη κατηγοριόας 7
2. 207.731,06 € για μελεότη κατηγοριόας 8
3. 18.959,88 € για μελεότη κατηγοριόας 21
4. 37.198,58 € για μελεότη κατηγοριόας 9
5. --------- € για μελεότη κατηγοριόας ------
6. --------- € για μελεότη κατηγοριόας ------
7. --------- € για μελεότη κατηγοριόας ------
8. --------- € για μελεότη κατηγοριόας ------
9. --------- € για μελεότη κατηγοριόας ------
10. --------- € για μελεότη κατηγοριόας ------

και 41.810,37 € για απροό βλεπτες δαπαό νες.

Η μελεότη  εόχει  ενταχθειό  στο Τεχνικοό  Προόγραμμα εότους  2017 και  στον  Προυϊ πολογισμοό  του
Δηό μου Θεσσαλονιόκης,  στο σκεόλος των εξοό δων,  οικονομικουό  εότους 2017 και η συό μβαση θα
χρηματοδοτηθειό  αποό  το  ΚΑ  30/7411.23.0122 και  υποό κειται  στις  νοό μιμες  κρατηό σεις,
περιλαμβανομεόνης της κραό τησης υό ψους 0,06 % υπεόρ των λειτουργικωό ν αναγκωό ν της Ενιαιόας
Ανεξαό ρτητης Αρχηό ς Δημοσιόων Συμβαό σεων, συό μφωνα με το αό ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011. 

12.2 Οι μοναό δες φυσικουό  αντικειμεόνου, τα ποσοτικαό  στοιχειόα αποό  το Τευό χος Τεχνικωό ν Δεδομεόνων και
οι τιμεός μοναό δος που χρησιμοποιηό θηκαν για τους υπολογισμουό ς των αό νω προεκτιμωό μενων αμοιβωό ν,
αναφεόρονται αναλυτικαό  στο τευό χος προεκτιμωό μενων αμοιβωό ν. 

Οι  οικονομικοιό  φορειός  οφειόλουν,  για  την  υποβοληό  τεχνικηό ς  και οικονομικηό ς  προσφοραό ς,  να
μελετηό σουν τα τεχνικαό  στοιχειόα του εόργου, η δε οικονομικηό  τους προσφοραό  αποτελειό  τη συνολικηό
αμοιβηό  τους για το συό νολο του προς μελεότη αντικειμεόνου, οό πως αυτοό  προδιαγραό φεται στο Φαό κελο
δημοό σιας συό μβασης. Τεκμαιόρεται σχετικαό  οό τι ο αναό δοχος εόλαβε υποό ψη, καταό  τη μελεότη του Φακεόλου
δημοό σιας  συό μβασης,  την  πιθανοό τητα  να  μην  αντιστοιχουό ν  οι  ποσοό τητες  μοναό δων  φυσικουό
αντικειμεόνου, που αναφεόρονται στο τευό χος της προεκτιμωό μενης αμοιβηό ς, στις τελικεός ποσοό τητες που
θα  απαιτηθουό ν  για  την  εκποό νηση  της  μελεότης  και  διαμοό ρφωσε  αναό λογα  την  οικονομικηό  του
προσφοραό . Εφοό σον προκυό ψουν διαφορεός, εφαρμοό ζεται το αό ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

12.3 Ως ημερομηνιόα εόναρξης των προθεσμιωό ν της συό μβασης του Αναδοόχου οριόζεται η ημερομηνιόα
υπογραφηό ς του συμφωνητικουό .

Η συνολικηό  προθεσμιόα για την περαιόωση του αντικειμεόνου της συό μβασης οριόζεται σε 11 μηό νες αποό
την υπογραφηό  του συμφωνητικουό . 

 Στο  συμφωνητικοό  οριόζονται  και  τμηματικεός  προθεσμιόες,  οό πως  περιγραό φονται  στο  σχετικοό
χρονοδιαό γραμμα του Τευό χους Τεχνικωό ν Δεδομεόνων.

Ο καθαροό ς χροό νος ολοκληό ρωσης του μελετητικουό  αντικειμεόνου οριόζεται σε 4 μηό νες.

Η αναθεότουσα αρχηό  διατηρειό το δικαιόωμα να οριόσει, καταό  την υπογραφηό  του συμφωνητικουό ,
μεταγενεόστερο χροό νο εόναρξης των προθεσμιωό ν της συό μβασης. 

Στον αναό δοχο δεν χορηγειόται προκαταβοληό  καταό  τους οό ρους των αό ρθρων 72 και 187 παρ. 2
περ. α) του ν. 4412/201623.
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Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών

13.1 Eναλλακτικεός προσφορεός  δεν γιόνονται δεκτεός24. 

13.2 Καό θε προσφεόρων μπορειό να υποβαό λει μοό νο μιόα προσφοραό 25.

13.3 Δεν γιόνονται δεκτεός προσφορεός για μεόρος του συμβατικουό  αντικειμεόνου της μελεότης. 

13.4  Οι  προσφορεός  θα  ισχυό ουν  για  926 μηό νες αποό  την  ημεόρα  ληό ξης  της  προθεσμιόας  υποβοληό ς
προσφορωό ν του επομεόνου αό ρθρου. Η αναθεότουσα αρχηό  μπορειό, πριν τη ληό ξη της προσφοραό ς, να ζηταό
αποό  τους προσφεόροντες να παρατειόνουν τη διαό ρκεια ισχυό ος της προσφοραό ς τους και της εγγυό ησης
συμμετοχηό ς.

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών

Ως ημερομηνιόα ληό ξης της προθεσμιόας υποβοληό ς των  προσφορωό ν στην Αναθεότουσα Αρχηό  οριόζεται η
26-05-2017 και ωό ρα  10:00 27. 

Προσφορεός που υποβαό λλονται εκπροό θεσμα απορριόπτονται ως μη κανονικεός, καταό  το αό ρθρο 3.5 της
παρουό σας.

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την συμμετοχηό  στη διαδικασιόα απαιτειόται η καταό θεση εγγυό ησης συμμετοχηό ς, ποσουό  6.400,00  €28,
η οποιόα εκδιόδεται ειότε αποό  πιστωτικαό  ιδρυό ματα που λειτουργουό ν νοό μιμα στα κραό τη-μεόλη της Ένωσης
ηό  του  Ευρωπαιϊκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου  ηό  στα  κραό τη-μεόρη  της  ΣΔΣ  και  εόχουν,  συό μφωνα  με  τις
ισχυό ουσες διαταό ξεις, το δικαιόωμα αυτοό , ειότε αποό  το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηό  να παρεόχονται με γραμμαό τιο
του Ταμειόου Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων με παρακαταό θεση σε αυτοό  του αντιόστοιχου χρηματικουό
ποσουό . 

Οι εγγυηό σεις συμμετοχηό ς περιλαμβαό νουν κατ’ ελαό χιστον τα ακοό λουθα στοιχειόα: 
α) την ημερομηνιόα εόκδοσης, 
β) τον εκδοό τη, 
γ) την αναθεότουσα αρχηό  προς την οποιόα απευθυό νονται (ηό  τον κυό ριο του εόργου), 
δ) τον αριθμοό  της εγγυό ησης, 
ε) το ποσοό  που καλυό πτει η εγγυό ηση. Στην περιόπτωση εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων, η εγ -

γυό ηση συμμετοχηό ς περιλαμβαό νει και τον οό ρο οό τι η εγγυό ηση καλυό πτει τις υποχρεωό σεις οό λων των
οικονομικωό ν φορεόων που συμμετεόχουν στην εόνωση.

στ) την πληό ρη επωνυμιόα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευό θυνση του οικονομικουό  φορεόα υπεόρ του
οποιόου εκδιόδεται η εγγυό ηση (στην περιόπτωση εόνωσης, αναγραό φονται οό λα τα παραπαό νω για καό θε
μεόλος της εόνωσης), 

ζ) τους οό ρους οό τι: αα) η εγγυό ηση παρεόχεται ανεόκκλητα και ανεπιφυό λακτα, ο δε εκδοό της
παραιτειόται  του δικαιωό ματος  της  διαιρεόσεως και  της διζηό σεως,  και  ββ)  οό τι  σε  περιόπτωση κα -
ταό πτωσης αυτηό ς, το ποσοό  της καταό πτωσης υποό κειται στο εκαό στοτε ισχυό ον τεόλος χαρτοσηό μου.

η) τα στοιχειόα της σχετικηό ς διακηό ρυξης και την ημερομηνιόα διενεόργειας του διαγωνισμουό ,
θ) την ημερομηνιόα ληό ξης ηό  τον χροό νο ισχυό ος της εγγυό ησης29, 
ι) την αναό ληψη υποχρεόωσης αποό  τον εκδοό τη της εγγυό ησης να καταβαό λει το ποσοό  της εγ -

γυό ησης ολικαό  ηό  μερικαό  εντοό ς πεόντε (5) ημερωό ν μεταό  αποό  απληό  εόγγραφη ειδοποιόηση εκειόνου προς
τον οποιόο απευθυό νεται. 

Εαό ν η εγγυό ηση συμμετοχηό ς εκδοθειό  αποό  μη ελληνικηό  Τραό πεζα μπορειό  να συνταχθειό  σε μιόα αποό  τις
επιόσημες  γλωό σσες  της  Ευρωπαιϊκηό ς  Ένωσης,  αλλαό  θα  συνοδευό εται  απαραιότητα  αποό  επιόσημη
μεταό φραση στην ελληνικηό  γλωό σσα.
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Οι εγγυηό σεις συμμετοχηό ς καταπιόπτουν, υπεόρ του κυριόου του εόργου, μεταό  αποό  γνωό μη του αρμοό διου Τε-
χνικουό  Συμβουλιόου, αν ο προσφεόρων αποσυό ρει την προσφοραό  του καταό  τη διαό ρκεια ισχυό ος αυτηό ς,
παρεόχει ψευδηό  στοιχειόα ηό  πληροφοριόες που αναφεόρονται στα αό ρθρα 17 εόως 19 της παρουό σας, δεν
προσκομιόσει εγκαιόρως τα προβλεποό μενα στο αό ρθρο 22 της παρουό σας δικαιολογητικαό  ηό  δεν προσεόλ-
θει εγκαιόρως για υπογραφηό  της συό μβασης.

Οι εγγυηό σεις συμμετοχηό ς  επιστρεόφονται ως εξηό ς :

α) στον αναό δοχο, με την προσκοό μιση της εγγυό ησης καληό ς εκτεόλεσης, 

β) στους λοιπουό ς προσφεόροντες, καταό  τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης30

Ο Αναό δοχος,  πριν ηό  καταό  την υπογραφηό  του συμφωνητικουό , οφειόλει να καταθεόσει εγγυό ηση καληό ς
εκτεόλεσης, το υό ψος της οποιόας  καθοριόζεται σε ποσοστοό  5% επιό  της αξιόας της συό μβασης,  χωριός
Φ.Π.Α.  Η εγγυό ηση καληό ς  εκτεόλεσης:  α)  εκδιόδεται  ειότε αποό  πιστωτικαό  ιδρυό ματα που λειτουργουό ν
νοό μιμα στα κραό τη-μεόλη της Ένωσης ηό  του Ευρωπαιϊκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου ηό  στα κραό τη-μεόρη της
ΣΔΣ  και  εόχουν,  συό μφωνα  με  τις  ισχυό ουσες  διαταό ξεις,  το  δικαιόωμα  αυτοό ,  ειότε  αποό  το  Ε.Τ.Α.Α.  –
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηό  παρεόχεται με γραμμαό τιο του Ταμειόου Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων με παρακαταό θεση σε
αυτοό  του  αντιόστοιχου  χρηματικουό  ποσουό  και  β)  πρεόπει  να  περιλαμβαό νει  κατ’  ελαό χιστον  τα
αναφεροό μενα στην παραό γραφο 15.1 της παρουό σας και επιπροό σθετα, τον αριθμοό  και τον τιότλο
της σχετικηό ς συό μβασης. 

Η  εγγυό ηση  καληό ς  εκτεόλεσης  καταπιόπτει  σε  περιόπτωση  παραό βασης  των  οό ρων  της  συό μβασης,
υπεόρ  του  κυριόου  του  εόργου,  με  αιτιολογημεόνη  αποό φαση  του  Προιϊσταμεόνου  της  Διευθυό νουσας
Υπηρεσιόας, ιδιόως μεταό  την οριστικοποιόηση της εόκπτωσης του αναδοό χου.

15.3 Εγγύηση προκαταβολής31

              …………………………… (όπου απαιτείται)

15.4 Η αναθεότουσα αρχηό  επικοινωνειό  με τους φορειός που φεόρονται να εόχουν εκδωό σει τις εγγυητικεός
επιστολεός, προκειμεόνου να διαπιστωό σει την εγκυροό τηταό  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

16.1 Δημοσιόευση στην Επιόσημη Εφημεριόδα της Ευρωπαιϊκηό ς Ένωσης:

H Προκηό ρυξης συό μβασης, που περιλαμβαό νει τις πληροφοριόες που προβλεόπονται στο Παραό ρτημα
V του Προσαρτηό ματος Α του ν. 4412/2016, συνταγμεόνη καταό  το σχετικοό  τυποποιημεόνο εόντυπο
του Εκτελεστικουό  Κανονισμουό  (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπηό ς, απεσταό λη προς δημοσιόευση στην
Υπηρεσιόα Εκδοό σεων της Ευρωπαιϊκηό ς Ένωσης στις  6-04-2017

16.2 Δημοσιόευση σε εθνικοό  επιόπεδο: 

Το πληό ρες κειόμενο της παρουό σας διακηό ρυξης δημοσιευό εται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προκηό ρυξη (περιόληψη της παρουό σας διακηό ρυξης) δημοσιευό εται στον ελληνικοό  Τυό πο,  καθωό ς και στην
ιστοσελιόδα της αναθεότουσας αρχηό ς (www. thessaloniki.gr)32. 

16.3 Οι δαπαό νες δημοσιόευσης της διακηό ρυξης στον ελληνικοό  τυό πο βαρυό νουν, σε καό θε περιόπτωση,
τον αναό δοχο και εισπραό ττονται με τον πρωό το λογαριασμοό  πληρωμηό ς της συό μβασης33. 
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Οι  δαπαό νες  δημοσιόευσης  της  προκηό ρυξης  στην  Επιόσημη  Εφημεριόδα  της  Ευρωπαιϊκηό ς  Ένωσης
βαρυό νουν τον προυϊ πολογισμοό  της Ένωσης.

16.4  Γνωστοποιόηση  για  τη  συναφθειόσα  συό μβαση,  με  τις  πληροφοριόες  που  προβλεόπονται  στο
σχετικοό  Παραό ρτημα  V  του  Προσαρτηό ματος  Α  του  Ν.  4412/2016,  συνταγμεόνη  καταό  το  οικειόο
τυποποιημεόνο  εόντυπο  του  Εκτελεστικουό  Κανονισμουό  (ΕΕ)  2015/1986  της  Επιτροπηό ς,  θα
αποσταλειό  καταό  την ιόδια οό πως και παραπαό νω διαό ταξη στην Επιόσημη Εφημεριόδα της Ευρωπαιϊκηό ς
Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβαση ανατιόθεται βαό σει του κριτηριόου του αό ρθρου 21 της παρουό σας, σε προσφεόροντα ο οποιόος
δεν αποκλειόεται αποό  τη συμμετοχηό  βαό σει του αό ρθρου 18 και πληροιό τα κριτηό ρια επιλογηό ς του αό ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

17.1.  Δικαιόωμα  συμμετοχηό ς  εόχουν  φυσικαό  ηό  νομικαό  προό σωπα,  ηό  ενωό σεις  αυτωό ν  που
δραστηριοποιουό νται στην εκποό νηση μελετωό ν των κατηγοριωό ν που αναφεόρονται στο αό ρθρο 12.1 και
που ειόναι εγκατεστημεόνα σε:

α) σε κραό τος-μεόλος της Ένωσης, 
β) σε κραό τος-μεόλος του Ευρωπαιϊκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριότες χωό ρες που εόχουν υπογραό ψει και κυρωό σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοό  που η υποό  αναό θεση
δημοό σια συό μβαση καλυό πτεται αποό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σημειωό σεις
του  σχετικουό  με  την  Ένωση  Προσαρτηό ματος  I  της  ως  αό νω  Συμφωνιόας,  καθωό ς  και 
δ) σε τριότες χωό ρες που δεν εμπιόπτουν στην περιόπτωση γ΄ της παρουό σας παραγραό φου και
εόχουν  συναό ψει  διμερειός  ηό  πολυμερειός  συμφωνιόες  με  την  Ένωση  σε  θεόματα  διαδικασιωό ν
αναό θεσης δημοσιόων συμβαό σεων. 

17.2 Οικονομικοό ς φορεόας συμμετεόχει ειότε μεμονωμεόνα ειότε ως μεόλος εόνωσης34.

17.3 Οι ενωό σεις οικονομικωό ν φορεόων συμμετεόχουν υποό  τους οό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αό ρθρου 19
και των σημειόων γ) και δ) της παρ. 1 του αό ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειόται αποό  τις εν λοόγω
ενωό σεις να περιβληθουό ν  συγκεκριμεόνη νομικηό  μορφηό  για την υποβοληό  προσφοραό ς.  Η εόνωση των
φυσικωό ν ηό  νομικωό ν προσωό πων μπορειό να αφοραό  στην ιόδια ηό  σε διαφορετικεός κατηγοριόες μελετωό ν. 

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

 18.1 Καό θε  προσφεόρων  αποκλειόεται αποό  την  συμμετοχηό  στην  παρουό σα  διαδικασιόα  συό ναψης
συό μβασης,  εφοό σον  συντρεόχει  στο  προό σωποό  του  (αν  προό κειται  για  μεμονωμεόνο  φυσικοό  ηό  νομικοό
προό σωπο) ηό  σε εόνα αποό  τα μεόλη του (αν προό κειται περιό εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων ) εόνας αποό  τους
λοόγους των παρακαό τω περιπτωό σεων:

18.1.1  Υπαό ρχει εις βαό ρος του προσφεόροντος τελεσιόδικη καταδικαστικηό  αποό φαση για εόναν αποό  τους
ακοό λουθους λοόγους :

α) συμμετοχηό  σε εγκληματικηό  οργαό νωση, οό πως αυτηό  οριόζεται στο αό ρθρο 2 της αποό φασης-
πλαιόσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλιόου  της  24ης Οκτωβριόου  2008,  για  την  καταπολεόμηση  του
οργανωμεόνου εγκληό ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκιόα,  οό πως  οριόζεται  στο  αό ρθρο  3  της  συό μβασης  περιό  της  καταπολεόμησης  της
διαφθοραό ς στην οποιόα ενεόχονται υπαό λληλοι των Ευρωπαιϊκωό ν Κοινοτηό των ηό  των κρατωό ν μελωό ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  αό ρθρου  2  της  αποό φασης-πλαιόσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιόου της 22ας Ιουλιόου 2003, για την καταπολεόμηση της δωροδοκιόας στον
ιδιωτικοό  τομεόα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και οό πως οριόζεται στην κειόμενη νομοθεσιόα ηό
στο εθνικοό  διόκαιο του οικονομικουό  φορεόα,

γ)  απαό τη,  καταό  την  εόννοια  του  αό ρθρου  1  της  συό μβασης  σχετικαό  με  την  προστασιόα  των
οικονομικωό ν συμφεροό ντων των Ευρωπαιϊκωό ν Κοινοτηό των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιόα
κυρωό θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ)  τρομοκρατικαό  εγκληό ματα ηό  εγκληό ματα συνδεοό μενα με τρομοκρατικεός  δραστηριοό τητες,
οό πως  οριόζονται,  αντιστοιόχως,  στα  αό ρθρα  1  και  3  της  αποό φασης-πλαιόσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλιόου της  13ης  Ιουνιόου  2002,  για  την  καταπολεόμηση  της  τρομοκρατιόας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ηό  ηθικηό  αυτουργιόα ηό  συνεόργεια ηό  αποό πειρα διαό πραξης εγκληό ματος, οό πως οριόζονται
στο αό ρθρο 4 αυτηό ς,

ε) νομιμοποιόηση εσοό δων αποό  παραό νομες δραστηριοό τητες ηό  χρηματοδοό τηση της τρομοκρατιόας,
οό πως αυτεός οριόζονται στο αό ρθρο 1 της Οδηγιόας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϊκουό  Κοινοβουλιόου και του
Συμβουλιόου  της  26ης  Οκτωβριόου  2005,  σχετικαό  με  την  προό ληψη  της  χρησιμοποιόησης  του
χρηματοπιστωτικουό  συστηό ματος για τη νομιμοποιόηση εσοό δων αποό  παραό νομες δραστηριοό τητες και τη
χρηματοδοό τηση της τρομοκρατιόας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποιόα ενσωματωό θηκε στην
εθνικηό  νομοθεσιόα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικηό  εργασιόα και αό λλες μορφεός εμποριόας ανθρωό πων, οό πως οριόζονται στο αό ρθρο 2 της
Οδηγιόας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϊκουό  Κοινοβουλιόου και του Συμβουλιόου της 5ης Απριλιόου 2011, για
την προό ληψη και την καταπολεόμηση της εμποριόας ανθρωό πων και για την προστασιόα των θυμαό των
της, καθωό ς και για την αντικαταό σταση της αποό φασης-πλαιόσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιόου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιόα ενσωματωό θηκε στην εθνικηό  νομοθεσιόα με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρεόωση αποκλεισμουό  προσφεόροντος εφαρμοό ζεται επιόσης οό ταν το προό σωπο εις βαό ρος
του οποιόου εκδοό θηκε τελεσιόδικη καταδικαστικηό  αποό φαση ειόναι μεόλος του διοικητικουό , διευθυντικουό
ηό  εποπτικουό  οργαό νου του εν λοόγω προσφεόροντος ηό  εόχει εξουσιόα εκπροσωό πησης, ληό ψης αποφαό σεων ηό
ελεόγχου σε αυτοό . 

Στις περιπτωό σεις εταιρειωό ν περιορισμεόνης ευθυό νης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικωό ν εταιρειωό ν (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), και ιδιωτικωό ν κεφαλαιουχικωό ν εταιρειωό ν (Ι.Κ.Ε.), η υποχρεόωση του προηγουό μενου εδαφιόου
αφοραό  κατ’  ελαό χιστον τους διαχειριστεός.  Στις περιπτωό σεις ανωνυό μων εταιρειωό ν  (Α.Ε.),  η  εν λοόγω
υποχρεόωση  αφοραό  κατ’  ελαό χιστον  τον  Διευθυό νοντα  Συό μβουλο,  καθωό ς  και  οό λα  τα  μεόλη  του
Διοικητικουό  Συμβουλιόου.

18.1.2 α) Ο προσφεόρων εόχει  αθετηό σει  τις υποχρεωό σεις  του οό σον αφοραό  στην καταβοληό  φοό ρων ηό
εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης και αυτοό  εόχει διαπιστωθειό αποό  δικαστικηό  ηό  διοικητικηό  αποό φαση με
τελεσιόδικη και δεσμευτικηό  ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις της χωό ρας οό που ειόναι εγκατεστημεόνος ηό  την
εθνικηό  νομοθεσιόα  
ηό /και 

β)  η  αναθεότουσα αρχηό  μπορειό  να  αποδειόξει  με  τα  καταό λληλα μεόσα  οό τι  ο  προσφεόρων εόχει
αθετηό σει τις υποχρεωό σεις του οό σον αφοραό  την καταβοληό  φοό ρων ηό  εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης.

Αν  ο  προσφεόρων  ειόναι  Έλληνας  πολιότης  ηό  εόχει  την  εγκαταό στασηό  του  στην  Ελλαό δα,  οι
υποχρεωό σεις του που αφορουό ν στις εισφορεός κοινωνικηό ς ασφαό λισης καλυό πτουν τοό σο την κυό ρια οό σο
και την επικουρικηό  ασφαό λιση.

Δεν  αποκλειόεται  ο  προσφεόρων,  οό ταν  εόχει  εκπληρωό σει  τις  υποχρεωό σεις  του  ειότε
καταβαό λλοντας  τους  φοό ρους  ηό  τις  εισφορεός  κοινωνικηό ς  ασφαό λισης  που  οφειόλει,
συμπεριλαμβανομεόνων,  καταό  περιόπτωση,  των  δεδουλευμεόνων  τοό κων  ηό  των  προστιόμων  ειότε
υπαγοό μενος σε δεσμευτικοό  διακανονισμοό  για την καταβοληό  τους. 

18.1.3 Κατ’ εξαιόρεση, για επιτακτικουό ς λοόγους δημοό σιου συμφεόροντος, οό πως δημοό σιας υγειόας ηό  προ-
στασιόας του περιβαό λλοντος, δεν εφαρμοό ζονται35 οι παραό γραφοι  18.1.1 και 18.1.2.  [Σε περίπτωση που
δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3]. 
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18.1.4  Κατ’ εξαιόρεση, οό ταν  ο αποκλεισμοό ς  ειόναι  σαφωό ς δυσαναό λογος, ιδιόως οό ταν μοό νο μικραό  ποσαό
των φοό ρων ηό  των εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης δεν εόχουν καταβληθειό ηό  οό ταν ο προσφεόρων ενη-
μερωό θηκε σχετικαό  με το ακριβεός ποσοό  που οφειόλεται λοόγω αθεότησης των υποχρεωό σεωό ν του οό σον
αφοραό  στην καταβοληό  φοό ρων ηό  εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης σε χροό νο καταό  τον οποιόο δεν ειόχε
τη  δυνατοό τητα  να  λαό βει  μεότρα,  συό μφωνα  με  το  τελευταιόο  εδαό φιο  της  παρ.  2  του  αό ρθρου  73  ν.
4412/2016, πριν αποό  την εκπνοηό  της προθεσμιόας υποβοληό ς προσφοραό ς του αό ρθρου 14 της παρουό -
σας, δεν εφαρμοό ζεται36 η παραό γραφος 18.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα,
διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]
 

18.1.5 Σε οποιαδηό ποτε αποό  τις ακοό λουθες κατασταό σεις37: 
(α) Ο προσφεόρων εόχει αθετηό σει τις ισχυό ουσες υποχρεωό σεις του που προβλεόπονται στην παρ. 2

του αό ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορουό ν υποχρεωό σεις που απορρεόουν αποό  τις διαταό ξεις της
περιβαλλοντικηό ς,  κοινωνικοασφαλιστικηό ς  και  εργατικηό ς  νομοθεσιόας,  που  εόχουν  θεσπισθειό  με  το
διόκαιο της Ένωσης, το εθνικοό  διόκαιο,  συλλογικεός συμβαό σεις ηό  διεθνειός διαταό ξεις περιβαλλοντικουό ,
κοινωνικουό  και εργατικουό  δικαιόου, οι οποιόες απαριθμουό νται στο Παραό ρτημα X του Προσαρτηό ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφεόρων τελειό  υποό  πτωό χευση  ηό  εόχει  υπαχθειό  σε  διαδικασιόα  εξυγιόανσης ηό  ειδικηό ς
εκκαθαό ρισης  ηό  τελειό  υποό  αναγκαστικηό  διαχειόριση  αποό  εκκαθαριστηό  ηό  αποό  το  δικαστηό ριο  ηό  εόχει
υπαχθειό  σε  διαδικασιόα  πτωχευτικουό  συμβιβασμουό  ηό  εόχει  αναστειόλει  τις  επιχειρηματικεός  του
δραστηριοό τητες ηό  εαό ν βριόσκεται σε οποιαδηό ποτε αναό λογη καταό σταση προκυό πτουσα αποό  παροό μοια
διαδικασιόα, προβλεποό μενη σε εθνικεός διαταό ξεις νοό μου.  Η αναθεότουσα αρχηό  μπορειό να μην αποκλειόει
εόναν  οικονομικοό  φορεόα,  ο  οποιόος  βριόσκεται  σε  μια  εκ  των κατασταό σεων που  αναφεόρονται  στην
παραπαό νω περιόπτωση, υποό  την προυϊ ποό θεση οό τι  η αναθεότουσα αρχηό  εόχει αποδειόξει οό τι ο εν λοόγω
φορεόας ειόναι σε θεόση να εκτελεόσει τη συό μβαση, λαμβαό νοντας υποό ψη τις ισχυό ουσες διαταό ξεις και τα
μεότρα για τη συνεόχιση της επιχειρηματικηό ς του λειτουργιόας (παρ. 5 αό ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) Υπαό ρχουν επαρκωό ς  ευό λογες ενδειόξεις  που οδηγουό ν  στο συμπεόρασμα οό τι  ο  οικονομικοό ς
φορεόας  συνηό ψε  συμφωνιόες  με  αό λλους  οικονομικουό ς  φορειός  με  στοόχο  τη  στρεόβλωση  του
ανταγωνισμουό ,

δ)  Μιόα  καταό σταση  συό γκρουσης  συμφεροό ντων  καταό  την  εόννοια  του  αό ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορειό να θεραπευθειό αποτελεσματικαό  με αό λλα, λιγοό τερο παρεμβατικαό , μεόσα,

(ε)  Μιόα  καταό σταση  στρεόβλωσης  του  ανταγωνισμουό  αποό  την  προό τερη  συμμετοχηό  των
προσφεροό ντων καταό  την προετοιμασιόα της διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης, καταό  τα οριζοό μενα στο
αό ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγοό τερο παρεμβατικαό , μεόσα,

(στ) Ο προσφεόρων εόχει επιδειόξει σοβαρηό  ηό  επαναλαμβανοό μενη πλημμεόλεια καταό  την εκτεόλεση
ουσιωό δους απαιότησης στο πλαιόσιο προηγουό μενης δημοό σιας συό μβασης, προηγουό μενης συό μβασης με
αναθεότοντα φορεόα ηό  προηγουό μενης συό μβασης παραχωό ρησης που ειόχε ως αποτεόλεσμα την προό ωρη
καταγγελιόα της προηγουό μενης συό μβασης, αποζημιωό σεις ηό  αό λλες παροό μοιες κυρωό σεις,

(ζ)  Ο  προσφεόρων  εόχει  κριθειό  εόνοχος  σοβαρωό ν  ψευδωό ν  δηλωό σεων  καταό  την  παροχηό  των
πληροφοριωό ν  που απαιτουό νται  για την εξακριόβωση της απουσιόας  των λοόγων αποκλεισμουό  ηό  την
πληό ρωση των κριτηριόων επιλογηό ς,  εόχει  αποκρυό ψει  τις πληροφοριόες  αυτεός  ηό  δεν ειόναι  σε θεόση να
προσκομιόσει τα δικαιολογητικαό  που απαιτουό νται κατ’ εφαρμογηό  του αό ρθρου 79 του ν. 4412/2016 

(η)  Ο  προσφεόρων  επιχειόρησε  να  επηρεαό σει  με  αθεόμιτο  τροό πο  τη  διαδικασιόα  ληό ψης
αποφαό σεων της αναθεότουσας αρχηό ς, να αποκτηό σει εμπιστευτικεός πληροφοριόες που ενδεόχεται να του
αποφεόρουν  αθεόμιτο  πλεονεόκτημα  στη  διαδικασιόα  συό ναψης  συό μβασης  ηό  να  παραό σχει  εξ  αμελειόας
παραπλανητικεός πληροφοριόες που ενδεόχεται να επηρεαό σουν ουσιωδωό ς τις αποφαό σεις που αφορουό ν
τον αποκλεισμοό , την επιλογηό  ηό  την αναό θεση,
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(θ)  Ο  προσφεόρων  εόχει  διαπραό ξει  σοβαροό  επαγγελματικοό  παραό πτωμα,  το  οποιόο  θεότει  εν
αμφιβοό λω την ακεραιοό τηταό  του.

18.1.6  Προσφεόρων  αποκλειόεται  αποό  τη  συμμετοχηό  στη  διαδικασιόα  συό ναψης  συό μβασης,  εαό ν
συντρεόχουν οι προυϊ ποθεόσεις εφαρμογηό ς της παρ. 4 του αό ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικοό ς λοόγος
αποκλεισμουό )38. 

18.1.7 Η αναθεότουσα αρχηό  αποκλειόει προσφεόροντα, σε οποιοδηό ποτε χρονικοό  σημειόο καταό  τη διαό ρκεια
της  διαδικασιόας  συό ναψης  συό μβασης,  οό ταν  αποδεικνυό εται  οό τι  αυτοό ς  βριόσκεται,  λοόγω  πραό ξεων  ηό
παραλειόψεων του, ειότε πριν ειότε καταό  τη διαδικασιόα, σε μιόα αποό  τις περιπτωό σεις των προηγουό μενων
παραγραό φων39.  

18.1.8 Προσφεόρων που εμπιόπτει  σε μια αποό  τις κατασταό σεις που αναφεόρονται στις παραγραό φους
18.1.1 και 18.1.540 μπορειό να προσκομιόζει στοιχειόα προκειμεόνου να αποδειόξει οό τι τα μεότρα που εόλαβε
επαρκουό ν για να αποδειόξουν την αξιοπιστιόα του, παροό τι συντρεόχει ο σχετικοό ς λοόγος αποκλεισμουό .
Εαό ν τα στοιχειόα κριθουό ν επαρκηό , ο εν λοόγω προσφεόρων δεν αποκλειόεται αποό  τη διαδικασιόα συό ναψης
συό μβασης. Τα μεότρα που λαμβαό νονται αποό  τους προσφεόροντες αξιολογουό νται σε συναό ρτηση με τη
σοβαροό τητα και τις  ιδιαιότερες περισταό σεις  του ποινικουό  αδικηό ματος ηό  του παραπτωό ματος.  Αν τα
μεότρα  κριθουό ν  ανεπαρκηό ,  γνωστοποιειόται  στον  προσφεόροντα  το  σκεπτικοό  της  αποό φασης  αυτηό ς.
Προσφεόρων  που  εόχει  αποκλειστειό,  με  τελεσιόδικη  αποό φαση,  αποό  τη  συμμετοχηό  σε  διαδικασιόες
συό ναψης συό μβασης ηό  αναό θεσης παραχωό ρησης δεν μπορειό να καό νει χρηό ση της ανωτεόρω δυνατοό τητας
καταό  την περιόοδο του αποκλεισμουό  που οριόζεται στην εν λοόγω αποό φαση στο κραό τος -  μεόλος στο
οποιόο ισχυό ει η αποό φαση.

18.1.9  Η αποό φαση για την διαπιόστωση της επαό ρκειας ηό  μη των επανορθωτικωό ν μεότρων καταό  την
προηγουό μενη παραό γραφο εκδιόδεται συό μφωνα με τα οριζοό μενα στις παρ. 8 και 9 του αό ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.10 Προσφεόρων που του εόχει επιβληθειό, με την κοινηό  υπουργικηό  αποό φαση του αό ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινηό  του  αποκλεισμουό  αποκλειόεται  αυτοδιόκαια  και  αποό  την  παρουό σα  διαδικασιόα
συό ναψης συό μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής41

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  προσφεόροντες  απαιτειόται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνοι  στο  σχετικοό  επαγγελματικοό  μητρωό ο  που
τηρειόται στο κραό τος εγκαταό στασηό ς τους. Οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι στην Ελλαό δα
απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνοι στα Μητρωό α Μελετητωό ν ηό  Γραφειόων Μελετωό ν. Οι προσφεόροντες
που  ειόναι  εγκατεστημεόνοι  σε  λοιπαό  κραό τη  μεόλη  της  Ευρωπαιϊκηό ς  Ένωσης  απαιτειόται  να  ειόναι
εγγεγραμμεόνοι  σε  αντιόστοιχα  Μητρωό α  του  Παραρτηό ματος  XI  του  Προσαρτηό ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια42

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα43

Καό θε προσφεόρων πρεόπει να διαθεότει: 
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(α) 

1. Για την κατηγοριόα μελεότης {07} - Ειδικεός Αρχιτεκτονικεός μελεότες (διαμοό ρφωσης εσωτερικωό ν και
εξωτερικωό ν  χωό ρων,  διατηό ρησης  παραδοσιακωό ν  κτηριόων,  οικισμωό ν  και  τοπιόου),  τουλαό χιστον  1
μελετητηό  8ετουό ς εμπειριόας,

2. για την κατηγοριόα μελεότης {08} - Στατικεός μελεότες (μελεότες φερουσωό ν κατασκευωό ν κτηριόων και
μεγαό λων ηό  ειδικωό ν  τεχνικωό ν  εόργων),  1  τουλαό χιστον  μελετητηό  12ετουό ς  εμπειριόας  και  1  μελετητηό
8ετουό ς εμπειριόας και 2 μελετητεός 4ετουό ς εμπειριόας, 

3. για την κατηγοριόα μελεότης {09} - Μελεότες μηχανολογικεός- ηλεκτρολογικεός, 1 τουλαό χιστον μελετητηό
12ετουό ς  εμπειριόας.

4. Για την κατηγοριόα μελεότης {21} - Γεωτεχνικεός μελεότες και εόρευνες, τουλαό χιστον 1 μελετητηό  4ετουό ς
εμπειριόας

(β) Προό σθετη τεχνικηό  ικανοό τητα

να εόχει  εκπονηό σει 1 τουλαό χιστον  παροό μοια  με  την υποό  αναό θεση μελεότη,  η οποιόα  εκτελεόσθηκε με
συό μβαση του υποψηό φιου φυσικουό  ηό  νομικουό  προσωό που, καταό  την τελευταιόα δεκαετιόα

Ως παροό μοιες μελεότες νοουό νται τα παρακαό τω ειόδη μελετωό ν, αναό  κατηγοριόα:

κατηγοριόα μελεότης {08} – μελεότη επεμβαό σεων ενιόσχυσης διατηρητεόου κτηριόου με φεόροντα σκελετοό  εξ
ολοκληό ρου ηό  τμηματικαό  αποό  οπλισμεόνο σκυροό δεμα σε σταό διο μελεότης εφαρμογηό ς.

19.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφοραό  στα κριτηό ρια της οικονομικηό ς και χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας και τα κριτηό ρια σχετι-
καό  με την τεχνικηό  και επαγγελματικηό  ικανοό τητα, εόνας οικονομικοό ς φορεόας μπορειό να στηριόζεται στις
ικανοό τητες αό λλων φορεόων, ασχεότως της νομικηό ς φυό σης των δεσμωό ν του με αυτουό ς. 

Η αναθεότουσα αρχηό  ελεόγχει εαό ν οι φορειός,  στις ικανοό τητες των οποιόων προτιόθεται να στηριχθειό  ο
προσφεόρων, πληρουό ν τα σχετικαό  κριτηό ρια επιλογηό ς και εαό ν συντρεόχουν λοόγοι αποκλεισμουό  καταό  τα
οριζοό μενα στην παρουό σα διακηό ρυξη. Η αναθεότουσα αρχηό  απαιτειό αποό  τον οικονομικοό  φορεόα να αντι -
καταστηό σει εόναν φορεόα που δεν πληροιό σχετικοό  κριτηό ριο επιλογηό ς ηό  για τον οποιόο συντρεόχουν λοόγοι
αποκλεισμουό . 

Όσον αφοραό  τα κριτηό ρια που σχετιόζονται με τους τιότλους σπουδωό ν και τα επαγγελματικαό  προσοό ντα
που οριόζονται στην περιόπτωση στ΄ του Μεόρους ΙΙ του Παραρτηό ματος ΧΙΙ του Προσαρτηό ματος Α΄ του ν.
4412/2016 ηό  με την σχετικηό  επαγγελματικηό  εμπειριόα, οι οικονομικοιό  φορειός, μπορουό ν να βασιόζονται
στις ικανοό τητες αό λλων φορεόων μοό νο εαό ν οι τελευταιόοι θα εκτελεόσουν τις εργασιόες ηό  τις υπηρεσιόες για
τις οποιόες απαιτουό νται οι συγκεκριμεόνες ικανοό τητες.

Όταν ο οικονομικοό ς φορεόας στηριόζεται στις ικανοό τητες αό λλων φορεόων οό σον αφοραό  τα κριτηό ρια που
σχετιόζονται με την οικονομικηό  και χρηματοοικονομικηό  επαό ρκεια, ο οικονομικοό ς φορεόας και αυτοιό  οι
φορειός ειόναι αποό  κοινουό  υπευό θυνοι44 για την εκτεόλεση της συό μβασης.

Υποό  τους ιδιόους οό ρους, μιόα εόνωση οικονομικωό ν φορεόων μπορειό  να στηριόζεται στις ικανοό τητες των
συμμετεχοό ντων στην εόνωση ηό  αό λλων φορεόων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

Καό θε προσφεόρων οφειόλει να προσκομιόσει τα παρακαό τω στοιχειόα:

 

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

Ο φαό κελος «Δικαιολογητικαό  Συμμετοχηό ς» περιλαμβαό νει τα ακοό λουθα:

α) Το Ευρωπαιϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Συό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)45 βαό σει του τυποποιημεόνου εντυό που
του Παραρτηό ματος  2  του Κανονισμουό  (ΕΕ)  2016/7 της Επιτροπηό ς   της 5ης  Ιανουαριόου  2016,  σε
ηλεκτρονικηό  μορφηό .

 Οι  προσφεόροντες μπορουό ν να χρησιμοποιηό σουν εκ νεόου Ε.Ε.Ε.Σ., το οποιόο εόχει ηό δη χρησιμοποιηθειό σε
προηγουό μενη διαδικασιόα συό ναψης δημοό σιας συό μβασης, εφοό σον επιβεβαιωό νουν οό τι οι πληροφοριόες
του εγγραό φου εξακολουθουό ν να ειόναι αληθειός.
Η αναθεότουσα αρχηό  μπορειό  να ζητειό   αποό  τους προσφεόροντες, σε οποιοδηό ποτε χρονικοό  σημειόο καταό
τη διαό ρκεια της διαδικασιόας, να υποβαό λει οό λα ηό  ορισμεόνα δικαιολογητικαό  , οό ταν αυτοό  απαιτειόται για
την ορθηό  διεξαγωγηό  της διαδικασιόας.

β) Την εγγυό ηση συμμετοχηό ς συό μφωνα με τα προβλεποό μενα στο αό ρθρο 15.1 της παρουό σας. 

Οι  ενωό σεις  οικονομικωό ν  φορεόων  που  υποβαό λλουν  κοινηό  προσφοραό  υποβαό λλουν  τα  παραπαό νω
δικαιολογητικαό ,  για  καό θε  οικονομικοό  φορεόα  που  συμμετεόχει  στην  εόνωση,  πλην  της  εγγυό ησης
συμμετοχηό ς.

20.2        ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φαό κελος «Τεχνικηό ς Προσφοραό ς» περιλαμβαό νει οό λα τα απαιτουό μενα εόγγραφα, βαό σει των οποιόων θα
αξιολογηθειό η τεχνικηό  προσφοραό  καταό  τα οριζοό μενα στην παρ. 21.2 της παρουό σας: 

α) Τεχνικηό  Έκθεση  για τη συγκεκριμεόνη μελεότη,  στηριζοό μενη στα υπαό ρχοντα στοιχειόα  του
Φακεόλου Δημοό σιας Συό μβασης, με επισηό μανση των προβλημαό των και εισηό γηση του τροό που επιόλυσηό ς
τους. Στην Τεχνικηό  Έκθεση δεν  πρεόπει να περιλαμβαό νονται προταό σεις τεχνικωό ν λυό σεων,

β)  Προό ταση  Μεθοδολογιόας,  που  περιλαμβαό νει  περιγραφηό  του  γενικουό  προγραό μματος
εκποό νησης της μελεότης,  δηλαδηό  τις απαιτουό μενες επιμεόρους δραστηριοό τητες,  την αλληλουχιόα  των
σταδιόων  ηό  φαό σεων  της  κυό ριας  και  των  υποστηρικτικωό ν  μελετωό ν  (οό ταν  προό κειται  για  συό νθετη
μελεότη)  την αλληλοτροφοδοό τηση  των μελετωό ν  με  δεδομεόνα,  τον καθορισμοό  σημειόων ελεόγχου και
απαιτουό μενων ενεργειωό ν και διαδικασιωό ν για την παραγωγηό  της μελεότης,

γ) χρονοδιαό γραμμα, στο οποιόο περιγραό φεται η χρονικηό  αλληλουχιόα των δραστηριοτηό των της
περιπτ.  (β),  λαμβανομεόνου  υποό ψη  του  συνολικουό  χροό νου,  οό πως  προβλεόπεται  στα  εόγγραφα  της
συό μβασης,
 

δ)  οργανοόγραμμα  και  εόκθεση  τεκμηριόωσης  καθηκοό ντων  και  κατανομηό ς  εργασιωό ν  του
συντονιστηό  και της ομαό δας μελεότης, οό που παρουσιαό ζεται η κατανομηό  ευθυνωό ν μεταξυό  των μελωό ν της
και στοιχειόα για την αποτελεσματικοό τητα της δραό σης καό θε μεόλους της ομαό δας μελεότης σε αντιόστοιχες
ευθυό νες με αυτεός που αναλαμβαό νει στην ομαό δα μελεότης και το βαθμοό  επιτυχιόας της, λαμβανομεόνων
υποό ψη των ανωτεόρω περιπτωό σεων (β) και (γ), 
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ε) στοιχειόα  για τη συνοχηό  της ομαό δας μελεότης,  αποό  τα οποιόα  να προκυό πτει η δυνατοό τητα
καληό ς συνεργασιόας για την απροό σκοπτη και ποιοτικαό  αποδεκτηό  εκποό νηση της μελεότης,

στ) ……………………………46

Η Τεχνικηό  Έκθεση, η Προό ταση Μεθοδολογιόας (συμπεριλαμβανομεόνων τυχοό ν παραρτημαό των αυτωό ν),
καθωό ς και τα στοιχειόα που τεκμηριωό νουν τα ανωτεόρω δ) και ε) σημειόα (συμπεριλαμβανομεόνων τυχοό ν
παραρτημαό των  και  εξαιρουμεόνων  των  υπευό θυνων  δηλωό σεων  συνεργασιόας  και  των  τυχοό ν
πιστοποιητικωό ν  με  τα  οποιόα  αποδεικνυό εται  προηγουό μενη  συνεργασιόα  μεταξυό  μελωό ν  της
προτεινοό μενης  ομαό δας  μελεότης)  δεν  πρεόπει  να  υπερβαιόνουν  εόνα  ευό λογο  μεόγεθος  ……. σελιόδων47

κειμεόνου μεγεόθους Α4 μεόσης γραμματοσειραό ς, εκτοό ς του προαναφερθεόντος οργανογραό μματος.

Όταν το περιεχοό μενο των παραπαό νω εγγραό φων και στοιχειόων υπερβαιόνει το ευό λογο μεόγεθος, καταό
την κριόση της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό  (η οποιόα διαμορφωό νεται με βαό ση την αρχηό  του ιόσου μεότρου
κριόσης), το υπερβαό λλον υλικοό  δε θα λαμβαό νεται υποό ψη στην αξιολοόγηση. 
Για τα αναφεροό μενα στοιχειόα των μελωό ν της ομαό δας μελεότης, η Επιτροπηό  διατηρειό  το δικαιόωμα να
ζητηό σει περαιτεόρω πληροφοριόες.

20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο  φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς»  περιλαμβαό νει το  παρεχοό μενο  εόντυπο  συμπληό ρωσης
οικονομικηό ς προσφοραό ς48,  το οποιόο αναγραό φει τα στοιχειόα του προσφεόροντος,  την προσφεροό μενη
τιμηό  αναό  κατηγοριόα μελεότης και την συνολικηό  τιμηό  για την εκτεόλεση της συό μβασης.

Η  οικονομικηό  προσφοραό  συντιόθεται  για  καό θε  επιμεόρους  κατηγοριόα  μελεότης.  Οι  συμμετεόχοντες
υποβαό λλουν εόντυπο οικονομικηό ς  προσφοραό ς  στο οποιόο  αναγραό φουν την προσφεροό μενη τιμηό  αναό
κατηγοριόα μελεότης και τη συνολικηό  τιμηό  για την εκτεόλεση της συό μβασης. Η οικονομικηό  προσφοραό
συντιόθεται για καό θε επιό μεόρους κατηγοριόα μελεότης, συό μφωνα με τις διαταό ξεις της περιόπτωσης δ΄ της
παραγραό φου  8  του  αό ρθρου  53  του  ν.  4412/2016.  Περιλαμβαό νει,  εκτοό ς  αποό  τις  αμοιβεός  για  την
εκποό νηση των μελετωό ν, τις αμοιβεός για τον προγραμματισμοό , την επιόβλεψη και την αξιολοόγηση των
αναγκαιόων  ερευνητικωό ν  εργασιωό ν  παό σης  φυό σεως,  καθωό ς  επιόσης  και  των  εργασιωό ν  /μελετωό ν,
συό μφωνα  με  τα  αναφεροό μενα  στην  περιόπτωση  δ΄  της  παραγραό φου  8  του  αό ρθρου  53  του  ν.
4412/2016.
Η  συνολικηό  προσφεροό μενη  τιμηό  τρεόπεται  σε  ποσοστοό  εόκπτωσης  (θετικοό  ηό  αρνητικοό )  επιό  της
προεκτιμωό μενης αμοιβηό ς, με στρογγυλοποιόηση στο δευό τερο δεκαδικοό  ψηφιόο.

Η Αναθεότουσα Αρχηό  μπορειό  να καλειό  τους προσφεόροντες για διευκρινηό σεις ηό  συμπληρωό σεις καταό
τους οό ρους του  αό ρθρου 7 της παρουό σας. 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 

21.1  Κριτηό ριο  αναό θεσης  της  συό μβασης  ειόναι  η  «πλεόον  συμφεόρουσα  αποό  οικονομικηό  αό ποψη
προσφοραό » με βαό ση την τιμηό  (χαμηλοό τερη τιμηό ). 

Άρθρο  22:  Αποδεικτικά  μέσα  (μη  ύπαρξη  λόγων  αποκλεισμού,  πλήρωση  των  κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης)49

 Το δικαιόωμα συμμετοχηό ς  και οι  οό ροι  και προυϊ ποθεόσεις  συμμετοχηό ς  οό πως  οριόζονται στην
παρουό σα  διακηό ρυξη, κριόνονται  καταό  την  υποβοληό  της  προσφοραό ς,  καταό  την  υποβοληό  των
δικαιολογητικωό ν του παροό ντος αό ρθρου και καταό  τη συό ναψη της συό μβασης. Αν στις ειδικεός διαταό ξεις
που διεόπουν την εόκδοσηό  τους δεν προβλεόπεται χροό νος ισχυό ος των δικαιολογητικωό ν, αυταό  θεωρουό νται
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εόγκυρα εφοό σον  φεόρουν  ημερομηνιόα  εόκδοσης εντοό ς  ενοό ς  μηνοό ς50 που  προηγειόται  της  ημερομηνιόας
υποβοληό ς  των  δικαιολογητικωό ν  της  σχετικηό ς  προό σκλησης.  Οι  εόνορκες  βεβαιωό σεις  που  τυχοό ν
προσκομιόζονται για αναπληό ρωση δικαιολογητικωό ν πρεόπει επιόσης να φεόρουν ημερομηνιόα εντοό ς ενοό ς
μηνοό ς51

Οι μεμονωμεόνοι προσφεόροντες πρεόπει να ικανοποιουό ν οό λες τις απαιτηό σεις των αό ρθρων 18 και
19 της παρουό σας. Στην περιόπτωση ενωό σεων οικονομικωό ν φορεόων, η πληό ρωση των απαιτηό σεων του
αό ρθρου 18 και της καταλληλοό τητας για την αό σκηση της επαγγελματικηό ς δραστηριοό τητας του αό ρθρου
19.1  πρεόπει  να  ικανοποιουό νται  αποό  καό θε  μεόλος  της  εόνωσης.  Η  πληό ρωση  των  απαιτηό σεων  της
οικονομικηό ς και χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας και της τεχνικηό ς και επαγγελματικηό ς ικανοό τητας του
αό ρθρου 19.2 και 19.3, αντιόστοιχα, αρκειό να ικανοποιειόται αθροιστικαό  αποό  τα μεόλη της εόνωσης.

Ο  προσωρινοό ς  αναό δοχος,  κατοό πιν  σχετικηό ς  εόγγραφης  καταό  τα  ειδικοό τερα  οριζοό μενα  στο
αό ρθρο 5.1 ειδοποιόησης αποό  την αναθεότουσα αρχηό , υποβαό λλει τα ακοό λουθα δικαιολογητικαό 52:

22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού:

22.1.1   Για  τις  περιπτωό σεις  του  αό ρθρου  18.1.1  της  παρουό σας,  αποό σπασμα  ποινικουό  μητρωό ου,  ηό ,
ελλειόψει αυτουό , ισοδυναό μου εγγραό φου που εκδιόδεται αποό  αρμοό δια δικαστικηό  ηό  διοικητικηό  αρχηό  του
κραό τους μεόλους  ηό  της χωό ρας οό που ειόναι εγκατεστημεόνος ο προσφεόρων, αποό  το οποιόο προκυό πτει οό τι
πληρουό νται αυτεός οι απαιτηό σεις. Η υποχρεόωση προσκοό μισης του ως αό νω αποσπαό σματος αφοραό  και
στα προό σωπα που οριόζονται στα τριόα τελευταιόα εδαό φια του αό ρθρου 18.1.1  της παρουό σας.

 

22.1.2 Για τις περιπτωό σεις του αό ρθρου 18.1.2 της παρουό σας:

β1) Αποδεικτικοό  ασφαλιστικηό ς ενημεροό τητας αποό  τους αρμοό διους ασφαλιστικουό ς φορειός του
οικειόου κραό τους μεόλους ηό  χωό ρας. 

Οι Έλληνες μελετητεός - φυσικαό  προό σωπα υποβαό λλουν βεβαιόωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ηό  αό λλου
τυχοό ν ασφαλιστικουό  οργανισμουό  οό που ειόναι ασφαλισμεόνοι για την καό λυψη κυό ριας και επικουρικηό ς
ασφαό λισηό ς τους.

Οι  εγκατεστημεόνες  στην  Ελλαό δα  εταιρειόες  /  Γραφειόα  Μελετωό ν   υποβαό λλουν  αποδεικτικοό
ασφαλιστικηό ς ενημεροό τητας (κυό ριας και επικουρικηό ς ασφαό λισης) για το προσωπικοό  τους με σχεόση
εξαρτημεόνης  εργασιόας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμεόνους  –  μεόλη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιποό
προσωπικοό ).  Δεν  γιόνονται  αποδεκταό  ως  αποό δειξη  ενημεροό τητας  της  προσφεόρουσας  εταιριόας,
αποδεικτικαό  ενημεροό τητας για τα στελεόχη που στελεχωό νουν το πτυχιόο της εταιριόας ως εταιόροι.  Οι
αλλοδαποιό  προσφεόροντες (φυσικαό  και νομικαό  προό σωπα), που δεν υποβαό λουν τα αό νω αποδεικτικαό ,
υποβαό λλουν  υπευό θυνη  δηό λωση  περιό  του  οό τι  δεν  απασχολουό ν  προσωπικοό ,  για  το  οποιόο  υπαό ρχει
υποχρεόωση  ασφαό λισης  σε  ημεδαπουό ς  ασφαλιστικουό ς  οργανισμουό ς.  Αν  απασχολουό ν  τεότοιο
προσωπικοό , πρεόπει να υποβαό λλουν σχετικοό  αποδεικτικοό  ασφαλιστικηό ς ενημεροό τητας.

β2)  Αποδεικτικοό  φορολογικηό ς  ενημεροό τητας  αποό  την  αρμοό δια  αρχηό  του  οικειόου  κραό τους
μεόλους ηό  χωό ρας. 

Οι εόλληνες μελετητεός και Εταιρειόες / Γραφειόα Μελετωό ν υποβαό λλουν αποδεικτικοό  της αρμοό διας
Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποιό  προσφεόροντες  θα  υποβαό λλουν  υπευό θυνη  δηό λωση  περιό  του  οό τι  δεν  εόχουν
υποχρεόωση  καταβοληό ς  φοό ρων  στην  Ελλαό δα.  Σε  περιόπτωση  που  εόχουν  τεότοια  υποχρεόωση,
υποβαό λλουν σχετικοό  αποδεικτικοό  της οικειόας Δ.Ο.Υ.

22.1.3 Για τις περιπτωό σεις του αό ρθρου 18.1.5 της παρουό σας: 
Για την περιόπτωση β’53, πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό  την αρμοό δια δικαστικηό  ηό  διοικητικηό

αρχηό  του  οικειόου  κραό τους  μεόλους  ηό  χωό ρας.  Ειδικοό τερα  για  τους  οικονομικουό ς  φορειός  που  ειόναι
εγκατεστημεόνοι  στην  Ελλαό δα,  τα  πιστοποιητικαό  οό τι  δεν  τελουό ν  υποό  πτωό χευση,  παυό ση  εργασιωό ν,
πτωχευτικοό  συμβιβασμοό  ηό  υποό  αναγκαστικηό  διαχειόριση  ηό  οό τι  δεν  εόχουν  υπαχθειό  σε  διαδικασιόα
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εξυγιόανσης,  εκδιόδονται  αποό  το  αρμοό διο  πρωτοδικειόο  της  εόδρας  του  οικονομικουό  φορεόα  και  το
πιστοποιητικοό   οό τι δεν εόχει τεθειό υποό  εκκαθαό ριση εκδιόδεται αποό  το οικειόο Πρωτοδικειόο για τα νομικαό
προό σωπα  εκτοό ς  Α.Ε.,  οό ταν  δε  προό κειται  περιό  Α.Ε.  αποό  το  Γ.Ε.Μ.Η.  ηό  τις  Περιφερειακεός  Ενοό τητες,
συό μφωνα με τις  κειόμενες διαταό ξεις,  ως καό θε  φοραό  ισχυό ουν.  Οι  μελετητεός  -  φυσικαό  προό σωπα δεν
προσκομιόζουν πιστοποιητικοό  περιό μη θεόσεως σε εκκαθαό ριση.

Για τις περιπτωό σεις α’,  γ’,  δ’,  ε’,  στ’,  ζ’ και η’54,  επικαιροποιημεόνη υπευό θυνη δηό λωση ενωό πιον
αρμοό διας  δικαστικηό ς  ηό  διοικητικηό ς  αρχηό ς,  συμβολαιογραό φου  ηό  αρμοό διου  επαγγελματικουό  ηό
εμπορικουό  οργανισμουό  του κραό τους – μεόλους ηό  της χωό ρας καταγωγηό ς ηό  της χωό ρας εγκαταό στασης του
προσφεόροντος οό τι δεν συντρεόχουν στο προό σωποό  του οι οριζοό μενοι λοόγοι αποκλεισμουό 55. 

Για  την  περιόπτωση  θ’56,  πιστοποιητικοό  αρμοό διας  αρχηό ς.  Για  τους  εγκατεστημεόνους  στην
Ελλαό δα μελετητεός  -  φυσικαό  προό σωπα,  προσκομιόζεται  πιστοποιητικοό  του Τ.Ε.Ε.,  ηό  του αντιόστοιχου
επιμελητηριόου  (οό ταν  αυτοό  εόχει  πειθαρχικεός  εξουσιόες  επιό  των  μελωό ν  του)  περιό  μη  διαό πραξης
παραπτωό ματος, για το οποιόο επιβληό θηκε πειθαρχικηό  ποινηό . Τα Γραφειόα / Εταιρειόες Μελετωό ν, καθωό ς
και τα φυσικαό  προό σωπα-μελετητεός, ανεξαό ρτητα αποό  την χωό ρα εγκαταό στασης (Ελλαό δα ηό  αλλοδαπηό ),
τα οποιόα δεν υποό κεινται στους αό νω πειθαρχικουό ς φορειός, υποβαό λουν πιστοποιητικοό  του φορεόα στον
οποιόο  υποό κεινται,  εφοό σον αυτοό ς  εόχει  πειθαρχικεός  εξουσιόες στα μεόλη του,  διαφορετικαό  υποβαό λουν
υπευό θυνη  δηό λωση  οό τι:  α)  δεν  υπαό ρχει  πειθαρχικοό ς  φορεόας  και  β)  δεν  εόχουν  διαπραό ξει  σοβαροό
επαγγελματικοό  παραό πτωμα. 

22.1.4 Αν το κραό τος μεόλος ηό  χωό ρα δεν εκδιόδει εόγγραφα ηό  πιστοποιητικαό  που να καλυό πτουν οό λες τις
περιπτωό σεις που αναφεόρονται ως αό νω, υποό  22.1.1 εόως 22.1.3, το εόγγραφο ηό  το πιστοποιητικοό  μπορειό
να αντικαθιόσταται  αποό  εόνορκη βεβαιόωση ηό ,  στα κραό τη  μεόλη ηό  στις  χωό ρες οό που  δεν προβλεόπεται
εόνορκη  βεβαιόωση,  αποό  υπευό θυνη  δηό λωση  του  ενδιαφερομεόνου  ενωό πιον  αρμοό διας  δικαστικηό ς  ηό
διοικητικηό ς  αρχηό ς,  συμβολαιογραό φου  ηό  αρμοό διου  επαγγελματικουό  ηό  εμπορικουό  οργανισμουό  του
κραό τους μεόλους ηό  της χωό ρας οό που ειόναι εγκατεστημεόνος ο οικονομικοό ς φορεόας.

Οι αρμοό διες δημοό σιες αρχεός παρεόχουν, οό που κριόνεται αναγκαιόο, επιόσημη δηό λωση στην οποιόα
αναφεόρεται οό τι δεν εκδιόδονται τα εν λοόγω εόγγραφα ηό  τα πιστοποιητικαό  ηό  οό τι τα εόγγραφα αυταό  δεν
καλυό πτουν οό λες τις περιπτωό σεις που αναφεόρονται ως αό νω, υποό  22.1.1 εόως 22.1.3. 

22.1.5 Για την περιόπτωση του αό ρθρου 18.1.6 της παρουό σας57, τα ακοό λουθα, συό μφωνα με τα οριζοό μενα
στο π.δ. 82/1996 και στο αό ρθρο 8 του ν. 3310/2005,:

- Οι ημεδαπεός επιχειρηό σεις:
i) πιστοποιητικοό  αρμοό διας αρχηό ς που εποπτευό ει συό μφωνα με τις διαταό ξεις του ν. 2190/1920

την εταιριόα, αποό  το οποιόο προκυό πτει οό τι οι μετοχεός της ειόναι ονομαστικεός.
ii)  αναλυτικηό  καταό σταση  με  τα  στοιχειόα  των  μετοόχων  της  εταιρειόας  και  τον  αριθμοό  των

μετοχωό ν  καό θε  μετοόχου  (μετοχολοόγιο),  οό πως  τα  στοιχειόα  αυταό  ειόναι  καταχωρημεόνα  στο  βιβλιόο
μετοόχων  της  Εταιρειόας,  το  πολυό  τριαό ντα  εργαό σιμες  ημεόρες  πριν  αποό  την  ημεόρα  υποβοληό ς  της
προσφοραό ς.

                                          
-  Οι αλλοδαπεός  επιχειρηό σεις,  εφοό σον  εόχουν  καταό  το  διόκαιο  της  εόδρας  τους  υποχρεόωση

ονομαστικοποιόησης μετοχωό ν μεόχρι φυσικουό  προσωό που, προσκομιόζουν:
i) πιστοποιητικοό  αρμοό διας αρχηό ς του κραό τους της εόδρας, αποό  το οποιόο να προκυό πτει οό τι οι

μετοχεός ειόναι ονομαστικεός,
ii) αναλυτικηό  καταό σταση  μετοόχων,  με  αριθμοό  των  μετοχωό ν  του  καό θε  μετοόχου,  οό πως  τα

στοιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρημεόνα στο βιβλιόο μετοόχων της εταιρειόας με ημερομηνιόα το πολυό  30 μεόρες
πριν την υποβοληό  προσφοραό ς,

iii) καό θε  αό λλο  στοιχειόο  αποό  το  οποιόο  να  προκυό πτει  η  ονομαστικοποιόηση  μεόχρι  φυσικουό
προσωό που  των  μετοχωό ν,  που  εόχει  συντελεστειό  το  τελευταιόο  30ηό μερο  πριν  την  υποβοληό  της
προσφοραό ς. 

-  Οι  αλλοδαπεός  επιχειρηό σεις,  που  δεν  εόχουν,  καταό  το  διόκαιο  της  εόδρας  τους,  υποχρεόωση
ονομαστικοποιόησης μετοχωό ν, υποβαό λλουν:

i) βεβαιόωση περιό μη υποχρεόωσης ονομαστικοποιόησης των μετοχωό ν αποό  αρμοό δια αρχηό , εφοό σον
υπαό ρχει σχετικηό  προό βλεψη, διαφορετικαό  προσκομιόζεται υπευό θυνη δηό λωση του διαγωνιζοό μενου,

- 26 -



ii) εόγκυρη και ενημερωμεόνη καταό σταση μετοόχων που κατεόχουν τουλαό χιστον 1% των μετοχωό ν,
iii) εαό ν δεν τηρειόται τεότοια καταό σταση, προσκομιόζεται σχετικηό  καταό σταση μετοόχων (με 1%),

συό μφωνα με την τελευταιόα Γενικηό  Συνεόλευση, αν οι μεότοχοι αυτοιό ειόναι γνωστοιό στην εταιρειόα, 
iv) εαό ν δεν προσκομιστειό καταό σταση καταό  τα ανωτεόρω, η εταιριόα αιτιολογειό τους λοόγους που

οι  μεότοχοι  αυτοιό  δεν  της  ειόναι  γνωστοιό.  Η  Επιτροπηό  του  Διαγωνισμουό  δεν  μπορειό  να  κριόνει  την
επαό ρκεια  της  αιτιολοόγησης,  αν  οό μως  αποδειόξει  τη  δυνατοό τητα  αποό κτησης  ηό  συό νταξης  της
καταό στασης αυτηό ς, τοό τε η επιχειόρηση αποκλειόεται.

Ελλειόψεις  στα δικαιολογητικαό  ονομαστικοποιόησης  των μετοχωό ν  συμπληρωό νονται  καταό  το
αό ρθρο 7 της παρουό σας.

Περαιτεόρω, πριν την υπογραφηό  της συό μβασης, υποβαό λλεται η υπευό θυνη δηό λωση της κοινηό ς
αποό φασης των Υπουργωό ν  Αναό πτυξης και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

22.1.6 Για την περιόπτωση του αό ρθρου 18.1.10 της παρουό σας, υπευό θυνη δηό λωση ενωό πιον αρμοό διας
δικαστικηό ς  ηό  διοικητικηό ς  αρχηό ς,  συμβολαιογραό φου  ηό  αρμοό διου  επαγγελματικουό  ηό  εμπορικουό
οργανισμουό  του  κραό τους  –  μεόλους  ηό  της  χωό ρας  καταγωγηό ς  ηό  της  χωό ρας  εγκαταό στασης  του
προσφεόροντος οό τι δεν εόχει εκδοθειό  σε βαό ρος του αποό φαση αποκλεισμουό  συό μφωνα με το αό ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:

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

(α) οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι στην Ελλαό δα προσκομιόζουν Πτυχιόο Μελετητηό
ηό  Γραφειόων Μελετωό ν  για τις αντιόστοιχες κατηγοριόες μελετωό ν, ως εξηό ς: 

1 στην κατηγοριόα μελεότης 7, πτυχιόα ταό ξεων58 Β' και αό νω

2 στην κατηγοριόα μελεότης 8, πτυχιόα ταό ξεων Δ' και αό νω

3 στην κατηγοριόα μελεότης 9, πτυχιόα ταό ξεων Γ' και αό νω

4 στην κατηγοριόα μελεότης 21, πτυχιόα ταό ξεων Α' και αό νω

5 στην κατηγοριόα μελεότης ……….., πτυχιόα ταό ξεων ………….. ηό  …………

6 στην κατηγοριόα μελεότης ……….., πτυχιόα ταό ξεων ………….. ηό  …………

7 στην κατηγοριόα μελεότης ……….., πτυχιόα ταό ξεων ………….. ηό  …………

8 στην κατηγοριόα μελεότης ……….., πτυχιόα ταό ξεων ………….. ηό  …………

9 στην κατηγοριόα μελεότης ……….., πτυχιόα ταό ξεων ………….. ηό  …………

10 στην κατηγοριόα μελεότης ……….., πτυχιόα ταό ξεων ………….. ηό  …………

(β) Οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι σε λοιπαό  κραό τη μεόλη της Ευρωπαιϊκηό ς Ένωσης
προσκομιόζουν  τις  δηλωό σεις  και  πιστοποιητικαό  που  περιγραό φονται  στο  Παραό ρτημα  XI  του
Προσαρτηό ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ)  Οι  προσφεόροντες  που  ειόναι  εγκατεστημεόνοι  σε  κραό τος  μεόλος  του  Ευρωπαιϊκουό
Οικονομικουό  Χωό ρου (Ε.Ο.Χ) ηό  σε τριότες χωό ρες που εόχουν υπογραό ψει και κυρωό σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοό
που η υποό  αναό θεση δημοό σια συό μβαση καλυό πτεται αποό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός
σημειωό σεις του σχετικουό  με την Ένωση Προσαρτηό ματος I της ως αό νω Συμφωνιόας, ηό  σε τριότες χωό ρες
που  δεν  εμπιόπτουν  στην  προηγουό μενη  περιόπτωση  και  εόχουν  συναό ψει  διμερειός  ηό  πολυμερειός
συμφωνιόες  με την Ένωση σε θεόματα διαδικασιωό ν  αναό θεσης δημοσιόων συμβαό σεων,  προσκομιόζουν
πιστοποιητικοό  αντιόστοιχου επαγγελματικουό  ηό  εμπορικουό  μητρωό ου. Στην περιόπτωση που χωό ρα δεν
τηρειό  τεότοιο  μητρωό ο,  το  εόγγραφο  ηό  το  πιστοποιητικοό  μπορειό  να  αντικαθιόσταται  αποό  εόνορκη
βεβαιόωση ηό , στα κραό τη - μεόλη ηό  στις χωό ρες οό που δεν προβλεόπεται εόνορκη βεβαιόωση, αποό  υπευό θυνη
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δηό λωση του ενδιαφερομεόνου ενωό πιον αρμοό διας δικαστικηό ς ηό  διοικητικηό ς αρχηό ς, συμβολαιογραό φου ηό
αρμοό διου επαγγελματικουό  ηό  εμπορικουό  οργανισμουό  της χωό ρας καταγωγηό ς ηό  της χωό ρας οό που ειόναι
εγκατεστημεόνος  ο  οικονομικοό ς  φορεόας  οό τι  δεν  τηρειόται  τεότοιο  μητρωό ο  και  οό τι  ασκειό  τη
δραστηριοό τητα του αό ρθρου 17.1 της παρουό σας.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυό εται ως ακολουό θως: 
.............................................................................................................................................. 59

Εαό ν ο οικονομικοό ς φορεόας, για βαό σιμο λοόγο, δεν ειόναι σε θεόση να προσκομιόσει τα δικαιολογητικαό  που
ζητειό  η  αναθεότουσα  αρχηό ,  μπορειό  να  αποδεικνυό ει  την  οικονομικηό  και  χρηματοοικονομικηό  του
επαό ρκεια με οποιοδηό ποτε αό λλο εόγγραφο, το οποιόο η αναθεότουσα αρχηό  κριόνει καταό λληλο. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυό εται ως ακολουό θως60:
(i) για την περιόπτωση του αό ρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι
στην Ελλαό δα, με το Πτυχιόο Μελετητηό  ηό  Γραφειόων Μελετωό ν, οι δε αλλοδαποιό προσφεόροντες με
τα υποό  στοιχειόα β και στ αποδεικτικαό  μεόσα του Παραρτηό ματος ΧΙΙ, του Προσαρτηό ματος Α, του
Ν.4412/2016, δηλαδηό  αναφοραό  του τεχνικουό  προσωπικουό  ηό  των τεχνικωό ν υπηρεσιωό ν, ειότε
ανηό κουν απευθειόας στην επιχειόρηση του οικονομικουό  φορεόα ειότε οόχι, ιδιόως των υπευθυό νων
για τον εόλεγχο ποιοό τητας και αναφοραό  τιότλων σπουδωό ν και επαγγελματικωό ν προσοό ντων του
παροόχου υπηρεσιωό ν. 
(ii)  για  την  περιόπτωση  του  αό ρθρου  19.3.(β),  καταό λογο  μελετωό ν  της  τελευταιόας  δεκαετιόας
επεμβαό σεων ενιόσχυσης διατηρητεόου κτηριόου με φεόροντα σκελετοό  εξ ολοκληό ρου ηό  τμηματικαό
αποό  οπλισμεόνο σκυροό δεμα σε σταό διο μελεότης εφαρμογηό ς, με αναφοραό  του αντιόστοιχου ποσουό ,
της  ημερομηνιόας  και  του  δημοό σιου  ηό  ιδιωτικουό  παραληό πτη,  μεταό  βεβαιωό σεων  δημοσιόου
φορεόα  ηό  υπευό θυνης δηό λωσης ιδιωτικουό , για την καληό  εκτεόλεση.61   

22.2.4  Αν ο προσφεόρων επιθυμειό να στηριχθειό στις ικανοό τητες αό λλων φορεόων, προσκομιόζει στην ανα-
θεότουσα αρχηό  σχετικηό  δεόσμευση των φορεόων αυτωό ν (π.χ. δηό λωση, ιδιωτικοό  συμφωνητικοό , κ.α.) οό τι
θα διαθεόσουν στον προσφεόροντα τους αναγκαιόους ποό ρους.
 
22.2.5  Οι  οικονομικοιό  φορειός  που  ειόναι  εγγεγραμμεόνοι  σε  επιόσημους  καταλοόγους  ηό  διαθεότουν
πιστοποιητικοό  μπορουό ν,  για  την  εκαό στοτε  συό μβαση,  να  προσκομιόζουν  στις  αναθεότουσες  αρχεός
πιστοποιητικοό  εγγραφηό ς εκδιδοό μενο αποό  την αρμοό δια αρχηό  ηό  το πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό
τον αρμοό διο οργανισμοό  πιστοποιόησης.
Στα πιστοποιητικαό  αυταό  αναφεόρονται τα δικαιολογητικαό  βαό σει των οποιόων εόγινε η εγγραφηό  των εν
λοόγω οικονομικωό ν φορεόων στον επιόσημο καταό λογο ηό  η πιστοποιόηση και η καταό ταξη στον εν λοόγω
καταό λογο. 

22.3.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιόπτωση  νομικουό  προσωό που,  υποβαό λλονται  τα  νομιμοποιητικαό  εόγγραφα  αποό  τα  οποιόα  να
προκυό πτει η εξουσιόα υπογραφηό ς του νομιόμου εκπροσωό που.

Εαό ν ο προσφεόρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασης,
2.  Αντιόγραφο του ισχυό οντος καταστατικουό  με το ΦΕΚ στο οποιόο εόχουν δημοσιευτειό  οό λες οι  μεόχρι
σηό μερα τροποποιηό σεις αυτουό  ηό  επικυρωμεόνο αντιόγραφο κωδικοποιημεόνου καταστατικουό  (εφοό σον
υπαό ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιόο εόχει δημοσιευτειό το πρακτικοό  ΔΣ εκπροσωό πησης του νομικουό  προσωό που,
4.  Πρακτικοό  Δ.Σ  περιό  εόγκρισης  συμμετοχηό ς  στο  διαγωνισμοό ,  στο  οποιόο  μπορειό  να  περιεόχεται  και
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εξουσιοδοό τηση  (εφοό σον  αυτοό  προβλεόπεται  αποό  το  καταστατικοό  του  υποψηφιόου  αναδοόχου)  για
υπογραφηό  και υποβοληό  προσφοραό ς σε περιόπτωση που δεν υπογραό φει ο ιόδιος ο νοό μιμος εκπροό σωπος
του  φορεόα  την  προσφοραό  και  τα  λοιπαό  απαιτουό μενα  εόγγραφα  του  διαγωνισμουό  και  οριόζεται
συγκεκριμεόνα αό τομο, καό τοικος Αθηνωό ν και γνωό στης της ελληνικηό ς γλωό σσας, ως αντιόκλητος,
5. Πιστοποιητικοό  αρμοό διας δικαστικηό ς ηό  διοικητικηό ς αρχηό ς περιό τροποποιηό σεων του καταστατικουό  /
μη  λυό σης  της  εταιρειόας,  το  οποιόο  πρεόπει  να  εόχει  εκδοθειό  το  πολυό  τρειός  (3)  μηό νες  πριν  αποό  την
ημερομηνιόα υποβοληό ς προσφορωό ν

Εαό ν ο προσφεόρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιόγραφο του καταστατικουό  με οό λα τα μεόχρι σηό μερα τροποποιητικαό
2.  Πιστοποιητικαό  αρμοό διας  δικαστικηό ς  ηό  διοικητικηό ς  αρχηό ς  περιό  των  τροποποιηό σεων  του
καταστατικουό
Σε περιόπτωση εγκαταό στασης τους στην αλλοδαπηό , τα δικαιολογητικαό  συό στασηό ς τους εκδιόδονται με
βαό ση την ισχυό ουσα νομοθεσιόα της χωό ρας που ειόναι εγκατεστημεόνα, αποό  την οποιόα και εκδιόδεται το
σχετικοό  πιστοποιητικοό .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφεόρων αναφεόρει στην προσφοραό  του το τμηό μα της συό μβασης που προτιόθεται να ανα -
θεόσει υποό  μορφηό  υπεργολαβιόας σε τριότους, καθωό ς και τους υπεργολαό βους που προτειόνει. 

23.2   Η τηό ρηση των υποχρεωό σεων της παρ. 2 του αό ρθρου 18 του ν. 4412/2016 αποό  υπεργολαό βους δεν
αιόρει την ευθυό νη του κυριόου αναδοόχου.

23.3  .................................................................... 62

23.4  Αν το(α) τμηό μα(τα) της συό μβασης, το(α) οποιόο(α) ο προσφεόρων προτιόθεται να αναθεόσει υποό
μορφηό  υπεργολαβιόας σε τριότους, υπερβαιόνει το ποσοστοό  του τριαό ντα τοις εκατοό  (30%)63  της συνολι-
κηό ς αξιόας της συό μβασης, η αναθεότουσα αρχηό :

α) επαληθευό ει υποχρεωτικαό  τη συνδρομηό  των λοόγων αποκλεισμουό  του αό ρθρου 18 της παρουό -
σας για τους υπεργολαό βους με το Ε.Ε.Ε.Σ., 

β) απαιτειό υποχρεωτικαό  αποό  τον προσφεόροντα να αντικαταστηό σει εόναν υπεργολαό βο, οό ταν αποό
την ως αό νω επαληό θευση προκυό πτει οό τι συντρεόχουν λοόγοι αποκλεισμουό  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για  την  διεξαγωγηό  του  διαγωνισμουό  εόχουν  εκδοθειό  οι  πιο  καό τω  γνωμοδοτηό σεις  και
αποφαό σεις64:

Αποό φαση Οικονομικηό ς Επιτροπηό ς με αρ. 242/08-02-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ005817439) για την
εόγκριση της δαπαό νης και την αναό ληψη υποχρεόωσης για το οικονομικοό  εότος 2017

Αποό φαση  Δημοτικουό  Συμβουλιόου  με  αρ.  Πρωτ.  1458/2016  για  τον  τροό πο  αναό θεσης  της
μελεότης

Αποό φαση Τεχνικουό  Συμβουλιόου Δημοσιόων Έργων Μητροπολιτικηό ς Ενοό τητας Θεσσαλονιόκης με
αρ. Πραό ξης 24 στην 4η Συνεδριόαση 9-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ2Ι7ΛΛ-26Ι)για την εόγκριση αναό θεσης
με μοναδικοό  κριτηό ριο την τιμηό .
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Θεσσαλονιόκη

(Τοό πος – Ημερομηνιόα)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών Δημοτικών
Κτηρίων και Κοινοχρήστων

Χώρων

Η αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού

και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Θωμάς Τζιάτζιος Σμαρώ Θεοδωρίδου Σοφία Μανωλίδου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 441/2-3-2017 αποό φαση65

Ο Αντιδηό μαρχος Οικονομικωό ν

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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 Καταό  την εόννοια της περ. 28 της παρ. 1 του αό ρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
Αναλυτικεός  οδηγιόες  συμπληό ρωσης  του  παροό ντος  τευό χους,  καθωό ς  και  της  αντιόστοιχης

διακηό ρυξης καό τω των οριόων, διόδονται στην Κατευθυντηό ρια Οδηγιόα (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θεόμα
“Οδηγίες  συμπλήρωσης  των  Προτύπων  Τευχών  διακήρυξης  ανοικτής  διαδικασίας  για  τη  σύναψη
δημοσίων συμβάσεων μελετών,  άνω των ορίων και  κάτω των ορίων του ν.  4412/2016,  με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής” (αποό φαση 180/2016).
2 Αναγραό φεται ο κωδικοό ς ταυτοποιόησης της διατιθεόμενης πιόστωσης (π.χ. κωδικοό ς εναό ριθμου εόργου
στο ΠΔΕ ηό  κωδικοό ς πιόστωσης του τακτικουό  προυϊ πολογισμουό  του φορεόα υλοποιόησης). Σε περιόπτωση
συγχρηματοδοτουό μενων εόργων αποό  ποό ρους της Ευρωπαιϊκηό ς Ένωσης, αναγραό φεται και ο τιότλος του
Επιχειρησιακουό  Προγραό μματος  του  ΕΣΠΑ  ηό  αό λλου  συγχρηματοδοτουό μενου  αποό  ποό ρους  ΕΕ
προγραό μματος στο πλαιόσιο του οποιόου ειόναι ενταγμεόνη η υποό  αναό θεση μελεότη.
3   Συμπληρωό νεται η επωνυμιόα της αναθεότουσας αρχηό ς.
4 Η περιπτ. (β) συμπληρωό νεται και περιλαμβαό νεται στη διακηό ρυξη αν δημοσιευό τηκε προκαταρτικηό
προκηό ρυξη στην Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του αό ρθρου 62 του ν. 4412/2016).
5 Η  περιπτ.  (θ)  συμπληρωό νεται  και  περιλαμβαό νεται  στη  διακηό ρυξη  εφοό σον  η  αναθεότουσα  αρχηό
περιλαό βει  υποδειόγματα  εγγραό φων  προς  υποβοληό  αποό  τους  οικονομικουό ς  φορειός  π.χ.  εγγυητικωό ν
επιστολωό ν.
6 Συμπληρωό νονται τυχοό ν αό λλα εόγγραφα συό μβασης ηό  τευό χη που η αναθεότουσα αρχηό  κριόνει αναγκαιόα
με σκοποό  να περιγραό ψει ηό  να προσδιοριόσει στοιχειόα της συό μβασης ηό  της διαδικασιόας αναό θεσης.
7 Συμπληρωό νεται  η  ημερομηνιόα  δημοσιόευσης  της  προκηό ρυξης,  συό μφωνα  με  το  αό ρθρο  67  του  ν.
4412/2016.
8 Όταν  ειόναι  αδυό νατο  να  παρασχεθειό  ελευό θερη,  πληό ρης,  αό μεση  και  δωρεαό ν  ηλεκτρονικηό
προό σβαση  σε  ορισμεόνα  εόγγραφα  της  συό μβασης,  μπορειό  να  περιληφθειό  στο  παροό ν  αό ρθρο  της
διακηό ρυξης προό βλεψη οό τι τα σχετικαό  εόγγραφα της συό μβασης θα διατεθουό ν με μεόσα αό λλα πλην
των ηλεκτρονικωό ν, οό πως το ταχυδρομειόο ηό  αό λλο καταό λληλο μεόσο ηό  συνδυασμοό ς ταχυδρομικωό ν ηό
αό λλων καταλληό λων μεόσων και ηλεκτρονικωό ν μεόσων (τριότο εδαό φιο παρ. 1 του αό ρθρου 67 του ν.
4412/2016. Στην περιόπτωση αυτηό   προτειόνεται η ακοό λουθη διατυό πωση:  

«Τα  ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από
…………………………., οδός …………………, 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».
9 Όταν δεν μπορειό  να προσφερθειό  ελευό θερη, πληό ρης, αό μεση και δωρεαό ν ηλεκτρονικηό  προό σβαση σε
ορισμεόνα εόγγραφα της συό μβασης, διοό τι η αναθεότουσα αρχηό  προτιόθεται να εφαρμοό σει την παρ. 2 του
αό ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφεόρονται, στο παροό ν αό ρθρο της διακηό ρυξης, τα μεότρα προστασιόας
του εμπιστευτικουό  χαρακτηό ρα των πληροφοριωό ν, τα οποιόα απαιτουό νται, και τον τροό πο με τον οποιόο
ειόναι δυνατηό  η προό σβαση στα σχετικαό  εόγγραφα. Ενδεικτικαό , λ.χ., η αναθεότουσα αρχηό  θα μπορουό σε να
αναφεόρει οό 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 ανάθεση 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”.
10 Συμπληρωό νεται  αποό  την αναθεότουσα αρχηό  με  σαφηό νεια συγκεκριμεόνη ημερομηνιόα , προς αποφυγηό
οιασδηό ποτε συό γχυσης και αμφιβολιόας. 
11   Συμπληρωό νεται η εόκτη ημεόρα πριν αποό  τη ληό ξη της προθεσμιόας του αό ρθρου 14 της παρουό σας. Σε
περιόπτωση επισπευσμεόνης διαδικασιόας της παρ. 3 του αό ρθρου 27 του ν. 4412/2016, συμπληρωό νεται,
αντιό  της  εόκτης,  η  τεόταρτη  ημεόρα,  καταό  τα  ειδικοό τερα  οριζοό μενα  στο  αό ρθρο  67  παρ.  2  του  ν.
4412/2016.  Σε περιόπτωση που η ημεόρα αυτηό  ειόναι  αργιόα,  τιόθεται η προηγουό μενη αυτηό ς  εργαό σιμη
ημεόρα.  Επισημαιόνεται  οό τι  η  ημερομηνιόα  παραλαβηό ς  των  προσφορωό ν  δεν  προσμετραό ται  για  τον
υπολογισμοό  της προθεσμιόας των εόξι ηό  τεσσαό ρων ημερωό ν.
12 Στοιχειόα προσφεόροντος οικονομικουό  φορεόα (ιδιόως επωνυμιόα, οδοό ς, αριθμοό ς, Τ.Κ., ποό λη, τηλεόφωνο,
fax και e-mail) και σε περιόπτωση εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων, τα στοιχειόα οό λων των μελωό ν αυτηό ς.



13 Συμπληρωό νεται η ημ/νια του αό ρθρου 14 της παρουό σας.
14 Σκοό πιμο κριόνεται η επιστροφηό  της σφραγισμεόνης προσφοραό ς να λαό βει χωό ρα μεταό  την αποό φαση
εόγκρισης  του  πρακτικουό  του  αό ρθρου  4.6  της  διακηό ρυξης  και  την  παρεόλευση  του  δικαιωό ματος
υποβοληό ς προδικαστικηό ς προσφυγηό ς ηό  της αποό φασης επιό της αό σκησηό ς της, συό μφωνα με τα οριζοό μενα
στο  αό ρθρο  6  της  διακηό ρυξης.  Μεόχρι  τοό τε  η  προσφοραό  κρατειόται  σφραγισμεόνη  στην  Επιτροπηό
Διαγωνισμουό . 
15 Η  εν  λοόγω  πληροφοριόα  συμπληρωό νεται  στο  Ε.Ε.Ε.Σ  στο  Μεόρος   IV  “Κριτήρια  Επιλογής”-->  “Α'
Καταλληλότητα” στην απαό ντηση για την Ερωό τηση 1). 
16 Συμπληρωό νονται  αό λλες  τυπικεός  προυϊ ποθεόσεις  που  τυχοό ν  απαιτειό  η  αναθεότουσα αρχηό .  Εαό ν  οόχι,
διαγραό φεται το “καθώς και”.
17 Η προθεσμιόα δεν μπορειό να ειόναι μικροό τερη των δεόκα (10) ουό τε μεγαλυό τερη των ειόκοσι (20) ημερωό ν
αποό  την κοινοποιόηση της σχετικηό ς εόγγραφης ειδοποιόησης στον προσωρινοό  αναό δοχο (αό ρθρο 103 παρ.
1 του ν. 4412/2016).
18 Mε την επιφυό λαξη των παρ. 7, 8 και 9 του αό ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
19  Στο  εν  λοόγω  σημειόο  της  διακηό ρυξης,  πρεόπει  να  προσδιοριόζεται  ο  τοό πος  (πχ.  στα  γραφειόα  της
αναθεότουσας αρχηό ς), καθωό ς και το χρονικοό  διαό στημα εντοό ς του οποιόου οό σοι υπεόβαλαν παραδεκτεός
προσφορεός  μπορουό ν  να λαμβαό νουν γνωό ση των δικαιολογητικωό ν κατακυό ρωσης που κατατεόθηκαν,
δηλ. εντοό ς x... εργαό σιμων ημερωό ν αποό  την ημερομηνιόα που κοινοποιηό θηκε σε αυτουό ς, επιό αποδειόξει, η
αποό φαση κατακυό ρωσης.
20 Τιόθεται μοό νο οό ταν εκ του συμβατικουό  ποσουό  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριός ΦΠΑ) προκυό πτει εφαρμογηό
των διαταό ξεων για τον εόλεγχο του Ε.Σ.Ρ.
21 Τιόθεται  μοό νο  εφοό σον  προό κειται  για  συγχρηματοδοτουό μενο  εόργο  αποό  ποό ρους  της  Ευρωπαιϊκηό ς
Ένωσης.
22 Εφοό σον  προό κειται  για  συό μβαση  συγχρηματοδοτουό μενη  (αποό   κονδυό λια  της  Ε.Ε.)  πρεόπει  να
αναφεόρεται  και  το  Μεότρο  αποό  το  οποιόο  χρηματοδοτειόται.  Πρεόπει  να  αναφεόρεται  η  εξασφαό λιση
χρηματοδοό τησης της συό μβασης (αρ 45 παρ 8 σημειόο Α5 του ν. 4412/2016).
23 Στην  περιόπτωση  που  η  αναθεότουσα  αρχηό  επιλεόξει  τη  μη  χορηό γηση  προκαταβοληό ς,  το  σχετικοό
εδαό φιο διαγραό φεται.
24 Να αναφερθειό εαό ν γιόνονται δεκτεός εναλλακτικεός προσφορεός και να συμπληρωθουό ν τα αναφεροό μενα
στο αό ρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθειό  «δεν γιόνονται δεκτεός».
25 Πρβ. αό ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστοό σο, στην παραό γραφο 13.1 η αναθεότουσα
αρχηό  εόχει  συμπληρωό σει  οό τι  γιόνονται  δεκτεός  εναλλακτικεός  προσφορεός,  η  παραό γραφος  13.2  δεν
συμπληρωό νεται. 
26 Οριόζεται ο χροό νος αποό  την Αναθεότουσα Αρχηό , κατ΄εκτιόμηση των ιδιαιτεροτηό των της διαδικασιόας.
Για τον καθορισμοό  του χροό νου ισχυό ος της προσφοραό ς, πρβ. αό ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   
27 Η προθεσμιόα παραλαβηό ς των προσφορωό ν καθοριόζεται συό μφωνα με το αό ρθρο 27 ν. 4412/2016. 
28 Το ποσοστοό  της εγγυό ησης συμμετοχηό ς δεν μπορειό  να υπερβαιόνει το 2% της εκτιμωό μενης αξιόας της
συό μβασης, χωριός το Φ.Π.Α., με αναό λογη στρογγυλοποιόηση (αό ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαό φιο πρωό το του
ν. 4412/2016). 
29 Η εγγυό ηση συμμετοχηό ς πρεόπει να ισχυό ει τουλαό χιστον για 30 ημεόρες μεταό  τη ληό ξη του χροό νου ισχυό ος
των προσφορωό ν, οό πως αυτοό ς καθοριόσθηκε στο αό ρθρο  13 της παρουό σας (αό ρθρο 72 παρ. 1 περ. α’
εδαό φιο τεόταρτο του ν. 4412/2016).
30 Δεν απαιτειόται εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης για συμβαό σεις αξιόας ιόσης ηό  κατωό τερης αποό  το ποσοό  των
20.000 ευρωό , εκτοό ς αν αό λλως οριόζεται στα εόγγραφα της συό μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τριότο του
ν. 4412/2016).
31 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης καλυό πτει και την παροχηό
ισοό ποσης  προκαταβοληό ς  προς  τον  αναό δοχο,  χωριός  να  απαιτειόται  η  καταό θεση  εγγυό ησης
προκαταβοληό ς.  Στις  περιπτωό σεις  που  αποό  την  προκηό ρυξη  προβλεόπεται  μεγαλυό τερο  υό ψος
προκαταβοληό ς, αυτηό  λαμβαό νεται με την καταό θεση αποό  τον αναό δοχο εγγυό ησης προκαταβοληό ς που θα
καλυό πτει  τη  διαφοραό  μεταξυό  του  ποσουό  της  εγγυό ησης  καληό ς  εκτεόλεσης  και  του  ποσουό  της
καταβαλλοό μενης προκαταβοληό ς.
32Συό μφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του αό ρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθειό η
υποχρεόωση  δημοσιόευσης  της  περιόληψης  της  προκηό ρυξης  σε  μιόα  ημερηό σια  εφημεριόδα  της
πρωτευό ουσας με πανελληό νια κυκλοφοριόα, που προβλεόπεται στο αό ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005
μεόχρι και την 31η Δεκεμβριόου 2017 (πρβ. παρ. 10  του αό ρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθωό ς και σε



μιόα ημερηό σια εφημεριόδα της πρωτευό ουσας του νομουό ,  στον οποιόο προό κειται να κατασκευαστειό  το
εόργο,το οποιόο αφοραό  η μελεότη ηό  η υπηρεσιόα, ηό  της εόδρας της Περιφεόρειας, αν στην εόδρα του νοό μου
δεν  εκδιόδεται  ημερηό σια  εφημεριόδα  ηό  αν  το  εόργο  θα  εκτελεστειό  σε  περισσοό τερους  νομουό ς,  που
προβλεόπεται στο ιόδιο αό ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μεόχρι την 31η Δεκεμβριόου 2020 (πρβ. παρ. 12 του
αό ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 
33 Συό μφωνα με  την  παρ.  3  του  αό ρθρου  4  του  ν.  3548/2007,  που  εξακολουθειό  να  ισχυό ει  εόως  την
1.1.2021 (πρβ. αό ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
34 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του αό ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
35 Επισημαιόνεται οό τι η προό βλεψη για παρεόκκλιση αποτελειό δυνατοό τητα της αναθεότουσας αρχηό ς (πρβλ.
73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
36 Ομοιόως με την προηγουό μενη σημειόωση. 
37   Οι λοόγοι της παραγραό φου 18.1.5 αποτελουό ν δυνητικουό ς λοόγους αποκλεισμουό  συό μφωνα με το αό ρθρο
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό  συνεόπεια, η αναθεότουσα αρχηό  δυό ναται να επιλεόξει εόναν, περισσοό τερους,
οό λους ηό  ενδεχομεόνως και κανεόναν αποό  τους λοόγους αποκλεισμουό  της παρ. 18.1.5, συνεκτιμωό ντας τα
ιδιαιότερα χαρακτηριστικαό  της υποό  αναό θεση συό μβασης (εκτιμωό μενη αξιόα αυτηό ς, ειδικεός περισταό σεις
κλπ),  με  σχετικηό  προό βλεψη  στο  παροό ν  σημειόο  της  διακηό ρυξης.  Επισημαιόνεται  οό τι,  σε  περιόπτωση
επιλογηό ς  οποιουδηό ποτε  δυνητικουό  λοόγου  αποκλεισμουό  της  παρ.  18.1.5  και  προό βλεψης  του  στην
παρουό σα  διακηό ρυξη,  η  αναθεότουσα  αρχηό  αποκλειόει  υποχρεωτικαό  τον  οικονομικοό  φορεόα,  στο
προό σωπο του οποιόου συντρεόχει ο συγκεκριμεόνος λοόγος αποκλεισμουό . Επισημαιόνεται οό τι η επιλογηό  της
αναθεότουσας αρχηό ς για τους λοόγους αποκλεισμουό  της παραγραό φου 18.1.5 διαμορφωό νει αντιστοιόχως
το Ευρωπαιϊκοό  Ενιαιόο  Έγγραφο  Συό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  και  τα  αποδεικτικαό  μεόσα  του αό ρθρου 22 της
παρουό σας. Σε περιόπτωση που η αναθεότουσα αρχηό  δεν επιλεόξει καό ποιον αποό  τους λοόγους αποκλεισμουό
της παρ. 18.1.5, διαγραό φεται το περιεχοό μενο των σχετικωό ν λοόγων αποκλεισμουό  της παραγραό φου και
δεν συμπληρωό νεται αντιόστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικαό  μεόσα.
38 Η παρ. 18.1.6 τιόθεται μοό νο αν η η εκτιμωό μενη αξιόα της συό μβασης υπερβαιόνει το ποσοό  του 1.000.000
ΕΥΡΩ  (χωριός  ΦΠΑ).  Η  μη  συνδρομηό  του  εν  λοόγω  εθνικουό  λοόγου  αποκλεισμουό  δηλωό νεται  στο
αντιόστοιχο πεδιόο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μεόρος ΙΙΙ Δ  “Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται
από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους”).
39 Η αναφοραό  στην παρ. 18.1.5 τιόθεται εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  επιλεόξει καό ποιον αποό  τους λοόγους
αποκλεισμουό  της παραγραό φου αυτηό ς.
40 Η αναφοραό  στην παρ. 18.1.5 τιόθεται εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  επιλεόξει καό ποιον αποό  τους λοόγους
αποκλεισμουό  της παραγραό φου αυτηό ς.
41 Επισημαιόνεται οό τι οό λα τα κριτηό ρια ποιοτικηό ς επιλογηό ς ειόναι προαιρετικαό  για την αναθεότουσα αρχηό
και πρεόπει να σχετιόζονται και να ειόναι αναό λογα με το αντικειόμενο της συό μβασης (αό ρθρο 75 παρ. 1 του
ν. 4412/2016).
42 Οι αναθεότουσες αρχεός μπορουό ν να επιβαό λλουν απαιτηό σεις που να διασφαλιόζουν οό τι οι οικονομικοιό
φορειός  διαθεότουν  την  αναγκαιόα  οικονομικηό  και  χρηματοδοτικηό  ικανοό τητα  για  την  εκτεόλεση  της
συό μβασης (πρβλ αό ρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Για περισσοό τερα, πρβ. Κατευθυντηό ρια Οδηγιόα
(Κ.Ο.)  της  Αρχηό ς  με  θεόμα  “Οδηγίες  συμπλήρωσης  των  Προτύπων  Τευχών  διακήρυξης  ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.
4412/2016,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά  βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής” (αποό φαση 180/2016).
43 Συμπληρωό νεται, περιγραφικαό  η τεχνικηό  ικανοό τητα που απαιτειόται για τη συγκεκριμεόνη συό μβαση.
Για περισσοό τερα, πρβ. προαναφεροό μενη Κατευθυντηό ρια Οδηγιόα (Κ.Ο.) της Αρχηό ς για τη συμπληό ρωση
του  παροό ντος  Τευό χους.  Όλες  οι  απαιτηό σεις  πρεόπει  να  σχετιόζονται  και  να  ειόναι  αναό λογες  με  το
αντικειόμενο της συό μβασης (πρβ. αό ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιόο εδαό φιο του ν. 4412/2016). 
44 Το εδαό φιο αυτοό  προστιόθεται καταό  την κριόση της αναθεότουσας αρχηό ς συό μφωνα με το αό ρθρο 78 παρ.
1 εόβδομο εδαό φιο του ν. 4412/2016, αό λλως διαγραό φεται. 
45 Πρβ.  αό ρθρο  79  του  ν.  4412/2016. Σημειωό νεται  οό τι,  λαμβαό νοντας  υποό ψη  το  αό ρθρο  96  παρ.  7
τελευταιόο εδαό φιο του ν. 4412/2016, στις περιπτωό σεις ενωό σεων, σκοό πιμο ειόναι να συμπεριληφθειό, σε
σχετικοό  πεδιόο του Ε.Ε.Ε.Σ., (στο μεόρος ΙΙ.Α.) η εόκταση και το ειόδος συμμετοχηό ς, συμπεριλαμβανομεόνης
της κατανομηό ς αμοιβηό ς τους, καθενοό ς εκ των μελωό ν της εόνωσης. 
46 Οποιοδηό ποτε αό λλο εόγγραφο απαιτειόται καταό  τους οό ρους του αό ρθρου 21.2  της παρουό σας. 
47 Το  οό ριο  των  σελιόδων  καθοριόζεται  καταό  την  εκτιόμηση  της  αναθεότουσας  αρχηό ς  αναλοόγως  των
απαιτηό σεων της μελεότης που προό κειται να εκπονηθειό.



48 Συό μφωνα με το αό ρθρο 53 παρ. 8 περ. ε’  του ν.  4412/2016, η αναθεότουσα αρχηό  χορηγειό  εόντυπο
συμπληό ρωσης  οικονομικηό ς  προσφοραό ς  ηό  περιλαμβαό νει  σχετικοό  υποό δειγμα  στη  διακηό ρυξη  καταό
περιόπτωση, συό μφωνα με τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 95 του ιδιόου νοό μου (συμπληρωό νεται
καταό  περιόπτωση αποό  την αναθεότουσα αρχηό ).
49 Οι αναθεότουσες αρχεός δεν απαιτουό ν αποδεικτικαό  μεόσα, πλην εκειόνων που αναφεόρονται στο παροό ν
αό ρθρο και στο αό ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

Σχετικαό  με  την  καταό ργηση  της  υποχρεόωσης  υποβοληό ς  πρωτοτυό πων  ηό  επικυρωμεόνων
αντιγραό φων εγγραό φων σε διαγωνισμουό ς δημοσιόων συμβαό σεων, διευκρινιόζονται τα εξηό ς:

1. Απλαό  αντιόγραφα δημοσιόων εγγραό φων
Γιόνονται υποχρεωτικαό  αποδεκταό  ευκρινηό  φωτοαντιόγραφα των πρωτοτυό πων ηό  των ακριβωό ν

αντιγραό φων των δημοσιόων εγγραό φων,  που εόχουν εκδοθειό  αποό  τις υπηρεσιόες και τους φορειός  της
περιόπτωσης α' της παρ. 2 του αό ρθρου 1 του νοό μου 4250/2014. Σημειωτεόον οό τι η παραπαό νω ρυό θμιση
δεν καταλαμβαό νει τα συμβολαιογραφικαό  εόγγραφα (λ.χ. πληρεξουό σια, εόνορκες βεβαιωό σεις κ.ο.κ.), για
τα οποιόα συνεχιόζει να υφιόσταται η υποχρεόωση υποβοληό ς κεκυρωμεόνων αντιγραό φων.

2. Απλαό  αντιόγραφα αλλοδαπωό ν δημοσιόων εγγραό φων
Επιόσης,  γιόνονται  αποδεκταό  ευκρινηό  φωτοαντιόγραφα αποό  αντιόγραφα εγγραό φων που εόχουν

εκδοθειό  αποό  αλλοδαπεός αρχεός,  υποό  την προυϊ ποό θεση οό τι αυταό  ειόναι νομιόμως επικυρωμεόνα αποό  την
αρμοό δια αρχηό  της χωό ρας αυτηό ς, και εόχουν επικυρωθειό  αποό  δικηγοό ρο, συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο
αό ρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κωό δικα  Δικηγοό ρων  (ν.  4194/2013).  Σημειωό νεται  οό τι  δεν  θιόγονται  και
εξακολουθουό ν  να  ισχυό ουν,  οι  απαιτηό σεις  υποβοληό ς  δημοσιόων  εγγραό φων  με  συγκεκριμεόνη
επισημειόωση (APOSTILLE),  οι  οποιόες  απορρεόουν αποό  διεθνειός  συμβαό σεις της χωό ρας (Συό μβαση της
Χαό γης) ηό  αό λλες διακρατικεός συμφωνιόες (βλ. και σημειόο 6.2.)

3. Απλαό  αντιόγραφα ιδιωτικωό ν εγγραό φων  
Γιόνονται  υποχρεωτικαό  αποδεκταό  ευκρινηό  φωτοαντιόγραφα  αποό  αντιόγραφα  ιδιωτικωό ν

εγγραό φων τα οποιόα εόχουν επικυρωθειό αποό  δικηγοό ρο, συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 36 παρ. 2
β) του Κωό δικα Δικηγοό ρων (ν. 4194/2013), καθωό ς και ευκρινηό  φωτοαντιόγραφα αποό  τα πρωτοό τυπα
οό σων ιδιωτικωό ν εγγραό φων φεόρουν θεωό ρηση αποό  υπηρεσιόες και φορειός της περιόπτωσης α' της παρ. 2
του αό ρθρου 1 του νοό μου 4250/2014.

4. Πρωτοό τυπα εόγγραφα και επικυρωμεόνα αντιόγραφα
Γιόνονται  υποχρεωτικαό  αποδεκταό  και  πρωτοό τυπα  ηό  νομιόμως  επικυρωμεόνα  αντιόγραφα  των

δικαιολογητικωό ν εγγραό φων, εφοό σον υποβληθουό ν αποό  τους διαγωνιζοό μενους.
50 Η εν λοόγω προθεσμιόα αποσκοπειό  στην υποβοληό  επιόκαιρων αποδεικτικωό ν μεόσων. Η αναθεότουσα
αρχηό  δυό ναται, εαό ν στις ειδικεός διαταό ξεις που διεόπουν την εόκδοσηό  τους δεν προβλεόπεται χροό νος ισχυό ος
τους,  να  θεόσει  με  τη  διακηό ρυξη  συγκεκριμεόνο  χρονικοό  διαό στημα  σε  σχεόση  με  την  ημερομηνιόα
υποβοληό ς των δικαιολογητικωό ν, εντοό ς του οποιόου πρεόπει να εκδιόδονται (πχ. εντοό ς 1 μηνοό ς).
51 Ομοιόως με την προηγουό μενη υποσημειόωση.
52 Εφισταό ται  η  προσοχηό  των  αναθετουσωό ν  αρχωό ν  στο  οό τι  πρεόπει  να  ζητειόται  η  προσκοό μιση
δικαιολογητικωό ν προς αποό δειξη μοό νο των λοόγων αποκλεισμουό  και των κριτηριόων ποιοτικηό ς επιλογηό ς
που εόχουν τεθειό στην παρουό σα διακηό ρυξη. 
53 Εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  την επιλεόξει ως λοόγο αποκλεισμουό .
54 Εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  τις επιλεόξει, οό λες ηό  καό ποια/ες εξ αυτωό ν, ως λοόγους αποκλεισμουό .
55 Επισημαιόνεται  οό τι  η αναθεότουσα αρχηό ,  εφοό σον μπορεόσει  να αποδειόξει,  με καταό λληλα μεόσα,  οό τι
συντρεόχει  καό ποια  αποό  τις  περιπτωό σεις  αυτεός,  αποκλειόει  οποιονδηό ποτε οικονομικοό  φορεόα  αποό  τη
συμμετοχηό  στη διαδικασιόα συό ναψης της δημοό σιας συό μβασης. 
56 Εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  την επιλεόξει ως λοόγο αποκλεισμουό .
57 Η  υποχρεόωση  προσκοό μισης  δικαιολογητικωό ν  ονομαστικοποιόησης  μετοχωό ν  αφοραό  μοό νο  στις
ανωό νυμες  εταιρειόες που  λαμβαό νουν  μεόρος  στο  διαγωνισμοό ,  ειότε  προό κειται  για  μεμονωμεόνους
υποψηό φιους, ειότε για μεόλη ενωό σεων και μοό νο εφοό σον η εκτιμωό μενη αξιόα της συό μβασης υπερβαιόνει το
ποσοό  του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωριός ΦΠΑ). Εξαιρουό νται της υποχρεόωσης αυτηό ς οι εταιρειόες που ειόναι
εισηγμεόνες στο Χρηματιστηό ριο της χωό ρας εγκαταό στασηό ς τους και υποβαό λλουν περιό τουό του υπευό θυνη
δηό λωση του νομιόμου εκπροσωό που τους.
58 Τιόθενται οι ταό ξεις αναό  κατηγοριόα μελεότης με βαό ση τις προεκτιμωό μενες αμοιβεός για το συό νολο των
σταδιόων  της  αντιόστοιχης  κατηγοριόας  μελεότης  (πρβλ.  αό ρθρο  77  παρ.  2α  του  ν.  4412/2016).
Επισημαιόνεται η δυνατοό τητα εκ του αό ρθρου 77 παρ. 2β του ν.  4412/2016, να ζητουό νται, μεταό  αποό
γνωό μη του αρμοό διου τεχνικουό  συμβουλιόου, πτυχιόα ανωό τερης ταό ξης αποό  αυτηό  που προκυό πτει με βαό ση



την προεκτιμωό μενη αμοιβηό  της μελεότης, καθωό ς και η δυνατοό τητα εκ του αό ρθρου 77 παρ. 2γ του ν.
4412/2016,  να  ζητουό νται  πτυχιόα  της  αμεόσως  κατωό τερης  ταό ξης,  μεταό  αποό  γνωό μη  του  αρμοό διου
τεχνικουό  συμβουλιόου.
59 Συμπληρωό νεται αναό λογα, με βαό ση το Μεόρος Ι του Παραρτηό ματος ΧΙΙ  του Προσαρτηό ματος Α’ του ν.
4412/2016.
60  Για την αποό δειξη της   τεχνικηό ς  ικανοό τητας του προσφεόροντος,  οό πως αυτηό  προσδιοριόζεται  στο
αό ρθρο 19.3, η αναθεότουσα αρχηό  αναγραό φει οό σα εκ των αποδεικτικωό ν μεόσων που αναφεόρονται στα
στοιχειόα  αιι,   β,  γ,  ε,  στ  και  η  του  Παραρτηό ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτηό ματος  Α’  του  ν.  4412/2016
απαιτουό νται (αό ρθρο 80 παρ. 5 του ως αό νω νοό μου).
61 Συμπληρωό νονται  τα  απαιτουό μενα  δικαιολογητικαό  καταό  περιόπτωση  του  Μεόρους  IΙ  του
Παραρτηό ματος XII του Προσαρτηό ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
62  Οι  αναθεότουσες  αρχεός  μπορουό ν  να  προβλεόπουν  οό τι,  κατοό πιν  αιτηό ματος  του  υπεργολαό βου  και
εφοό σον  η  φυό ση  της  συό μβασης  το  επιτρεόπει,  η  αναθεότουσα  αρχηό  καταβαό λλει  απευθειόας  στον
υπεργολαό βο την αμοιβηό  του δυναό μει συό μβασης υπεργολαβιόας με τον αναό δοχο. Στην περιόπτωση αυτηό ,
καθοριόζονται τα ειδικοό τερα μεότρα ηό  οι μηχανισμοιό  που επιτρεόπουν στον κυό ριο αναό δοχο να εγειόρει
αντιρρηό σεις  ως προς αδικαιολοόγητες  πληρωμεός,  καθωό ς  και  οι  ρυθμιόσεις  που  αφορουό ν  αυτοό ν  τον
τροό πο πληρωμηό ς. Στην περιόπτωση αυτηό  δεν αιόρεται η ευθυό νη του κυό ριου αναδοόχου. Συμπληρωό νεται
αναλοόγως.
63 Ο  οό ρος  αυτοό ς  μπορειό  να  τεθειό,  καταό  την  κριόση  της  αναθεότουσας  αρχηό ς,  και  στην  περιόπτωση
ποσοστουό  μικροό τερου του 30% της εκτιμωό μενης αξιόας της συό μβασης (πρβλ. παρ. 5 αό ρθρου 131 του ν.
4412/2016.
64 Τιόθενται οι τυχοό ν ληφθειόσες γνωμοδοτηό σεις και αποφαό σεις, π.χ. αποφαό σεις αναό ληψης υποχρεόωσης,
δεόσμευσης  πιόστωσης,  η  προηγουό μενη  συό μφωνη  γνωό μη  της  αρμοό διας  διαχειριστικηό ς  αρχηό ς  σε
περιόπτωση συγχρηματοδοτουό μενης συό μβασης, τυχοό ν αό λλες εγκριόσεις, ειδικοιό οό ροι, κλπ.

Σημειωτεόον  οό τι, αποό  01.01.2017  τιόθεται  σε  ισχυό  το  π.δ  80/2016  (Α  145)  “Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,  το αό ρθρο 13 του οποιόου καταργειό  το π.δ 113/2010.  Στην παρ. 4
του αό ρθρου 4 του π.δ 80/2016 οριόζεται οό τι οι διακηρυό ξεις, οι αποφαό σεις αναό θεσης και οι συμβαό σεις
που  συναό πτονται  για  λογαριασμοό  των  φορεόων  Γενικηό ς  Κυβεόρνησης  αναφεόρουν  απαραιότητα  τον
αριθμοό  και τη χρονολογιόα της αποό φασης αναό ληψης υποχρεόωσης, τον αριθμοό  καταχωό ρησηό ς της στα
λογιστικαό  βιβλιόα του οικειόου φορεόα, καθωό ς και τον αριθμοό  της αποό φασης εόγκρισης της πολυετουό ς
αναό ληψης σε περιόπτωση που η δαπαό νη εκτειόνεται σε περισσοό τερα του ενοό ς οικονομικαό  εότη. Συό μφωνα
δε με το αό ρθρο 12 παρ. 2 σημ. γ' του ως αό νω διαταό γματος, διακηρυό ξεις και αποφαό σεις αναό θεσης που
εκδιόδονται και συμβαό σεις που συναό πτονται αποό  φορειός της Γενικηό ς Κυβεόρνησης ειόναι αό κυρες, εφοό σον
δεν εόχει προηγηθειό   αυτωό ν η εόκδοση της αποό φασης αναό ληψης υποχρεόωσης του αό ρθρου 2 παρ. 2 του
ιδιόου  διαταό γματος.  Πρβ.  και  αό ρθρο  5  του  ως  αό νω  διαταό γματος  “Ανάληψη  δαπανών  δημοσίων
επενδύσεων”.
65 Του  αρμοδιόου  οργαό νου  του  εργοδοό τη  –  αναθεότουσας  αρχηό ς  (αό ρθρο  2  παρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).
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