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2ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη  Στατικής  Επάρκειας  και
Αποκατάστασης  54ου  Δημοτικού
Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ3:

ΣΑΤΑ
ΚΑΕ: 7411.32.01
«ΑΝΑΘΕΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΠ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 184.856,93 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
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4Ο Δήμος Θεσσαλονίκης;

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

  ανοικτή διαδικασία  
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

« Μ ε λ έ τ η  Σ τ α τ ι κ ή ς  Ε π ά ρ κ ε ι α ς  κ α ι  Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  5 4 ο υ  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  Σ χ ο λ ε ί ο υ« Μ ε λ έ τ η  Σ τ α τ ι κ ή ς  Ε π ά ρ κ ε ι α ς  κ α ι  Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  5 4 ο υ  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  Σ χ ο λ ε ί ο υ
ε π ί  τ η ς  ο δ ο ύ  Ο λ υ μ π ι ά δ ο ς  2 9 »ε π ί  τ η ς  ο δ ο ύ  Ο λ υ μ π ι ά δ ο ς  2 9 »

Εκτιμώμενης αξίας  184.856,93€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1. 1                  Αναθέτουσα αρχή         :   Δήμος Θεσσαλονίκης
Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 546 36
Τηλ. : 231 331 84 53 & 69
Telefax : 231 331 61 71
E-mail           : dasam@thessaloniki.gr
Πληροφορίες : 231 331 84 04 (Κλειώ Αρβανιτίδου)

1.2 Κύριος του Έργου :        Δήμος Θεσσαλονίκης

1.3 Εργοδότης:                                    Δήμος Θεσσαλονίκης

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                    Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :           Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

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

Εφόσον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή/και  τα  αποφαινόμενα  όργανα  της  αναθέτουσας  αρχής  καταργηθούν,
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της
μελέτης,  υποχρεούνται  να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες5 ή  στον ανάδοχο τα  στοιχεία  των υπηρεσιών ή
αποφαινόμενων  οργάνων,  τα  οποία  κατά  τον  νόμο  αποτελούν  καθολικό  διάδοχο  των  εν  λόγω  οργάνων  που
υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη και η προκήρυξη σύμβασης6,
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
γ)  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  όπως  παράγεται  από  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

υποσυστήματος,
δ) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων

μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
ε) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του,
στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών,
ζ) το υπόδειγμα ….7

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
επί όλων των ανωτέρω,

θ) …8

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση9 στα έγγραφα της σύμβασης από τις
…...10  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).
https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις11 12 
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2.3  Εφόσον  έχουν  ζητηθεί   εγκαίρως,  ήτοι  έως  την  16η/08/201913,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρέχει  σε  όλους  τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 21η/08/201914. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr   του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της
παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5
παρ.  1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.   117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την § 8 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που προέρχονται από χώρα, όπου δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δεν
έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά με χρήση προηγμένης  ψηφιακής υπογραφής, αλλά μπορούν
να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, συνυποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει  κοινή προσφορά,  η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται  ψηφιακά,  είτε
από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους,  νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς
και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται,  με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος,  κατά την σύνταξη της
προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν.
4412/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά
υπογεγραμμένου  αρχείου  pdf,  αναφέροντας  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την
οικονομική προσφορά.  

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων
(π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable
Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων
που να περιλαμβάνει αυτά.
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3.5  Ο  χρήστης  –  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω του  υποσυστήματος,  όπως
περιγράφεται κατωτέρω:

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της παρούσας.
Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  του
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.15

Επισημαίνεται  ότι  η  εν  λόγω υποχρέωση δεν  ισχύει  για  τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και
στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format
(PDF).

δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η συνολική τιμή για την
εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την
εκπόνηση  των  μελετών,  τις  αμοιβές  για  τον  προγραμματισμό,  την  επίβλεψη  και  την  αξιολόγηση  των  αναγκαίων
ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του
νόμου αυτού.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

ε)  Στη  συνέχεια,  οι  προσφέροντες  παράγουν  από  το  υποσύστημα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  [«εκτυπώσεις»  των
Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  της  Τεχνικής  Προσφοράς  και  της  Οικονομικής  Προσφοράς  τους  σε  μορφή  αρχείου
Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους
της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής,  Τεχνική  Προσφορά  και  Οικονομική  Προσφορά)  και  εφόσον  οι  έλεγχοι  αυτοί   αποβούν  επιτυχείς  η
προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει
τους  προσφέροντες  με  σχετικό  μήνυμα  σφάλματος  στη  διεπαφή  του  χρήστη  των  προσφερόντων,  προκειμένου  οι
τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  υποσυστήματος,  οι  προσφέροντες  επισυνάπτουν  ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών,  με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή,  σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-
2017    Κ.Υ.Α.,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  υποσυστήματος.  Πιστοποιημένος  χρήστης  της
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αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του
προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω
του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.

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

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας, και πριν την
ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων,
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα. 

β) Στη συνέχεια,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας,
προβαίνει  σε  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  και  του  (υπο)φακέλου
“Τεχνική  Προσφορά”,  χωρίς  να  παρέχει  στους  προσφέροντες  πρόσβαση  στα  υποβληθέντα  στοιχεία  των  λοιπών
οικονομικών φορέων.

γ)   Μετά  την  ως  άνω  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στον  έλεγχο  των  υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2. Σύμφωνα με το άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 που προστέθηκε με το άρθρο 43 § 28
του ν.  4605/2019, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση (§ 1γ). Κατά την § 4 του άρθρου 221Α του
ν. 4412/2016, τυχόν υπέρβαση των προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. Ακολούθως, η Επιτροπή
Διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  αποτελέσματα  του  ανωτέρω  ελέγχου  και
αξιολόγησης,  και  υποβάλλει  στην  αναθέτουσα  αρχή  το  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  ως  “εσωτερικό”,  μέσω  της
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του ως άνω πρακτικού, επικοινωνεί με τους εκδότες
που αναγράφονται  στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει  την εγκυρότητά τους. Αν
διαπιστωθεί  πλαστότητα  εγγυητικής  επιστολής,  ο  υποψήφιος  αποκλείεται  από  τον  διαγωνισμό  και  υποβάλλεται
μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.

δ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφαίνεται επί του
πρακτικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 221Α  § 2  του ν.  4412/2016,
κοινοποιεί  την  απόφαση  σε  όλους  τους  προσφέροντες  και  παρέχει  πρόσβαση  σε  αυτούς  στα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

ε)  Μετέπειτα,  σε  διακριτό  στάδιο,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  των  οικονομικών
προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών
φορέων.  Εν  συνεχεία  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 21.3, σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 221Α του ν.
4412/2016 § 1δ, και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως
“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση.
Η υποβληθείσα οικονομική  προσφορά,  κατά κατηγορία μελέτης,  απορρίπτεται,  εφόσον οι  ποσότητες  του  φυσικού
αντικειμένου της  προσφοράς δεν  αντιστοιχούν  στο  αντικείμενο  της  μελέτης,  όπως προκύπτει  από τα  στοιχεία  της
περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
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στ)  Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  έγκρισης  του  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα  αρχή
κοινοποιεί  την  ως  άνω απόφαση σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  υπέβαλαν  αποδεκτή  προσφορά και  παρέχει
πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. 

ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  (ισοδύναμες), η
αναθέτουσα αρχή  επιλέγει  τον  (προσωρινό)  ανάδοχο,  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21.4  της
παρούσας. 

η) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
6.

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

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί,  στο πλαίσιο της  σχετικής ηλεκτρονικής
διαδικασίας σύναψης σύμβασης,  και  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,  τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών  16 τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.17

β)  Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται  από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά,  μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 12 του ν. 46052019, αν δεν
προσκομιστούν  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της § 5α αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο να συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφω-
να με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτου-
σα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,  τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή ή
ii)  αν  δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii)  αν  από  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας18,

απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  -  τιμής,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  ότι πληροί
και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
ειδοποίησης/πρόσκλησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο
15.1 της παρούσας.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υποβάλλει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ή  αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν
αποδείξει  ότι  στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι  αποκλεισμού του άρθρου 18 και  ότι  πληροί  τα κριτήρια
επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγω-
νισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών, η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της
«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρω-
σης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το
άρθρο 105 § 2 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43 § 13 του ν. 4605/2019,  εκτός από τον προ-
σωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί
ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του19. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης20.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του  τυποποιημένου  εντύπου  και  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  υποσυστήματος  προς  την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί  την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει  στην οφειλόμενη
ενέργεια. 

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη  σύναψη  της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368   του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός
αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 
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α.  Κοινοποιεί  την προδικαστική  προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο  σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  τα  προβλεπόμενα  στην  περ.  β’  της  παρ.  1  του  άρθρου  365  του  ν.
4412/2016,  σύμφωνα  και  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  9  του  π.δ.  39/2017.  Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής
αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της
προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν
είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο,  σύμφωνα με  το  άρθρο  365  § 1  του  ν.  4412/2016,  όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 42 του ν. 4605/2019. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών
της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής21.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου22. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή
πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από την κατάθεσή της,  σύμφωνα με το άρθρο 372 § 4 του ν. 4416/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 45
του ν. 4605/2019. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ει-
δικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικα-
στής αποφανθεί διαφορετικά.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή23 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς,
μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων και της τεχνικής και της οικονομικής τους προσφοράς,
μέσα  σε  εύλογη  προθεσμία,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
102 και 103  του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 §12 του ν. 4605/2019, και του άρθρου 13 της υπ'
αρ.117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή24, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών και  μετά την
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36  του ν. 4129/201325, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εφόσον απαιτείται26,  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
του άρθρου 22 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής
του άρθρου 17, ότι  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι  εξακολουθούν να πληρούνται  τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. Σύμφωνα με το άρθρο 105 § 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
43 § 13 του ν.4605/2019, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, έπειτα από σχετική πρόσκληση, η
οποία  υπογράφεται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  79Α  και  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  δεν  έχουν  επέλθει  στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προ-
σωρινό ανάδοχο27.  Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος να  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπο-
γραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστήματος, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο  43 § 13 του ν. 4605/2019.     

8.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμ-
φωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ανα-
θέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 105 § 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
43 § 13 του ν. 4605/2019. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του ν. 4412/2016.

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

Σχετικά  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  5  άρθρου  105,  όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο  43 § 13 του ν. 4605/2019, και 182 του ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω:

1. Το Συμφωνητικό.

2. Η παρούσα Διακήρυξη.  

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του.

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 

7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών
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Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται  υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που
έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση.  Τυχόν  ενστάσεις  υποβάλλονται  στην
ελληνική γλώσσα. 

10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

10.3  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 92 § 4 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 8 του ν. 4605/2019. 28 Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί  από αλλοδαπές αρχές και  έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”,
όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή,  ιδίως, οι  κατωτέρω διατάξεις,  όπως
ισχύουν:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.

2. Ο  ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε από το  ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL της
16.6.2016)  –  Μέτρα για  την  επιτάχυνση  του έργου  του Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  και  άλλες
διατάξεις», 

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005  “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)29.

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού  «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

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

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

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

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

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

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 
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11. Ο  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

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

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες30”.  

14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»31.

15. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση32».

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

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

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

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

20. Το  π.δ.  696/1974  “Περί  αμοιβών  μηχανικών  δια  σύνταξιν  μελετών,  επίβλεψιν,  παραλαβήν   κλπ
Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών  και  Κτιριακών  Εργων  ,  ως  και  Τοπογραφικών,  Κτηματογραφικών      και
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το
μέρος  Β΄  (Προδιαγραφές)  και  ως  συγκριτικό  στοιχείο  για  τη  προεκτίμηση  αμοιβών  μελετών  που  δεν
καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.

21. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί
σχεδίων  πόλεων,  κωμών,  και  συνοικισμών  του  Κράτους  και  οικοδομής  αυτών ’’,  όπως  ισχύει  μετά  την
τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

22. Η με αρ.   117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

23. -  Η  με  αρ.  57654/2017  Υπουργική  Απόφαση  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και
διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

24. Η  με  αρ.  56902/215/19-05-2017  Υπουργική  Απόφαση  (Β’  1924)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

25. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία
της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

27. Η  με  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  Απόφαση  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 εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

28. Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθείσες  κανονιστικές  διατάξεις  (πλην  αυτών  που  ήδη
προαναφέρθηκαν),  καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
έγγραφα  της  παρούσας  σύμβασης,  καθώς  και  το  σύνολο  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής
απόφασης,  κ.λ.π.)  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης,  έστω  και  αν  δεν
αναφέρονται ρητά. 

29. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 149.078,17 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει33 τις  προεκτιμώμενες
αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1. 38.670,17 € για μελέτη κατηγορίας {8} – (Στατικές μελέτες – μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων
και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

2. 27.997,97 € για μελέτη κατηγορίας {21} – (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
3. 45.636,30 € για μελέτη κατηγορίας {6} – (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων)
4. 17.328,75 € για μελέτη κατηγορίας {9} – (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)

και 19.444,98 € για απρόβλεπτες δαπάνες34.

Η μελέτη έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1686/26-11-2018
{ΑΔΑ:  ΨΟΞΜΩΡ5-Θ75}  Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου, και  στον  Προϋπολογισμό  Δήμου Θεσσαλονίκης
έτους  2019  που  ψηφίστηκε  με  την  υπ΄  αριθ.  1875/17-12-2018  {ΑΔΑ:  6ΨΟΛΩΡ5-ΩΘΓ}  στον  Κωδικό  Κ.Α.
30/7411.32.01  «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΤΠ» και  η  σύμβαση  θα
χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ35 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019, καθώς και της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές μονάδος
που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
προεκτιμώμενων αμοιβών. 
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Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα
τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του
προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο
ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι
ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται  στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές
ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά.
Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης κατά το άρθρο 184 του ν. 442/2016 ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:36

1. Η προμελέτη (Στατική, Αρχιτεκτονική και Ηλεκτρομηχανολογική με τις αντίστοιχες αποτυπώσεις), καθώς
και η Γεωτεχνική μελέτη υποβάλλονται εντός ενάμιση (1,50) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, 

2. Η  Διεύθυνση  Αστικού  Σχεδιασμού  &  Αρχιτεκτονικών  Μελετών  θα  εκδώσει  απόφαση  έγκρισης  εντός
διαστήματος  ενάμιση (1,50) μηνός,

3. Μετά την ανωτέρω έγκριση θα ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η οποία θα διαρκέσει δύο (2)
μήνες,

4. Εξωτερικές  υπηρεσίες  (Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Μακεδονίας – Θράκης, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλης) θα υποβάλλουν την έγκρισή τους εντός δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 189 του ν.
4412/2016 (παύση μελέτης),

5. Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών θα εκδώσει απόφαση έγκρισης της μελέτης
εφαρμογής εντός ενός (1) μηνός, εάν δεν υπάρχουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις της μελέτης. Παράλληλα,
θα εκκινήσει η διαδικασία για την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και την έκδοση οικοδομικής
άδειας,

6. Τα τεύχη δημοπράτησης υποβάλλονται εντός ενός (1) μηνός μετά από την απόφαση έγκρισης της μελέτης
εφαρμογής,  

7. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση των μελετών.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τεσσεράμισι (4,50) μήνες.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο
χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

Στον  ανάδοχο χορηγείται  προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και  187 παρ.  2 περ.  α)  του ν.
4412/201637.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 
13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε
συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3   του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικές προσφορές  …………………38. 

13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά39.

13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 
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13.6 Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10)  40 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του
επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών41 ορίζεται η 28η/08/2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13:00μμ,  κατά τις προβλέψεις του άρθρου 121  § 1 του ν.  4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 43 § 19 του ν. 4605/2019.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  03η/09/2019, ημέρα
Τρίτη ώρα 10:00 πμ42

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα ενός ευρώ (2.981,00 €)43.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου), 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι  σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κα -
τάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και τριάντα (30)
μέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλί-
ου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφο-
ρίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22
της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής :

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
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β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 43 § 5 του ν. 4605/2019 44. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης45

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016,  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α.  και  κατατίθεται  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρμογή όλων  των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
Προϊσταμένου  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  ιδίως  μετά την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  του  αναδόχου.  Η
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1
της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

15.3     Εγγύηση προκαταβολής46

…………………………… (όπου απαιτείται)

15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού.47 Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή του  οικονομικού φορέα/αναδόχου  από ένα  ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από  μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της παρούσας.

15.5   Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές  επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης και η προκήρυξη σύμβασης48 καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ49.   

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www.thessaloniki.gr)50. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης  στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο  και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης 51. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται
από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.152 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)  σε  τρίτες  χώρες που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό που η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

17.2    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης53.

17.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να
αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

18.1.1   Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη54  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

- 18 -





ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,  για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η  υποχρέωση αποκλεισμού  προσφέροντος  εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.55

18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και 

β)  η  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

18.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ56. 

18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ..................................... (όπως δη-
μόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή), δεν εφαρ-
μόζονται57 οι παράγραφοι  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’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της της
περ. β' παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου
14 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται58 η παράγραφος 18.1.2. 
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.] 
 

18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις59: 

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του  ν.  4412/2016  και  αφορούν  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016,

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ)  Ο προσφέρων έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια  κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’
εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφέρων  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ)  Ο  προσφέρων  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του.
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18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου
18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση
και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.60

18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1, 18.1.2A και
18.1.561 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι  συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
προσφέρων  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους
προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής.  Προσφέρων  που  έχει  αποκλειστεί,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

18.1.8  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

18.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή
του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής62

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  προσφέροντες  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  σχετικό  επαγγελματικό  μητρώο  που  τηρείται  στο  κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα  Μελετητών  ή  Γραφείων  Μελετών  Μελετών  στην  κατηγορία/  κατηγορίες  μελετών  του  άρθρου  12.1  της
παρούσας63. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια64

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

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

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

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα65

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 

1) Για την κατηγορία μελέτης (8) – «Στατικές Μελέτες», τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγο-
ρία,

2) Για την κατηγορία μελέτης (21) – «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες», τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην
εν λόγω κατηγορία,

3) Για την κατηγορία μελέτης (9) – «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές», τουλάχιστον 1 μελετητή
8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
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4) Για την κατηγορία μελέτης (6) – «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων», τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρί-
ας στην εν λόγω κατηγορία,

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης66

...............................................................................................................................
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς
 

20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 67 τα
ακόλουθα:
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας .

20.3 Ο ηλεκτρονικός  υποφάκελος  “Τεχνική  Προσφορά”  περιλαμβάνει68 τα  τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς  του
οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της
παρούσας:

α)  Τεχνική  Έκθεση  για  τη  συγκεκριμένη  μελέτη,  στηριζόμενη  στα  υπάρχοντα  στοιχεία  του  Φακέλου  Δημόσιας
Σύμβασης,  με  επισήμανση των προβλημάτων  και  εισήγηση του  τρόπου  επίλυσής τους.  Στην  Τεχνική Έκθεση δεν
πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων.

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή
τις  απαιτούμενες  επιμέρους  δραστηριότητες,  την  αλληλουχία  των  σταδίων  ή  φάσεων  της  κύριας  και  των
υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον
καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης. 

γ)  χρονοδιάγραμμα,  στο  οποίο  περιγράφεται  η  χρονική  αλληλουχία  των  δραστηριοτήτων  της  περίπτωσης  β΄,
λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

δ)  οργανόγραμμα  και  έκθεση  τεκμηρίωσης  καθηκόντων  και  κατανομής  εργασιών  του  συντονιστή  και  της  ομάδας
μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της
δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το
βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄,  

ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την
απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 

στ) .................................................................69

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών),  καθώς και τα
στοιχεία  που  τεκμηριώνουν  τα  ανωτέρω  δ)  και  ε)  σημεία  (συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  παραρτημάτων  και
εξαιρουμένων  των υπεύθυνων  δηλώσεων  συνεργασίας  και  των  τυχόν  πιστοποιητικών  με  τα  οποία  αποδεικνύεται
προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο
μέγεθος  είκοσι  (20)  σελίδων70  κειμένου  μεγέθους  Α4  μέσης  γραμματοσειράς,  εκτός  του  προαναφερθέντος
οργανογράμματος.

Όταν το  περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και  στοιχείων υπερβαίνει  το εύλογο μέγεθος,  κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε
θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
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Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω
πληροφορίες.

20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο  pdf, το
οποίο παράγεται  από το υποσύστημα,  αφού συμπληρωθούν καταλλήλως  οι  σχετικές  φόρμες,  σύμφωνα με το
άρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρούσας.  

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1  Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά»  βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και
υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους. 

71  72

1ο) Πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, κατά την παρ. 20.3α)
και άρθρο 86 § 4α) του ν. 4412/2016

Η  Τεχνική Έκθεση  στηρίζεται  στα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του φακέλου του έργου και
περιλαμβάνει καταγραφή των αντικειμένων της υπό ανάθεση μελέτης (κατηγορίες και στάδια μελετών) και σχολιασμό,
με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν και εισήγηση περί του ενδεδειγμένου τρόπου επιλύσεως.
Αξιολογείται:

- ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης,

-  ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν προβλημάτων,

- ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπισή τους.

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 στην εκατονταβάθμια κλίμακα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η
βαρύτητα του κριτηρίου Κ1 είναι 50% επί της συνολικής βαθμολογίας.

2ο)  Πληρότητα  και  αξιοπιστία  της  μεθοδολογίας  –  Αποτελεσματικότητα  και  αξιοπιστία  του  προταθέντος
χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης, κατά τις παρ. 20.3β) και 20.3γ) και άρθρο 86
§ 4β) του ν. 4412/2016

Η Πρόταση Μεθοδολογίας ενιαία για το σύνολο της μελέτης περιλαμβάνει:

α)  τις  κύριες  δραστηριότητες  – ενέργειες  για  την  εκπόνηση της  μελέτης  με σύντομη περιγραφή κάθε  μίας  και  την
αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού,

β) την παρουσίαση των προβλεπομένων εσωτερικών διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης,

γ) την παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της μελέτης.

Επίσης,  περιλαμβάνεται  το  χρονοδιάγραμμα,  όπου  παρουσιάζεται  σχηματικά  η  χρονική  αλληλουχία  των
δραστηριοτήτων για την εκπόνησή της μελέτη

Αξιολογείται:
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- ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης,

- ο βαθμός επάρκειας των προβλεπομένων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής μελέτης,

- ο βαθμός αποτελεσματικότητας και εσωτερικής συμβατότητας του προβλεπόμενου χρονικού προγραμματισμού για
την εκπόνηση της μελέτης, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 στην εκατονταβάθμια κλίμακα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η
βαρύτητα του κριτηρίου Κ2 είναι 30% επί της συνολικής βαθμολογίας.

3ο) Αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέτης, κατά τις παρ. 20.3δ) και 20.3ε) και άρθρο 86 § 4γ) του ν. 4412/2016

Η έκθεση σχετικά με την ομάδα μελέτης περιλαμβάνει:

α)  παρουσίαση  όλων των στελεχών της  ομάδας  μελέτης  με  αναφορά της  προηγούμενης  συνεργασίας  τους με το
διαγωνιζόμενο,

β) παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση της μελέτης συνοδευόμενη από
οργανόγραμμα, όπου θα παρουσιάζεται σχηματικά η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας,

γ) στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης, που θα αφορούν σε
χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας,

δ) δήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας μελετών και στην οποία να δηλώνει σε πόσες και
ποιες μελέτες άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα.

Αξιολογείται: 

- ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας για την κάλυψη του αντικειμένου από πλευράς αριθμού επιστημόνων
και  ειδικοτήτων,  με  απαίτηση  για  κατ’  ελάχιστον  κάλυψη έκαστης  κατηγορίας  μελέτης  με  το  απαιτούμενο  για  την
καλούμενη τάξη δυναμικό,

-  ο  βαθμός  συνοχής  της  προτεινόμενης  ομάδας  που  χαρακτηρίζεται  από  τις  σχέσεις  συνεργασίας  (μόνιμες  ή
περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψήφιους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των
μελών της ομάδας,

- ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος για την εκπόνηση της μελέτης,

-  ο  βαθμός  αποτελεσματικότητας  της  προτεινόμενης  ομάδας  και  ιδιαίτερα  του  συντονιστή  σε  σχέση  με  τα
προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα.

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 στην εκατονταβάθμια κλίμακα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η
βαρύτητα του κριτηρίου Κ3 είναι 20% επί της συνολικής βαθμολογίας.

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε
περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν 

και ισχύει σ1+σ2+..σν = 100%  

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 75%.
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Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1 απορρίπτεται
και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας73.

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται από τη σχέση:

U ΤΠ= Κ1*50% + Κ2*30%+Κ3*20%>60

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής
προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=25% 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2. 

21.4 Προσδιορισμός της  πλέον  συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,  βάσει  της  βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: 

U =  U ΤΠ * 75% +  U ΟΠ * 25%

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό στο   U  
74.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
(προσωρινό)  ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ  των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις  ισοδύναμες  προσφορές.  Η
κλήρωση γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του
υποσυστήματος.  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής75

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη προς  αντικατάσταση  των  πιστοποιητικών  που  εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  18  της  παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της  διαδικασίας,  μπορεί  να ζητηθεί  από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  από  τα  κατωτέρω  αναφερόμενα,  όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 18.1.1 της παρούσας, για το
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σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν76. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης77.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΤΕΥΔ την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας,
υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.

Το  δικαίωμα  συμμετοχής  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  όπως  ορίζονται  στην  παρούσα  διακήρυξη,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα
με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της
παρούσας. 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας. Στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης
για  την  κατηγορία/  κατηγορίες  του  άρθρου  12.1  της  παρούσας,  στην/στις  οποία/  οποίες  κάθε  μέλος  της  ένωσης
συμμετέχει.  Η πλήρωση των απαιτήσεων  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  και  της  τεχνικής  και
επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της
ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤΕΥΔ.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

Ο προσωρινός  ανάδοχος,  κατόπιν  σχετικής  ηλεκτρονικής  πρόσκλησης  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  υποβάλλει  τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας78:

Σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 6 του ν. 4412/2016, το ΤΕΥΔ
μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  § 12  του  ν.  4412/2016,  η  οποία  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  § 7  του  ν.  4605/2019,
προβλέπεται ότι τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά, όταν:
α) έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους όσον αφορά στα δικαιολογητικά του άρθρου 73 § 1, §
2 περίπτωση γ και § 4 περίπτωση β,
β) εάν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση όσον αφορά στα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 73
§ 2,
γ) έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους όσον αφορά στα δικαιολογητικά του
άρθρου 75 § 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών,
δ) έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή όσον αφορά στις ένορκες βεβαιώσεις,
ε) έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών όσον αφορά στις
υπεύθυνες δηλώσεις.  
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22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για τις  περιπτώσεις  του άρθρου  18.1.1  του παρόντος,  απόσπασμα ποινικού μητρώου,  ή,  ελλείψει  αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου
είναι  εγκατεστημένος  ο προσφέρων,  από το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  απαιτήσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδάφια του
άρθρου 18.1.1  του παρόντος. Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή τους.

22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος:

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους
μέλους ή χώρας.79

Οι  Έλληνες  μελετητές  -  φυσικά  πρόσωπα  υποβάλλουν  βεβαίωση  του  ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ  ή  άλλου  τυχόν
ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.

Οι  εγκατεστημένες  στην  Ελλάδα  εταιρείες  /  Γραφεία  Μελετών  υποβάλλουν  αποδεικτικό  ασφαλιστικής
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ
για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της
προσφέρουσας  εταιρίας,  αποδεικτικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας  των  φυσικών  προσώπων  –  μελετητών  που
στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,  υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι  δεν απασχολούν προσωπικό,  για το
οποίο  υπάρχει  υποχρέωση  ασφάλισης  σε  ημεδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς.  Αν  απασχολούν  τέτοιο
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται
αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίησή της πρόκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών.

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. 

Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 80

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
Η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίησή της πρόκλησης για την υποβολή
δικαιολογητικών.

22.1.2Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί  σε βάρος του  οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών πριν από την
ημερομηνία  λήξης της  προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 § 7 του ν. 4605/209. Σύμφωνα με το άρθρο 376  § 17 του ν. 4412/2016
που προστέθηκε με το άρθρο 43 § 46 του ν. 4605/2019, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. Το δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:

Για την περίπτωση β’81, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου
κράτους  μέλους  ή  χώρας.  Ειδικότερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης,  εκδίδονται  από το αρμόδιο πρωτοδικείο της  έδρας του οικονομικού φορέα.  Το
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά
πρόσωπα  δεν προσκομίζουν  πιστοποιητικό  περί  μη  θέσεως  σε  εκκαθάριση.  Ειδικά  η  μη  αναστολή  των
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς,
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων82. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’83, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος,84  ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού85. 

Για την περίπτωση θ’86, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές -
φυσικά  πρόσωπα,  προσκομίζεται  πιστοποιητικό  του  Τ.Ε.Ε.,  ή  του  αντίστοιχου  επιμελητηρίου  (όταν  αυτό  έχει
πειθαρχικές  εξουσίες επί των μελών του)  περί  μη διάπραξης παραπτώματος,  για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή.  Τα  Γραφεία  /  Εταιρείες  Μελετών,  καθώς  και  τα  φυσικά  πρόσωπα-μελετητές,  ανεξάρτητα  από  την  χώρα
εγκατάστασης  (Ελλάδα  ή  αλλοδαπή),  τα  οποία  δεν  υπόκεινται  στους  άνω  πειθαρχικούς  φορείς,  υποβάλουν
πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά
υποβάλουν  υπεύθυνη  δήλωση  ότι:  α)  δεν  υπάρχει  πειθαρχικός  φορέας  και  β)  δεν  έχουν  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα. 

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή,  στα  κράτη  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από υπεύθυνη
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Η ένορκη βεβαίωση θα γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) πριν από την υποβολή της και η
υπεύθυνη  δήλωση  εφόσον  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίησή  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται ανωτέρω.  

Αν  διαπιστωθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο  ότι,  στην  εν  λόγω χώρα εκδίδονται  τα  υπόψη πιστοποιητικά,  η
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

22.1.5  Για  την  περίπτωση του άρθρου  18.1.10  της  παρούσας,  υπεύθυνη  δήλωση  του προσφέροντος  ότι  δεν  έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση θα
γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίησή της πρόκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. 

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α)  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα προσκομίζουν  Πτυχίο  Μελετητή  ή  Γραφείων
Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

1 στην κατηγορία μελέτης (8) – «Στατικές Μελέτες» → πτυχίο Γ’ τάξης και άνω,

2 στην κατηγορία μελέτης (21) – «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες» → πτυχίο Α’ τάξης και άνω, 

3 στην κατηγορία μελέτης  (9) – «Μελέτες Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές»  → πτυχίο Β’
τάξης και άνω 

4 στην κατηγορία μελέτης (6) – «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» → πτυχίο Β’ τάξης και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει  και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
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της ως άνω Συμφωνίας,  ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. Η ένορκη βεβαίωση θα γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί
έως τρεις (3) πριν από την υποβολή της και η υπεύθυνη δήλωση εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίησή της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 80 § 12 του ν. 4412/2016 που προστέθηκε με το άρθρο 43 § 7 του ν. 4605/2019. 

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως 87: 

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

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν  πιστοποιητικό  από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά την  έννοια  του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές
πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο  22.2.5 του παρόντος
άρθρου.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα
αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το
οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως  88:

Η τεχνική ικανότητα του προσφέροντος όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 19.3 αποδεικνύεται,  σύμφωνα με το
Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, βάσει των ακόλουθων στοιχείων:
- αii) κατάλογο των κυριότερων μελετών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία,
-  β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού,
- στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των μελετητών

Οι   οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν  πιστοποιητικό  από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά την  έννοια  του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές
πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.5 του παρόντος
άρθρου.

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης89

................................................................................................................................................
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22.2.5 Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν  πιστοποιητικό  από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά την  έννοια  του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου”,
τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4.  Πρακτικό  Δ.Σ  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  στο  οποίο  μπορεί  να  περιέχεται  και  εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,
5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής  αρχής περί  τροποποιήσεων του καταστατικού /  μη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Τα  αποδεικτικά  ισχύουσα  εκπροσώπησης  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων  γίνονται  αποδεκτά,  εφόσον  έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή  φωτοαντίγραφο  επικυρωμένου,  από
δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύ-
νη του κυρίου αναδόχου.

23.3  .................................................................... 90

23.4     Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβί-
ας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)91  της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτου-
σα αρχή:

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας για τους υπερ-
γολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επα-
λήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις92:

α) Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 1686/26-11-2018
{ΑΔΑ: ΨΟΞΜΩΡ5-Θ75} περιλαμβάνεται η «Ανάθεση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Σχολείων»,

β)  Στον  Προϋπολογισμό  Δήμου  Θεσσαλονίκης  οικονομικού  έτους  2019,  ο  οποίος  έχει  ψηφιστεί  με  την  υπ’  αριθ.
1875/17-12-2018 {ΑΔΑ:  6ΨΟΛΩΡ5-ΩΘΓ} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, έχει  εγγραφεί  ο κωδικός
Κ.Α. 7411.32.01 «Ανάθεση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Σχολείων ΤΠ»,

γ)  Με την υπ’ αριθ. 45264/10991/5-4-2019 {ΑΔΑ: Ω2ΛΠΩΡ5-9Ψ9}, {ΑΔΑΜ: 19REQ004813467 2019-04-17} Απόφαση
Δημάρχου για Έγκριση Δαπάνης και Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29», με κατανομή:

Κ.Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΟΣΟ ΣΕ €

7411.32.01 30 0,00 149.601,06 35.255,87 184.856,93

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  …................. για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 201..... και με αρ.  ......... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση
που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)93.

δ) Με την υπ’ αριθ. 276/16-5-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού.

                Θεσσαλονίκη, 16-5-2019

             (Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κλειώ Αρβανιτίδου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μελετών Δημοτικών Κτιρίων &

Κοινοχρήστων Χώρων

Βασιλική Δαμάσκου

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού  &

Αρχιτεκτονικών Μελετών 

Σοφία Μανωλίδου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 276/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 94 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Αγγελίδου
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1 Κατα  την έννοια της πέρ. 29 της παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
2 Συμπληρώ νονται  τα  στοιχέια  της  αναθέτουσας  αρχη ς.  Επισημαινέται  ο τι  οι  αναθέτοντές
φορέις δυ νανται να χρησιμοποιου ν το παρο ν τέυ χος διακη ρυξης για τις συμβα σέις που αναθέτουν
συ μφώνα μέ τις διατα ξέις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3  Αναγρα φέται ο κώδικο ς ταυτοποιησης της διατιθέμένης πιστώσης (π.χ. κώδικο ς ένα ριθμου
έργου  στο  ΠΔΕ  η  κώδικο ς  πιστώσης  του  τακτικου  πρου. πολογισμου  του  φορέα  υλοποιησης).  Σέ
πέριπτώση συγχρηματοδοτου μένών έργών απο  πο ρους της Ευρώπαι.κη ς Ένώσης, αναγρα φέται και ο
τιτλος του Επιχέιρησιακου  Προγρα μματος του ΕΣΠΑ η  α λλου συγχρηματοδοτου μένου απο  πο ρους ΕΕ
προγρα μματος στο πλαισιο του οποιου έιναι ένταγμένη η υπο  ανα θέση μέλέτη.
4              Συμπληρώ νέται η έπώνυμια της αναθέτουσας αρχη ς.
5  Μέσώ της λέιτουργικο τητας “Επικοινώνια” του υποσυστη ματος. 
6  Πρβ. α ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκη ρυξη συ μβασης πέριλαμβα νέι κατ' έλα χιστον τις
πληροφοριές που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτη ματος V του Προσαρτη ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαινέται ο τι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου έντυ που προκη ρυξης συ μβασης για
συμβα σέις  κα τώ  τών  οριών,  οι  αναθέτουσές  αρχές,  μπορου ν  να  χρησιμοποιου ν  το  αντιστοιχο
τυποποιημένο  έντυπο  “Προκη ρυξη  Συ μβασης”,  αντλώ ντας  το  απο  τη  διαδρομη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφώ νοντα ς  το
αναλο γώς.
7 Η  πέριπτ.  (ζ)  συμπληρώ νέται  και  πέριλαμβα νέται  στη  διακη ρυξη  έφο σον  η  αναθέτουσα  αρχη
πέριλα βέι  υποδέιγματα  έγγρα φών  προς  υποβολη  απο  τους  οικονομικου ς  φορέις  π.χ.  έγγυητικώ ν
έπιστολώ ν.
8  Συμπληρώ νονται  τυχο ν  α λλα έγγραφα συ μβασης η  τέυ χη  που η  αναθέτουσα αρχη  κρινέι
αναγκαια  μέ  σκοπο  να  πέριγρα ψέι  η  να  προσδιορισέι  στοιχέια  της  συ μβασης  η  της  διαδικασιας
συ ναψης.
9  Πρβλ. α ρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 107 πέρ. 3 του ν.
4497/2017 (Α 171)  
10  Συμπληρώ νέται η ημέρομηνια δημοσιέυσης της διακη ρυξης στην ιστοσέλιδα, η οποια πρέπέι
να ταυτιζέται μέ τη δημοσιέυση αυτη ς  στο ΚΗΜΔΗΣ (α ρθρο 120 ν.  4412/2016).  Στην πέριπτώση
αυτη ,  δέν  υπα ρχέι  προ βλέψη  για  δαπα νη  αναπαραγώγη ς  τών  τέυχώ ν  του  διαγώνισμου  και
διαγρα φονται τα λοιπα  έδα φια (πλην του πρώ του έδαφιου) της παρ. 2.2 της διακη ρυξης.
11  Όταν έιναι αδυ νατο να παρασχέθέι  έλέυ θέρη, πλη ρης,  α μέση και δώρέα ν
ηλέκτρονικη  προ σβαση σέ ορισμένα έγγραφα της συ μβασης,  μπορέι  να πέριληφθέι,  στο παρο ν
α ρθρο της διακη ρυξης, προ βλέψη ο τι τα σχέτικα  έγγραφα της συ μβασης θα διατέθου ν μέ μέσα
α λλα  πλην  τών  ηλέκτρονικώ ν,  ο πώς  το  ταχυδρομέιο  η  α λλο  κατα λληλο  μέσο  η  συνδυασμο ς
ταχυδρομικώ ν η  α λλών καταλλη λών μέσών και ηλέκτρονικώ ν μέσών (τριτο έδα φιο παρ. 1 του
α ρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην πέριπτώση αυτη   προτέινέται η ακο λουθη διατυ πώση:  «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».
12  Όταν δέν μπορέι να προσφέρθέι έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δώρέα ν ηλέκτρονικη  προ σβαση
σέ ορισμένα έγγραφα της συ μβασης, διο τι η αναθέτουσα αρχη  προτιθέται να έφαρμο σέι την παρ. 2
του  α ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφέρονται,  στο  παρο ν  α ρθρο  της  διακη ρυξης,  τα  μέτρα
προστασιας του έμπιστέυτικου  χαρακτη ρα τών πληροφοριώ ν, τα οποια απαιτου νται, και τον τρο πο
μέ τον οποιο έιναι δυνατη  η προ σβαση στα σχέτικα  έγγραφα. Ενδέικτικα , λ.χ., η αναθέτουσα αρχη  θα
μπορου σέ  να  αναφέρέι  ο τι:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει
εμπιστευτικά  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό,
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
13  Συμπληρώ νέται  απο  την αναθέτουσα αρχη  μέ  σαφη νέια συγκέκριμένη ημέρομηνια,  προς
αποφυγη  οιασδη ποτέ συ γχυσης και αμφιβολιας. 
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14 Συμπληρώ νέται  η  τέταρτη  ημέρα  πριν  απο  τη  λη ξη  της  προθέσμιας  του  α ρθρου  14  της
παρου σας.  Σέ  πέριπτώση  που  η  ημέρα  αυτη  έιναι  αργια,  τιθέται  η  προηγου μένη  αυτη ς  έργα σιμη
ημέρα. Πρβλ και α ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').
15   Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
16  Η έν λο γώ προθέσμια  καθοριζέται  στα έγγραφα της συ μβασης και  έιναι  έντο ς  δέκα (10)
ημέρώ ν  απο  την  κοινοποιηση  της  προ σκλησης  υποβολη ς  τών  δικαιολογητικώ ν  του  προσώρινου
αναδο χου, συ μφώνα μέ το α ρθρο 103 § 1 του ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 43  §
12 του ν. 4605/2019.
17  Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 107 πέρ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171)
18  Μέ την έπιφυ λαξη τών παρ. 7 και 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λη ψη έπανορθώτικώ ν
μέσών).
19  Πρβλ. παρ. 7 του α ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 43 παρ. 4
του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
20             Πρβλ. α ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
21             Πρβλ. α ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
22             Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 έώς 3 του ν. 4412/2016.
23   Ή/και η Επιτροπη  Διαγώνισμου , κατα  πέριπτώση (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της μέ.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
24  Πρβλ. ομοιώς προηγου μένη υποσημέιώση
25  Η φρα ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστιθέται στη διακη ρυξη μο νο στις
πέριπτώ σέις έκέινές, στις οποιές προβλέπέται υποχρέώση προσυμβατικου  έλέγχου, συ μφώνα μέ τα
α ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, α λλώς διαγρα φέται.
26  Επισημαινέται  ο τι  τα  δικαιολογητικα  του  α ρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβα λλονται
έπικαιροποιημένα  απο  τον προσώρινο  ανα δοχο,  έπέιτα απο  σχέτικη  προ σκληση της αναθέτουσας
αρχη ς, μόνο στην πέριπτώση του προσυμβατικου  έλέγχου η  της α σκησης προδικαστικη ς προσφυγη ς
και  ένδικών  μέσών  κατα  της  απο φασης  κατακυ ρώσης (πρβ.  α ρθρο  105  παρ.  3  πέρ.  γ'  του  ν.
4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ απο  την πέρ. 26 του α ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
27  Η  απο φαση  κατακυ ρώσης  κοινοποιέιται  στον  προσώρινο  ανα δοχο:  α)  στην  πέριπτώση
υποβολη ς έπικαιροποιημένών δικαιολογητικώ ν,  μέτα  τον έλέγχο αυτώ ν κατα  το α ρθρο 8.1,  και β)
στην  πέριπτώση  που  δέν  απαιτέιται  η  υποβολη  αυτώ ν,  μέτα  την  ολοκλη ρώση  του  έλέγχου  τών
δικαιολογητικώ ν του προσώρινου  αναδο χου κατα  το α ρθρο 5 της παρου σας και την α πρακτη πα ροδο
της προθέσμιας α σκησης προδικαστικη ς προσφυγη ς.
28  Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 107 πέρ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171). 
29  Επισημαινέται ο τι μέ το  α ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπέται ο τι: "25.
Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και
40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".
30  Απο  1-1-2017  τέθηκέ  σέ  ισχυ  το  π.δ  80/2016  (  Α'  145  ),  μέ  το  α ρθρο  13  του  οποιου
καταργη θηκέ το π.δ 113/2010.
31  Τιθέται μο νο έφο σον προ κέιται για συγχρηματοδοτου μένο έργο απο  πο ρους της Ευρώπαι.κη ς
Ένώσης.
32  Τιθέται  μο νο  έφο σον  έπιλέγέι  η  διένέργέια  κλη ρώσης  για  τη  συγκρο τηση  συλλογικώ ν
οργα νών.
33  Σέ  πέριπτώση  που  πέριλαμβα νονται  τυχο ν  δικαιώ ματα  προαιρέσης,  διαμορφώ νέται
αναλο γώς η έκτιμώ μένη αξια της συ μβασης και το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1
πέρ. α' του ν. 4412/2016).
34  Πρβλ. α ρθρο 53 πέρ. 8α' του ν. 4412/2016.
35  Εφο σον προ κέιται για συ μβαση συγχρηματοδοτου μένη (απο   κονδυ λια της Ε.Ε.) πρέπέι να
αναφέρέται  και  το  Μέτρο  απο  το  οποιο  χρηματοδοτέιται.  Πρέπέι  να  αναφέρέται  η  έξασφα λιση
χρηματοδο τησης της συ μβασης (αρ 45 παρ 8 σημέιο Α5 του ν. 4412/2016).
36  Κατα  το  α ρθρο  184 του  ν.  4412/2016,  τμηματικές  προθέσμιές  μπορου ν  να  τέθου ν   στο
συμφώνητικο  κατα  την  κριση  της  αναθέτουσας  αρχη ς.  Αν  δέν  τέθου ν  τμηματικές  προθέσμιές,  η





σχέτικη  αναφορα  της προκη ρυξης διαγρα φέται. Επισης, μπορέι  να γινέται παραπομπη  στο σχέτικο
χρονοδια γραμμα που (τυχο ν) πέριλαμβα νέται στο τέυ χος τέχνικώ ν δέδομένών.
37  Στην πέριπτώση που η αναθέτουσα αρχη  έπιλέξέι τη μη χορη γηση προκαταβολη ς, το σχέτικο
έδα φιο διαγρα φέται.
38  Να  αναφέρθέι  έα ν  γινονται  δέκτές  έναλλακτικές  προσφορές  και  να  συμπληρώθου ν  τα
αναφέρο μένα στο α ρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλώς, να συμπληρώθέι  «δέν γινονται δέκτές».
39  Πρβ.  α ρθρο 91 παρ.  1 πέρ.  (έ)  του ν.  4412/2016.  Αν,  ώστο σο,  στην παρα γραφο 13.3 της
παρου σας  η  αναθέτουσα αρχη  έχέι  συμπληρώ σέι  ο τι  γινονται  δέκτές  έναλλακτικές  προσφορές,  η
παρα γραφος 13.4 διαγρα φέται . 
40  Οριζέται  ο  χρο νος  απο  την  αναθέτουσα  αρχη ,  κατ΄έκτιμηση  τών  ιδιαιτέροτη τών  της
διαδικασιας.  Για  τον  καθορισμο  του  χρο νου  ισχυ ος  της  προσφορα ς,  πρβ.  α ρθρο 97  παρ  3 του ν.
4412/2016.   
41  Η  προθέσμια  παραλαβη ς  τών  προσφορώ ν  καθοριζέται  συ μφώνα  μέ  το  α ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .
42   Προτέινέται οι αναθέτουσές αρχές να οριζουν την ημέρομηνια ηλέκτρονικη ς αποσφρα γισης
τών προσφορώ ν μέτα  την παρέλέυση τριώ ν έργασιμών ημέρώ ν απο  την καταληκτικη  ημέρομηνια
υποβολη ς  τών  προσφορώ ν,  προκέιμένου  να  έχέι  προσκομιστέι  απο  τους  συμμέτέχοντές  και  η
πρώτο τυπη έγγυ ηση συμμέτοχη ς, συ μφώνα μέ τα προβλέπο μένα στο α ρθρο 3.5. πέρ. β της παρου σας.
43  Το ποσοστο  της έγγυ ησης συμμέτοχη ς δέν μπορέι να υπέρβαινέι το 2% της έκτιμώ μένης αξιας
της συ μβασης, μη συνυπολογιζο μένών τών δικαιώμα τών προαιρέσης και παρα τασης της συ μβασης,
χώρις  το  Φ.Π.Α.,  μέ  ανα λογη  στρογγυλοποιηση  (α ρθρο  72  παρ.  1  πέρ.  α  έδα φιο  πρώ το  του  ν.
4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ απο  το α ρθρο 43 § 5 του ν. 4605/2019). 
44  Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ  μέ την πέρ. 4 του α ρθρου 107
του ν. 4497/2017 (Α' 171).
45  Δέν απαιτέιται έγγυ ηση καλη ς έκτέλέσης για συμβα σέις αξιας ισης η  κατώ τέρης απο  το ποσο
τών 20.000 έυρώ ,  έκτο ς αν α λλώς οριζέται στα έγγραφα της συ μβασης (αρθ.72 παρ. 1 πέρ. β) έδ.
τριτο του ν. 4412/2016).
46  Άρθρο 72 παρ. 1 πέρ. δ’ του ν.  4412/2016. Η έγγυ ηση καλη ς έκτέλέσης καλυ πτέι  και την
παροχη  ισο ποσης  προκαταβολη ς  προς  τον  ανα δοχο,  χώρις  να  απαιτέιται  η  κατα θέση  έγγυ ησης
προκαταβολη ς.  Στις  πέριπτώ σέις  που  απο  την  προκη ρυξη  προβλέπέται  μέγαλυ τέρο  υ ψος
προκαταβολη ς, αυτη  λαμβα νέται μέ την κατα θέση απο  τον ανα δοχο έγγυ ησης προκαταβολη ς που θα
καλυ πτέι  τη  διαφορα  μέταξυ  του  ποσου  της  έγγυ ησης  καλη ς  έκτέλέσης  και  του  ποσου  της
καταβαλλο μένης προκαταβολη ς.
47  Τα  γραμμα τια  συ στασης  χρηματικη ς  παρακαταθη κης  του  Ταμέιου  Παρακαταθηκώ ν  και
Δανέιών, για την παροχη  έγγυη σέών συμμέτοχη ς και καλη ς έκτέλέσης (έγγυοδοτικη  παρακαταθη κη)
συστη νονται συ μφώνα μέ την έιδικη  νομοθέσια που  διέπέι αυτο  και έιδικο τέρα βα σέι του α ρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δέκέμβριου  1926/3  Ιανουαριου  1927  (“Πέρι  συστα σέώς  και  αποδο σέώς
παρακαταθηκώ ν και καταθέσέών παρα  τώ Ταμέιώ Παρακαταθηκώ ν και Δανέιών”). Πρβλ. το μέ αρ.
πρώτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
48  Πρβλ. υποσημέιώση για προκη ρυξη συ μβασης στο α ρθρο 2.1 της παρου σας.
49            Συ μφώνα μέ τα α ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη μέ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,
ο πώς ισχυ ουν.
50 Συ μφώνα  μέ  την  πέρ.  40  της  παρ.  1  και  την  παρ.  3  του  α ρθρου  377  του  ν.  4412/2016,
έξακολουθέι  η υποχρέώση δημοσιέυσης της πέριληψης της προκη ρυξης σέ μια ημέρη σια έφημέριδα
της  πρώτέυ ουσας  μέ  πανέλλη νια  κυκλοφορια,  που  προβλέπέται  στο  α ρθρο  12  παρ.  1  του  ν.
3316/2005 μέχρι και την 31η Δέκέμβριου 2017 (πρβ. παρ. 10  του α ρθρου 379 του ν. 4412/2016),
καθώ ς  και  σέ  μια  ημέρη σια  έφημέριδα  της  πρώτέυ ουσας  του  νομου ,  στον  οποιο  προ κέιται  να
κατασκέυαστέι το έργο,το οποιο αφορα  η μέλέτη η  η υπηρέσια, η  της έδρας της Πέριφέρέιας, αν στην
έδρα του νο μου δέν έκδιδέται ημέρη σια έφημέριδα η  αν το έργο θα έκτέλέστέι  σέ πέρισσο τέρους
νομου ς, που προβλέπέται στο ιδιο α ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέχρι την 31η Δέκέμβριου 2020 (πρβ.
παρ. 12 του α ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 
51  Συ μφώνα μέ την παρ. 3 του α ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που έξακολουθέι  να ισχυ έι έώς την
1.1.2021 (πρβ. α ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
52  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινέται ο τι οι αναθέτουσές αρχές δέν μπορου ν να
καλου ν συγκέκριμένές τα ξέις/ πτυχια του Μητρώ ου Μέλέτητώ ν/ Γραφέιών Μέλέτώ ν. 





53  Πρβλ. πέρ. έ’ παρ. 1 του α ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
54   Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 107 πέρ. 6
του ν. 4497/2017. Επισημαινέται ο τι οι αναθέτουσές αρχές πρέπέι να προσαρμο ζουν το σχέτικο  πέδιο
του  Μέρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  έιδικο τέρα,  αντι  της  αναφορα ς  σέ  “τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση”,  δέδομένης  της  ώς  α νώ  νομοθέτικη ς  μέταβολη ς,  να  θέτουν  τη  φρα ση  “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δέ σχέτικη  δη λώση του οικονομικου  φορέα στο ΤΕΥΔ αφορα  μο νο σέ
αμέτα κλητές καταδικαστικές αποφα σέις.
55  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυταια δυ ο έδα φια του ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκαν μέ το
α ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
56   Πρβ. α ρθρο 73 παρ. 2 πέριπτώση γ' του ν. 4412/2016 , η οποια προστέθηκέ μέ το α ρθρο 39
του ν. 4488/2017. 
57           Επισημαινέται ο τι η προ βλέψη για παρέκκλιση απο  τον υποχρέώτικο  αποκλέισμο  αποτέλέι

δυνατο τητα της αναθέτουσας αρχη ς (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
58           Ομοιώς μέ την προηγου μένη σημέιώση. 
59  Οι λο γοι της παραγρα φου 18.1.5 αποτέλου ν δυνητικου ς λο γους αποκλέισμου  συ μφώνα μέ το
α ρθρο  73  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα  συνέπέια,  η  αναθέτουσα  αρχη  δυ ναται  να  έπιλέξέι  έναν,
πέρισσο τέρους,  ο λους η  ένδέχομένώς και  κανέναν απο  τους λο γους αποκλέισμου  της παρ.  18.1.5,
συνέκτιμώ ντας τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικα  της υπο  ανα θέση συ μβασης (έκτιμώ μένη αξια αυτη ς,
έιδικές πέριστα σέις κλπ), μέ σχέτικη  προ βλέψη στο παρο ν σημέιο της διακη ρυξης. Επισημαινέται ο τι,
σέ πέριπτώση έπιλογη ς οποιουδη ποτέ δυνητικου  λο γου αποκλέισμου  της παρ. 18.1.5 και προ βλέψης
του στην παρου σα διακη ρυξη, η αναθέτουσα αρχη  αποκλέιέι τον οικονομικο  φορέα (μέ την έπιφυ λαξη
τών παρ. 7 έώς 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ σώπο του οποιου συντρέχέι ο συγκέκριμένος
λο γος  αποκλέισμου .  Επισημαινέται  ο τι  η  έπιλογη  της  αναθέτουσας  αρχη ς  για  τους  λο γους
αποκλέισμου  της παραγρα φου 18.1.5 διαμορφώ νέι αντιστοιχώς το Τυποποιημένο Έντυπο Υπέυ θυνης
Δη λώσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα  αποδέικτικα  μέσα  του  α ρθρου  22  του  παρο ντος.  Σέ  πέριπτώση  που  η
αναθέτουσα αρχη  δέν έπιλέξέι κα ποιον απο  τους λο γους αποκλέισμου  της παρ. 18.1.5, διαγρα φέται το
πέριέχο μένο τών σχέτικώ ν λο γών αποκλέισμου  της παραγρα φου και δέν συμπληρώ νέται αντιστοιχα
το  ΤΕΥΔ και τα αποδέικτικα  μέσα.
60  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποια προστέθηκέ μέ το α ρθρο 107 πέρ. 9 του ν.
4497/2017. 

61  Η αναφορα  στην παρ. 18.1.5 τιθέται έφο σον η αναθέτουσα αρχη  έπιλέξέι κα ποιον απο  τους
λο γους αποκλέισμου  της παραγρα φου αυτη ς.
62  Επισημαινέται ο τι ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς έπιλογη ς, πλην της καταλληλο τητας για την
α σκηση  έπαγγέλματικη ς  δραστηριο τητας  (αρ.  75  παρ.  2  σέ  συνδυασμο  μέ  το  αρ.  77  του  ν.
4412/2016),  έιναι  προαιρέτικα  για  την αναθέτουσα αρχη  και  πρέπέι  να σχέτιζονται  και  να έιναι
ανα λογα μέ το αντικέιμένο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα θέ πέριπτώση,
πρέπέι  να διαμορφώ νονται  κατα  τρο πο,  ώ στέ  να μην πέριοριζέται  δυσανα λογα η συμμέτοχη  τών
ένδιαφέρο μένών οικονομικώ ν φορέών στους διαγώνισμου ς. Κατα  το στα διο του προσδιορισμου  τών
κριτηριών  καταλληλο τητας  τών  υποψηφιών,  έιναι  αναγκαιο  να  τηρου νται  απο  τις  αναθέτουσές
αρχές, οι θέμέλιώ δέις ένώσιακές αρχές, ιδιώς η αρχη  της ισης μέταχέιρισης τών συμμέτέχο ντών, της
αποφυγη ς  τών διακρισέών,  της  διαφα νέιας  και  της  ανα πτυξης  του  έλέυ θέρου  ανταγώνισμου .  Τα
κριτήρια  επιλογής  του  άρθρου  19.1  έως  19.4  έξέτα ζονται  κατα  τη  διαδικασια  έλέγχου  της
καταλληλο τητας του προσφέροντος να έκτέλέσέι τη συ μβαση (κριτη ρια “on/off”)  και δεν μπορούν
να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21. 1 της παρούσας και να
βαθμολογούνται, πλην τών τιτλών σπουδώ ν και έπαγγέλματικώ ν προσο ντών, υπο  την πρου. πο θέση
ο τι δέν τιθένται ώς κριτη ριο έπιλογη ς και έιδικο τέρα τέχνικη ς ικανο τητας (Πρβλ. και υποσημέιώση 68
κατώτέρώ).

63  Επισημαινέται  ο τι  οι  αναθέτουσές  αρχές  δέν  μπορου ν  να  καλου ν  συγκέκριμένές  τα ξέις/
πτυχια του Μητρώ ου Μέλέτητώ ν/ Γραφέιών Μέλέτώ ν.  Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν.
4412/2016,  οι  οποιές  προστέθηκαν  μέ  το  α ρθρο  119  παρ.  5  πέρ.   α'  &  έ',  αντιστοιχα,  του  ν.
4472/2017, σέ συνδυασμο  μέ το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.
64  Οι  αναθέτουσές  αρχές  μπορου ν  να  έπιβα λλουν  απαιτη σέις  που  να  διασφαλιζουν  ο τι  οι
οικονομικοι  φορέις  διαθέτουν  την  αναγκαια  οικονομικη  και  χρηματοδοτικη  ικανο τητα  για  την
έκτέλέση  της  συ μβασης.  Όλές  οι  απαιτη σέις  πρέπέι  να  σχέτιζονται  και  να  έιναι  ανα λογές  μέ  το





αντικέιμένο  της  συ μβασης  (πρβ.  α ρθρο  75  παρ.  1  τέλέυταιο  έδα φιο  και  αρ.  75  παρ.  3  του  ν.
4412/2016). Οι έν λο γώ απαιτη σέις καθοριζονται πέριγραφικα  στο παρο ν σημέιο.
65  Οι  αναθέτουσές  αρχές  μπορου ν  να  έπιβα λλουν  απαιτη σέις  που  να  διασφαλιζουν  ο τι  οι
οικονομικοι  φορέις διαθέτουν την αναγκαια τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανο τητα για την έκτέλέση
της συ μβασης. Όλές οι απαιτη σέις πρέπέι να σχέτιζονται και να έιναι ανα λογές μέ το αντικέιμένο της
συ μβασης  (πρβ.  α ρθρο  75  παρ.  1  τέλέυταιο  έδα φιο  και  αρ.  75  παρ.  4  του  ν.  4412/2016).  Πιο
συγκέκριμένα,  η  αναθέτουσα  αρχη  πέριγρα φέι,  στο  παρο ν  σημέιο,  τις  απαιτη σέις  τέχνικη ς  και
έπαγγέλματικη ς  ικανο τητας,  ανα λογα μέ  την υπο  ανα θέση  μέλέτη.  Ειδικα  ώς  προς την απαιτηση
στέλέχώσης της έπιχέιρησης, η αναθέτουσα αρχη  αναφέρέι πέριγραφικα  τα έπαγγέλματικα  προσο ντα
(έμπέιρια, πτυχια, κλπ) τών απαιτου μένών για τη συγκέκριμένη συ μβαση μέλέτητώ ν. Για τον τρο πο
απο δέιξης της στέλέχώσης, πρβλ. α ρθρο 22.2.3 της παρου σας.
66  Προαιρέτικη  έπιλογη . Η παρ. 19.4 τιθέται κατα  διακριτικη  έυχέρέια της αναθέτουσας αρχη ς και
συμπληρώ νέται έφο σον προβλέπέται συ μφώνα μέ το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβα νέται
ο τι ο λές οι απαιτη σέις πρέπέι να σχέτιζονται και να έιναι ανα λογές μέ το αντικέιμένο της συ μβασης
(α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
67  Επισημαινέται ο τι ο οικονομικο ς φορέας παρα γέι απο  το υποσυ στημα το ηλέκτρονικο  αρχέιο
«έκτυπώ σέις» τών Δικαιολογητικώ ν Συμμέτοχη ς σέ μορφη  αρχέιου Portable Document Format (PDF),
το οποιο υπογρα φέται μέ έγκέκριμένη προηγμένη ηλέκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμένη ηλέκτρονικη
υπογραφη  μέ  χρη ση  έγκέκριμένών  πιστοποιητικώ ν  και  έπισυνα πτέται  στον  (υπο)φακέλο  της
προσφορα ς «Δικαιολογητικα  Συμμέτοχη ς» (Πρβλ α ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της μέ. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).
68  Επισημαινέται ο τι ο οικονομικο ς φορέας παρα γέι απο  το υποσυ στημα το ηλέκτρονικο  αρχέιο
«έκτυπώ σέις»  της  Τέχνικη ς   σέ  μορφη  αρχέιου  Portable Document Format (PDF),  το  οποιο
υπογρα φέται  μέ  έγκέκριμένη  προηγμένη  ηλέκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμένη  ηλέκτρονικη
υπογραφη  μέ  χρη ση  έγκέκριμένών  πιστοποιητικώ ν  και  έπισυνα πτέται  στον  (υπο)φακέλο  της
προσφορα ς «Δικαιολογητικα  Συμμέτοχη ς» (Πρβλ α ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της μέ. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).
69  Οποιοδη ποτέ α λλο έγγραφο απαιτέιται κατα  τους ο ρους του α ρθρου 21.2 της παρου σας. Στις
διαδικασιές συ ναψης δημο σιας συ μβασης μέλέτώ ν, και έφο σον τυγχα νέι έφαρμογη ς το α ρθρο 51, ο
φα κέλος «Τέχνικη  Προσφορα » πέριλαμβα νέι ιδιώς, έπιπλέον τών ώς α νώ αναφέρομένών, και τέχνικη
έκθέση  μέ  τέχνικη  προ ταση  -  λυ ση,  που  πέριλαμβα νέι  την  έκτιμηση  του  γένικου  και  έιδικου
αντικέιμένου της μέλέτης, μέ ανα λυση τών έπιμέρους ζητημα τών, διέρέυ νηση έναλλακτικώ ν λυ σέών,
τέκμηριώση τών αντιστοιχών προτα σέών, καθώ ς και το κο στος υλοποιησης και λέιτουργιας. 
70  Το ο ριο τών σέλιδών καθοριζέται κατα  την έκτιμηση της αναθέτουσας αρχη ς, αναλο γώς τών
απαιτη σέών της μέλέτης που προ κέιται να έκπονηθέι.
71  Η  αναθέτουσα  αρχη  έχέι  διακριτικη  έυχέρέια  να  έπιλέξέι  ένα  η  πέρισσο τέρα  έκ  τών
αναφέρομένών κριτηριών στις παραγρα φους 2 έώς 4 του α ρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανα λογα μέ το
συγκέκριμένο αντικέιμένο της συ μβασης και να καθορισέι τη βαρυ τητα αυτώ ν. Επισημαινέται ο τι τα
κριτη ρια  ανα θέσης  πρέπέι  να  συνδέονται  μέ  το  αντικέιμένο  της  συ μβασης  και  να  μην  έχουν  ώς
αποτέλέσμα την παροχη  απέριο ριστης έλέυθέριας έπιλογη ς στην αναθέτουσα αρχη  (πρβ. παρ. 8 και 9
του α ρθρου 86 του ν. 4412/2016). Επισημαινέται,  τέλος,  ότι τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
19.1 έως 19.4 δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς,  πλην τών
τιτλών σπουδώ ν και έπαγγέλματικώ ν προσο ντών, υπο  την πρου. πο θέση ο τι δέν τιθένται ώς κριτη ριο
έπιλογη ς και έιδικο τέρα τέχνικη ς ικανο τητας στο α ρθρο 19.3 της παρου σας (Πρβλ. Παρα ρτημα ΧΙΙ/
Μέρος II/ πέρ. στ του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016).

72  Τιθένται  έλα χιστα  ο ρια  για  τις  έπιμέρους  βαθμολογιές  τών  κριτηριών/υποκριτηριών
ανα θέσης. Πρέπέι, πα ντώς, να λα βουν υπ’ ο ψη οι αναθέτουσές αρχές ο τι η θέσπιση οριών μπορέι  να
έιναι  πολυ  αυστηρη  έώς  απαγορέυτικη  για  την  έλέυ θέρη  συμμέτοχη  τών υποψηφιών  σέ  κα ποιές
πέριπτώ σέις. Μπορέι  λοιπο ν, κατα  την έκτιμηση της αναθέτουσας αρχη ς, έιτέ να μην προβλέπέται η
χρη ση κατώτέρών οριών ανα  κριτη ριο η  το ο ριο αυτο  να τιθέται πολυ  χαμηλα  (π.χ. 30 μονα δές στην
έκατονταβα θμια κλιμακα βαθμολο γησης του κριτηριου).
73  Αναφέρέται μο νο αν έχέι τέθέι έλα χιστα αποδέκτη  έπιμέρους βαθμολογια σέ κα θέ κριτη ριο. 
74  Σέ πέριπτώση ασυνη θιστα χαμηλώ ν προσφορώ ν, έφαρμο ζονται τα α ρθρα 88 και 89 του ν.
4412/2016.
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75  Ως προς τον τρο πο υποβολη ς τών αποδέικτικώ ν μέσών του παρο ντος α ρθρου, τα οποια έχουν
συνταχθέι/  παραχθέι  απο  τους ιδιους τους οικονομικου ς  φορέις  πρβλ.  α ρθρο 8 παρ. 3 της μέ αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
76  Επισημαινέται  ο τι  η  ανώτέρώ  δυνατο τητα  έναπο κέιται  στη  διακριτικη  έυχέρέια  του
οικονομικου  φορέα.  Εξακολουθέι  να  υφισταται  η  δυνατο τητα  να  υπογρα φέται  το  ΤΕΥΔ  απο  το
συ νολο τών φυσικώ ν προσώ πών που αναφέρονται στα τέλέυταια δυ ο έδα φια του α ρθρου 73 παρ. 1
του  ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκαν μέ το α ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
77  Πρβλ.  α ρθρο  79Α  ν.  4412/2016,  το  οποιο  προστέθηκέ  μέ  το  α ρθρο  107  πέρ.  13  του  ν.
4497/2017.
78  Εφιστα ται η προσοχη  τών αναθέτουσώ ν αρχώ ν στο ο τι πρέπέι  να ζητέιται η προσκο μιση
δικαιολογητικώ ν προς απο δέιξη μο νο τών λο γών αποκλέισμου  και τών κριτηριών έπιλογη ς που έχουν
τέθέι στην παρου σα διακη ρυξη. Επισημαινέται, πέραιτέρώ, ο τι, η αναθέτουσα αρχη  δυ ναται, κατα  το
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητέι απο  προσφέροντές, σέ οποιοδη ποτέ χρονικο  σημέιο κατα  τη
δια ρκέια της διαδικασιας, να υποβα λλουν ο λα η  ορισμένα δικαιολογητικα , ο ταν αυτο  απαιτέιται για
την ορθη  διέξαγώγη  της διαδικασιας.
79  Λαμβανομένου  υπο ψη  του  συ ντομου,  σέ  πολλές  πέριπτώ σέις,  χρο νου  ισχυ ος  τών
πιστοποιητικώ ν  ασφαλιστικη ς  ένημέρο τητας  που έκδιδονται  απο  τους  ημέδαπου ς  ασφαλιστικου ς
φορέις,  οι  οικονομικοι  φορέις  μέριμνου ν  να  αποκτου ν  έγκαιρώς  πιστοποιητικα  τα  οποια  να
καλυ πτουν και τον χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς, συ μφώνα μέ τα έιδικο τέρα οριζο μένα στο α ρθρο
104 του ν. 4412/2016, προκέιμένου να τα υποβα λλουν, έφο σον αναδέιχθου ν προσώρινοι  ανα δοχοι.
Τα έν λο γώ πιστοποιητικα  υποβα λλονται μαζι  μέ τα υπο λοιπα αποδέικτικα  μέσα του α ρθρου 22 απο
τον προσώρινο  ανα δοχο, μέσώ της λέιτουργικο τητας της «Επικοινώνιας» του υποσυστη ματος.
80  Πρβλ. ομοιώς προηγου μένη υποσημέιώση.
81  Εφο σον η αναθέτουσα αρχη  την έπιλέξέι ώς λο γο αποκλέισμου .
82  Μέ έκτυ πώση της καρτέλας “Στοιχέια Μητρώ ου/ Επιχέιρησης”, ο πώς αυτα  έμφανιζονται στο
taxisnet.
83  Εφο σον η αναθέτουσα αρχη  τις έπιλέξέι, ο λές η  κα ποια/ές έξ αυτώ ν, ώς λο γους αποκλέισμου .
84   Οι υπέυ θυνές δηλώ σέις του παρο ντος τέυ χους φέρουν έγκέκριμένη προηγμένη ηλέκτρονικη
υπογραφη  η  προηγμένη ηλέκτρονικη  υπογραφη  που υποστηριζέται απο  έγκέκριμένο πιστοποιητικο
(Πρβλ. α ρθρο 9 παρ. 3 της μέ αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)
85             Επισημαινέται ο τι η αναθέτουσα αρχη , έφο σον μπορέσέι να αποδέιξέι, μέ κατα λληλα μέσα,
ο τι συντρέχέι κα ποια απο  τις πέριπτώ σέις αυτές, αποκλέιέι οποιονδη ποτέ οικονομικο  φορέα απο  τη
συμμέτοχη  στη διαδικασια συ ναψης της δημο σιας συ μβασης. 
86  Εφο σον η αναθέτουσα αρχη  την έπιλέξέι ώς λο γο αποκλέισμου .
87  Συμπληρώ νονται  τα απαιτου μένα δικαιολογητικα  (αποδέικτικα  μέσα),  κατα  πέριπτώση,  μέ
βα ση το Μέρος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη ματος Α’ του ν. 4412/2016.
88   Για την απο δέιξη της   τέχνικη ς ικανο τητας του προσφέροντος, ο πώς αυτη  προσδιοριζέται
στο α ρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχη  αναγρα φέι ο σα έκ τών αποδέικτικώ ν μέσών που αναφέρονται
στα στοιχέια αιι,  β, γ, έ, στ και η του Παραρτη ματος ΧΙΙ του Προσαρτη ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτου νται (α ρθρο 80 παρ. 5 του ώς α νώ νο μου). Ειδικα  η στέλέχώση τών ημέδαπώ ν μέλέτητικώ ν
έπιχέιρη σέών  αποδέικνυ έται  μέ  την  προσκο μιση  της  βέβαιώσης  έγγραφη ς  (πτυχιο)  στο  Μητρώ ο
Μέλέτητώ ν/ Γραφέιών Μέλέτώ ν.
89  Εφο σον  έχέι  αναφέρθέι  σχέτικη  απαιτηση  στο  α ρθρο  19.4,  συμπληρώ νέται  αναλογώς
συ μφώνα μέ το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
90   Οι αναθέτουσές αρχές μπορου ν να προβλέπουν ο τι, κατο πιν αιτη ματος του υπέργολα βου και
έφο σον  η  φυ ση  της  συ μβασης  το  έπιτρέπέι,  η  αναθέτουσα  αρχη  καταβα λλέι  απέυθέιας  στον
υπέργολα βο την αμοιβη  του δυνα μέι συ μβασης υπέργολαβιας μέ τον ανα δοχο. Στην πέριπτώση αυτη ,
καθοριζονται τα έιδικο τέρα μέτρα η  οι μηχανισμοι  που έπιτρέπουν στον κυ ριο ανα δοχο να έγέιρέι
αντιρρη σέις  ώς προς αδικαιολογητές  πληρώμές,  καθώ ς  και  οι  ρυθμισέις  που αφορου ν  αυτο ν  τον
τρο πο πληρώμη ς. Στην πέριπτώση αυτη  δέν αιρέται η έυθυ νη του κυ ριου αναδοχου. Συμπληρώ νέται
αναλογώς.
91  Ο ο ρος αυτο ς μπορέι  να τέθέι, κατα  την κριση της αναθέτουσας αρχη ς, και στην πέριπτώση
ποσοστου  μικρο τέρου του 30% της έκτιμώ μένης αξιας της συ μβασης (πρβλ. παρ. 5 α ρθρου 131 του ν.
4412/2016.





92  Τιθένται οι τυχο ν ληφθέισές γνώμοδοτη σέις και αποφα σέις, π.χ. αποφα σέις ανα ληψης υποχρέώσης,
δέσμέυσης  πιστώσης,  η  προηγου μένη  συ μφώνη  γνώ μη  της  αρμο διας  διαχέιριστικη ς  αρχη ς  σέ
πέριπτώση συγχρηματοδοτου μένης συ μβασης, τυχο ν α λλές έγκρισέις, έιδικοι ο ροι, κλπ.
93   Απο  01.01.2017 έχέι  τέθέι  σέ ισχυ  το π.δ 80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”,  το α ρθρο 13 του οποιου καταργέι  το π.δ 113/2010.  Συ μφώνα μέ το α ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα,
καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επισης, συ μφώνα μέ το α ρθρο 12 παρ. 2 γ) του
ιδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που
συνάπτονται  από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι  άκυρες,  εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος".  Πρβ. και α ρθρο 5
του ώς α νώ διατα γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
94   Του  αρμοδιου  οργα νου  του  έργοδο τη  –  αναθέτουσας  αρχη ς  (α ρθρο  2  παρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).
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