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Εκτιμώμενης αξίας  293.685,48 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

που θα δίεξαχθεί� συ� μφωνα με: 
α) τίς δίατα� ξείς του ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τους ο� ρους τής παρου� σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1. 1                  Αναθε�τουσα αρχή�        :    Δή� μος Θεσσαλονί�κής 
Οδο� ς : Βασ.Γεωργί�ου Α΄ 1
Ταχ.Κωδ. : 54636
Τήλ. : 231 331 8453 & 69
Telefax : 231 331 6171
E-mail           : dasam@thessaloniki.gr
Πλήροφορί�ες : 231 331 8476 (Λεμονία�  Φανου� λή)

1.2 Κυ� ρίος του Έργου :       Δή� μος Θεσσαλονί�κής

1.3 Εργοδο� τής:                                    Δή� μος Θεσσαλονί�κής

1.4 ΠροίUστα� μενή Αρχή�  :                    Δήμοτίκο�  Συμβου� λίο Θεσσαλονί�κής

1.5 Δίευθυ� νουσα Υπήρεσί�α :         Δίευ� θυνσή Αστίκου�  Σχεδίασμου�  καί Αρχίτεκτονίκω� ν Μελετω� ν

1.6 Αρμο� δίο Τεχνίκο�  Συμβου� λίο: Τεχνίκο�  Συμβου� λίο Δήμοσί�ων Έργων Μήτροπολίτίκή� ς
                                                                   Ενο� τήτας Θεσσαλονί�κής

1.7 Εφο� σον οί ανωτε�ρω υπήρεσί�ες μεταστεγασθου� ν  κατα�  τή δία� ρκεία τής δίαδίκασί�ας συ� ναψής ή�
εκτε�λεσής τής μελε�τής, υποχρεου� νταί να δήλω� σουν α� μεσα τα νε�α τους στοίχεί�α στους προσφε�ροντες
ή�  στον ανα� δοχο.

Εφο� σον  οί  ανωτε�ρω  υπήρεσί�ες  ή� /καί  τα  αποφαίνο� μενα  ο� ργανα  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς
καταργήθου� ν,  συγχωνευτου� ν  ή�  με  οποίονδή� ποτε  τρο� πο  μεταβλήθου� ν  κατα�  τή  δία� ρκεία  τής
δίαδίκασί�ας  συ� ναψής  ή�  εκτε�λεσής  τής  μελε�τής,  υποχρεου� νταί  να  δήλω� σουν  α� μεσα,  στους
προσφε�ροντες4 ή�  στον ανα� δοχο τα στοίχεί�α των υπήρεσίω� ν ή�  αποφαίνο� μενων οργα� νων, τα οποί�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτελου� ν  καθολίκο�  δία� δοχο  των  εν  λο� γω  οργα� νων  που  υπείσε�ρχονταί  στα
δίκαίω� ματα καί υποχρεω� σείς τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα ε�γγραφα  τής  συ� μβασής,  κατα�  τήν  ε�ννοία  τής  περίπτ.  14  τής  παρ.  1  του α� ρθρου  2 του  ν.
4412/2016, γία τον παρο� ντα ήλεκτρονίκο�  δίαγωνίσμο� , εί�ναί τα ακο� λουθα:

α)  ή   με αρ.  2019/S  204-496763 προκή� ρυξή συ� μβασής ο� πως δήμοσίευ� θήκε στήν Επί�σήμή
Εφήμερί�δα τής ΕυρωπαίUκή� ς Ένωσής (ΕΕΕΕ), 

β) ή με αρ. …… προκαταρκτίκή�  προκή� ρυξή5, 
γ) ή παρου� σα δίακή� ρυξή,
δ) το ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασής (Ε.Ε.Ε.Σ.6, 
ε) το ε�ντυπο οίκονομίκή� ς προσφορα� ς, ο� πως παρα� γεταί απο�  τήν είδίκή�  ήλεκτρονίκή�  φο� ρμα του
υποσυστή� ματος,
στ) το Τευ� χος Τεχνίκω� ν Δεδομε�νων του ε�ργου με τα τυχο� ν Παραρτή� ματα�  του, το προ� γραμμα

των απαίτου� μενων μελετω� ν  καί ή τεκμήρί�ωσή τής σκοπίμο� τήτας του ε�ργου.
ζ) το τευ� χος τής Συγγραφή� ς Υποχρεω� σεων (Σ.Υ.) 7    με τα τυχο� ν Παραρτή� ματα�  του, 
ή) το τευ� χος προεκτίμω� μενων αμοίβω� ν,
θ) το υπο� δείγμα ….8

ί)  τυχο� ν  συμπλήρωματίκε�ς  πλήροφορί�ες  καί  δίευκρίνί�σείς  που  θα  παρασχεθου� ν  απο�  τήν
αναθε�τουσα αρχή�   επί� ο� λων των ανωτε�ρω,

- 4 -





ία) …9

2.2  Προσφε�ρεταί  ελευ� θερή,  πλή� ρής,  α� μεσή  καί  δωρεα� ν  ήλεκτρονίκή�  προ� σβασή  στα  ε�γγραφα  τής
συ� μβασής10 απο�  τίς __________ στον είδίκο� , δήμο� σία προσβα� σίμο, χω� ρο “ήλεκτρονίκοί� δίαγωνίσμοί�” τής
πυ� λής  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθω� ς  καί  στήν  ίστοσελί�δα  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  (εφο� σον
δίαθε�τεί). https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις11 12.

2.3  Εφο� σον ε�χουν ζήτήθεί�  εγκαί�ρως,  ή� τοί  ε�ως  τήν 25/11/201913,  ή  αναθε�τουσα αρχή�  παρε�χεί  σε
ο� λους τους προσφε�ροντες που συμμετε�χουν στή δίαδίκασί�α συ� ναψής συ� μβασής συμπλήρωματίκε�ς
πλήροφορί�ες σχετίκα�  με τα ε�γγραφα τής συ� μβασής, το αργο� τερο ε�ως τήν 29/11/201914. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οί  προσφορε�ς  υποβα� λλονταί  απο�  τους  ενδίαφερομε�νους  ήλεκτρονίκα� ,  με�σω  τής
δίαδίκτυακή� ς  πυ� λής  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρί  τήν  καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α
καί  ω� ρα  που  ορί�ζεταί  στο  α� ρθρο  14  τής  παρου� σας  δίακή� ρυξής,  σε  ήλεκτρονίκο�  φα� κελο  του
υποσυστή� ματος.

Γία  τή  συμμετοχή�  στήν παρου� σα δίαδίκασί�α  οί  ενδίαφερο� μενοί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  απαίτεί�ταί  να
δίαθε�τουν  ψήφίακή�  υπογραφή� ,  χορήγου� μενή  απο�  πίστοποίήμε�νή  αρχή�  παροχή� ς  ψήφίακή� ς
υπογραφή� ς  καί  να  εγγραφου� ν  στο  ήλεκτρονίκο�  συ� στήμα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Δίαδίκτυακή�  πυ� λή
www.promitheus.gov.gr) ακολουθω� ντας τή δίαδίκασί�α εγγραφή� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 ε�ως 1.4 τής
Κοίνή� ς Υπουργίκή� ς Απο� φασής με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ε�νωσή οίκονομίκω� ν φορε�ων υποβα� λλεί κοίνή�  προσφορα� ,  ή οποί�α υποχρεωτίκα�  υπογρα� φεταί
ψήφίακα� ,  εί�τε  απο�  ο� λους  τους  οίκονομίκου� ς  φορεί�ς  που  αποτελου� ν  τήν  ε�νωσή,  εί�τε  απο�
εκπρο� σωπο�  τους,  νομί�μως  εξουσίοδοτήμε�νο.  Στήν  προσφορα� ,  επί�  ποίνή�  απο� ρρίψής  τής
προσφορα� ς,  προσδίορί�ζεταί ή ε�κτασή καί το εί�δος τής συμμετοχή� ς του κα� θε με�λους τής ε�νωσής,
συμπερίλαμβανομε�νής  τής  κατανομή� ς  αμοίβή� ς  μεταξυ�  τους,  καθω� ς  καί  ο  εκπρο� σωπος/
συντονίστή� ς αυτή� ς.

3.2 Στον ήλεκτρονίκο�  φα� κελο προσφορα� ς περίε�χονταί:

 (α) ε�νας (υπο)φα� κελος με τήν ε�νδείξή «Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς».

 (β)  ε�νας (υπο)φα� κελος με τήν ε�νδείξή  «Οίκονομίκή�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφε�ροντα σήμαί�νονταί, με χρή� σή του σχετίκου�  πεδί�ου του υποσυστή� ματος, κατα�  τήν
συ� νταξή τής προσφορα� ς,  τα στοίχεί�α  εκεί�να που ε�χουν εμπίστευτίκο�  χαρακτή� ρα,  συ� μφωνα με τα
ορίζο� μενα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στήν περί�πτωσή αυτή� , ο προσφε�ρων υποβα� λλεί στον οίκεί�ο  (υπο)φα� κελο σχετίκή�  αίτίολο� γήσή με τή
μορφή�  ψήφίακα�  υπογεγραμμε�νου αρχεί�ου pdf, αναφε�ροντας ρήτα�  ο� λες τίς σχετίκε�ς δίατα� ξείς νο� μου ή�
δίοίκήτίκε�ς  πρα� ξείς  που  επίβα� λλουν  τήν  εμπίστευτίκο� τήτα  τής  συγκεκρίμε�νής  πλήροφορί�ας,  ως
συνήμμε�νο τής ήλεκτρονίκή� ς  του προσφορα� ς.  Δεν χαρακτήρί�ζονταί ως εμπίστευτίκε�ς πλήροφορί�ες
σχετίκα�  με τίς τίμε�ς μονα� δος, τίς προσφερο� μενες ποσο� τήτες καί τήν οίκονομίκή�  προσφορα� .  

3.4  Στήν  περί�πτωσή  τής  υποβολή� ς  στοίχεί�ων  με  χρή� σή  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπίεσμε�νων
ήλεκτρονίκω� ν  αρχεί�ων  (π.χ.  ήλεκτρονίκο�  αρχεί�ο  με  μορφή�  ZIP),  εκεί�να  τα  οποί�α  επίθυμεί�  ο
προσφε�ρων να χαρακτήρί�σεί ως εμπίστευτίκα� , συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερο� μενα, θα πρε�πεί να
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τα υποβα� λλεί  ως χωρίστα�  ήλεκτρονίκα�  αρχεί�α  με  μορφή�  Portable  Document  Format  (PDF)  ή�  ως
χωρίστο�  ήλεκτρονίκο�  αρχεί�ο  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπίεσμε�νων ήλεκτρονίκω� ν  αρχεί�ων  που  να
περίλαμβα� νεί αυτα� .

3.5  Ο  χρή� στής  –  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  υποβα� λλεί  τους  ανωτε�ρω  (υπο)φακε�λους  με�σω  του
υποσυστή� ματος, ο� πως περίγρα� φεταί κατωτε�ρω:

α)  Τα  στοίχεί�α  καί  δίκαίολογήτίκα�  που  περίλαμβα� νονταί  στον  (υπο)φα� κελο  με  τήν  ε�νδείξή
«Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς»  εί�ναί τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 20.2 τής παρου� σας καί υποβα� λλονταί
απο�  τον οίκονομίκο�  φορε�α  ήλεκτρονίκα�  σε  μορφή�  αρχεί�ου  Portable Document Format (PDF)  καί
εφο� σον  ε�χουν  συνταχθεί�/παραχθεί�  απο�  τον  ί�δίο,  φε�ρουν  εγκεκρίμε�νή  προήγμε�νή  ήλεκτρονίκή�
υπογραφή�  ή�  προήγμε�νή ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�   με χρή� σή εγκεκρίμε�νων πίστοποίήτίκω� ν συ� μφωνα
με τήν παρ. 3 του α� ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντο� ς  τρίω� ν  (3) εργασί�μων ήμερω� ν  απο�  τήν ήλεκτρονίκή�  υποβολή�  των ως α� νω στοίχεί�ων καί
δίκαίολογήτίκω� ν προσκομί�ζεταί υποχρεωτίκα�  απο�  τον οίκονομίκο�  φορε�α στήν αναθε�τουσα αρχή� , σε
ε�ντυπή μορφή�  καί σε σφραγίσμε�νο φα� κελο, ή πρωτο� τυπή εγγυήτίκή�  επίστολή�  συμμετοχή� ς.15

Επίσήμαί�νεταί  ο� τί  ή  εν λο� γω υποχρε�ωσή δεν ίσχυ� εί  γία τίς εγγυή� σείς  ήλεκτρονίκή� ς  ε�κδοσής (π.χ.
εγγυή� σείς του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οί προσφε�ροντες συντα� σσουν τήν οίκονομίκή�  τους προσφορα�  συμπλήρω� νοντας τήν αντί�στοίχή
είδίκή�  ήλεκτρονίκή�  φο� ρμα  του  υποσυστή� ματος  καί  επίσυνα� πτοντας,  στον  ήλεκτρονίκο�  χω� ρο
«Συνήμμε�να Ηλεκτρονίκή� ς Προσφορα� ς» καί στον κατα�  περί�πτωσή (υπο)φα� κελο, ο� λα τα στοίχεί�α τής
προσφορα� ς τους σε μορφή�  αρχεί�ου Portable Document Format (PDF).

δ)  Στήν  οίκονομίκή�  προσφορα�  αναγρα� φεταί  ή  προσφερο� μενή  τίμή�  ανα�  κατήγορί�α  μελε�τής  καί  ή
συνολίκή�  τίμή�  γία  τήν  εκτε�λεσή  τής  συ� μβασής.  Η οίκονομίκή�  προσφορα�  συντί�θεταί  γία  κα� θε  επί�
με�ρους κατήγορί�α μελε�τής, συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς τής περί�πτωσής δ' τής παρ. 8 του α� ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περίλαμβα� νεί, εκτο� ς απο�  τίς αμοίβε�ς γία τήν εκπο� νήσή των μελετω� ν, τίς αμοίβε�ς
γία τον προγραμματίσμο� , τήν επί�βλεψή καί τήν αξίολο� γήσή των αναγκαί�ων ερευνήτίκω� ν εργασίω� ν
πα� σής  φυ� σεως,  καθω� ς  επί�σής  καί  των  εργασίω� ν  /μελετω� ν,  συ� μφωνα  με  τα  αναφερο� μενα  στήν
περί�πτωσή δ' τής παρ. 8 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα�  τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στο α� ρθρο
95 παρ. 3 του νο� μου αυτου� .  Η συνολίκή�  προσφερο� μενή τίμή�  τρε�πεταί σε ποσοστο�  ε�κπτωσής επί� τής
προεκτίμω� μενής αμοίβή� ς, με στρογγυλοποί�ήσή στο δευ� τερο δεκαδίκο�  ψήφί�ο.

ε)  Στή  συνε�χεία,  οί  προσφε�ροντες  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στήμα  τα  ήλεκτρονίκα�  αρχεί�α
[«εκτυπω� σείς» των Δίκαίολογήτίκω� ν Συμμετοχή� ς  καί τής Οίκονομίκή� ς  Προσφορα� ς  τους σε μορφή�
αρχεί�ου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεί�α αυτα�  υπογρα� φονταί απο�  τους προσφε�ροντες
με εγκεκρίμε�νή προήγμε�νή ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�  ή�  προήγμε�νή ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�  με χρή� σή
εγκεκρίμε�νων πίστοποίήτίκω� ν συ� μφωνα με τήν παρ. 3 του α� ρθρου 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσυνα� πτονταί στους αντί�στοίχους (υπο)φακε�λους τής προσφορα� ς. Κατα�  τήν συστήμίκή�
υποβολή�  τής  προσφορα� ς  το  υποσυ� στήμα  πραγματοποίεί�  αυτοματοποίήμε�νους  ελε�γχους
επίβεβαί�ωσής  τής  ήλεκτρονίκή� ς  προσφορα� ς  σε  σχε�σή  με  τα  παραχθε�ντα  ήλεκτρονίκα�  αρχεί�α
(Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς  καί  Οίκονομίκή�  Προσφορα� )  καί  εφο� σον  οί  ε�λεγχοί  αυτοί�   αποβου� ν
επίτυχεί�ς ή προσφορα�  υποβα� λλεταί  στο υποσυ� στήμα. Δίαφορετίκα� , ή προσφορα�  δεν υποβα� λλεταί
καί το υποσυ� στήμα ενήμερω� νεί τους προσφε�ροντες με σχετίκο�  μή� νυμα σφα� λματος στή δίεπαφή�  του
χρή� στή  των  προσφερο� ντων,  προκείμε�νου  οί  τελευταί�οί  να  προβου� ν  στίς  σχετίκε�ς  ενε�ργείες
δίο� ρθωσής.

στ) Εφο� σον τα δίκαίολογήτίκα�  συμμετοχή� ς καί οί οίκονομίκοί� ο� ροί δεν ε�χουν αποτυπωθεί� στο συ� νολο�
τους στίς είδίκε�ς ήλεκτρονίκε�ς φο� ρμες του υποσυστή� ματος, οί προσφε�ροντες επίσυνα� πτουν ψήφίακα�
υπογεγραμμε�να τα σχετίκα�  ήλεκτρονίκα�  αρχεί�α, συ� μφωνα με τους ο� ρους τής παρου� σας δίακή� ρυξής.
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Στίς  περίπτω� σείς  που  με  τήν  προσφορα�  υποβα� λλονταί  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα,  αυτα�  γί�νονταί
αποδεκτα�  εί�τε κατα�  τα προβλεπο� μενα στίς δίατα� ξείς του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εί�τε καί σε
απλή�  φωτοτυπί�α,  εφο� σον  συνυποβα� λλεταί  υπευ� θυνή δή� λωσή,  στήν  οποί�α  βεβαίω� νεταί  ή
ακρί�βεία�  τους καί ή οποί�α φε�ρεί υπογραφή�  μετα�  τήν ε�ναρξή τής δίαδίκασί�ας συ� ναψής συ� μβασής
(ή� τοί μετα�  τήν αποστολή�  τής προκή� ρυξής στήν Ε.Ε.Ε.Ε.) 16.

ζ) Απο�  το υποσυ� στήμα εκδί�δεταί ήλεκτρονίκή�  απο� δείξή υποβολή� ς προσφορα� ς, ή οποί�α αποστε�λλεταί
στον οίκονομίκο�  φορε�α με μή� νυμα ήλεκτρονίκου�  ταχυδρομεί�ου.

3.6  Απο� συρσή προσφορα� ς
Οί  προσφε�ροντες  δυ� νανταί  να  ζήτή� σουν  τήν  απο� συρσή  υποβλήθεί�σας  προσφορα� ς,  πρίν  τήν
καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α υποβολή� ς των προσφορω� ν, με ε�γγραφο αί�τήμα τους προς τήν αναθε�τουσα
αρχή� ,  σε  μορφή�  ήλεκτρονίκου�  αρχεί�ου  Portable Document Format (PDF)  που  φε�ρεί  εγκεκρίμε�νή
προήγμε�νή  ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�  ή�  προήγμε�νή  ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�   με  χρή� σή  εγκεκρίμε�νων
πίστοποίήτίκω� ν συ� μφωνα με τήν παρ. 3 του α� ρθρου 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., με�σω
τής λείτουργίκο� τήτας «Επίκοίνωνί�α» του υποσυστή� ματος. Πίστοποίήμε�νος χρή� στής τής αναθε�τουσας
αρχή� ς, μετα�  απο�  σχετίκή�  απο� φασή τής αναθε�τουσας αρχή� ς, ή οποί�α αποδε�χεταί το σχετίκο�  αί�τήμα
του προσφε�ροντα, προβαί�νεί στήν απο� ρρίψή τής σχετίκή� ς ήλεκτρονίκή� ς προσφορα� ς στο υποσυ� στήμα
πρίν τήν καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α υποβολή� ς τής προσφορα� ς. Κατο� πίν, ο οίκονομίκο� ς φορε�ας δυ� ναταί
να  υποβα� λεί  εκ  νε�ου  προσφορα�  με�σω  του  υποσυστή� ματος  ε�ως  τήν  καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α
υποβολή� ς  των προσφορω� ν.

3.7  Οί αλλοδαποί�  οίκονομίκοί�  φορεί�ς δεν ε�χουν τήν υποχρε�ωσή να υπογρα� φουν τα δίκαίολογήτίκα�
τής προσφορα� ς τους με χρή� σή προήγμε�νής ήλεκτρονίκή� ς υπογραφή� ς, αλλα�  μπορεί�  να τα αυθεντίκο-
ποίου� ν με οποίονδή� ποτε α� λλον προ� σφορο τρο� πο, εφο� σον στή χω� ρα προε�λευσή� ς τους δεν εί�ναί υπο-
χρεωτίκή�  ή χρή� σή προήγμε�νής ψήφίακή� ς υπογραφή� ς σε δίαδίκασί�ες συ� ναψής δήμοσί�ων συμβα� σεων.
Στίς περίπτω� σείς αυτε�ς ή προσφορα�  συνοδευ� εταί με υπευ� θυνή δή� λωσή στήν οποί�α δήλω� νεταί ο� τί
στήν χω� ρα προε�λευσής δεν προβλε�πεταί ή χρή� σή προήγμε�νής ψήφίακή� ς υπογραφή� ς ή�  ο� τί στήν χω� ρα
προε�λευσής δεν εί�ναί υποχρεωτίκή�  ή χρή� σή προήγμε�νής ψήφίακή� ς υπογραφή� ς γία τήν συμμετοχή�  σε
δίαδίκασί�ες συ� ναψής δήμοσί�ων συμβα� σεων. Η υπευ� θυνή δή� λωσή του προήγου� μενου εδαφί�ου φε�ρεί
υπογραφή�  ε�ως καί δε�κα (10) ήμε�ρες πρίν τήν καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α υποβολή� ς των προσφορω� ν17. 

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

α)  Μετα�  τήν  καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α  υποβολή� ς  προσφορω� ν,  ο� πως  ορί�ζεταί  στο  α� ρθρο  14  τής
παρου� σας,  καί  πρίν  τήν  ήλεκτρονίκή�  αποσφρα� γίσή,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  κοίνοποίεί�  στους
προσφε�ροντες τον σχετίκο�  κατα� λογο συμμετεχο� ντων, ο� πως αυτο� ς παρα� γεταί απο�  το υποσυ� στήμα. 

β) Στή συνε�χεία, τα με�λή τής Επίτροπή� ς Δίαγωνίσμου� 18, κατα�  τήν ήμερομήνί�α καί ω� ρα που ορί�ζεταί
στο  α� ρθρο  14  τής  παρου� σας,  προβαί�νουν  σε  ήλεκτρονίκή�  αποσφρα� γίσή  του  υποφακε�λου
«Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς» καί του υποφακε�λου “Οίκονομίκή�  Προσφορα� ”. 

γ) Στον ήλεκτρονίκο�  χω� ρο «Συνήμμε�να Ηλεκτρονίκου�  Δίαγωνίσμου� », αναρτα� ταί απο�  τήν Επίτροπή�
Δίαγωνίσμου�  ο σχετίκο� ς κατα� λογος μείοδοσί�ας,  προκείμε�νου να λα� βουν γνω� σή οί προσφε�ροντες.

δ)  Ακολου� θως,  ή Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου�  προβαί�νεί,  κατα�  σείρα�  μείοδοσί�ας,  σε  ε�λεγχο  τής
προσφερο� μενής τίμή� ς 19.
Η υποβλήθεί�σα οίκονομίκή�  προσφορα� , κατα�  κατήγορί�α μελε�τής, απορρί�πτεταί εφο� σον οί ποσο� τήτες
του  φυσίκου�  αντίκείμε�νου  τής  προσφορα� ς  δεν  αντίστοίχου� ν  στο  αντίκεί�μενο  τής  μελε�τής,  ο� πως
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προκυ� πτεί απο�  τα στοίχεί�α τής περί�πτωσής κε' τής παρ. 2 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οί οίκονομίκε�ς προσφορε�ς, μετα�  τίς τυχο� ν αναγκαί�ες δίορθω� σείς, καταχωρί�ζονταί, κατα�  τή
σείρα�  μείοδοσί�ας, στο πρακτίκο�  τής επίτροπή� ς, το οποί�ο καί υπογρα� φεταί απο�  τα με�λή τής.

στ) Στή συνε�χεία, ή Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου� , τήν ί�δία ήμε�ρα, ελε�γχεί τα δίκαίολογήτίκα�  συμμετοχή� ς
του α� ρθρου 20.2 τής παρου� σας, κατα�  τή σείρα�  τής μείοδοσί�ας, αρχί�ζοντας απο�  τον πρω� το μείοδο� τή.
Αν ή ολοκλή� ρωσή του ελε�γχου αυτου�  δεν εί�ναί δυνατή�  τήν ί�δία με�ρα, λο�γω του μεγα� λου αρίθμου�  των
προσφορω� ν,  ελε�γχονταί τουλα� χίστον οί δε�κα (10) πρω� τες κατα�  σείρα�  μείοδοσί�ας . Στήν περί�πτωσή
αυτή�  ή δίαδίκασί�α συνεχί�ζεταί τίς επο� μενες εργα� σίμες ήμε�ρες 20.
ζ) Η Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου� , πρίν τήν ολοκλή� ρωσή τής συ� νταξής  του πρακτίκου�  τής, επίκοίνωνεί� με
τους  εκδο� τες  που  αναγρα� φονταί  στίς  υποβλήθεί�σες  εγγυήτίκε�ς  επίστολε�ς,  προκείμε�νου  να
δίαπίστω� σεί τήν εγκυρο� τήτα�  τους. Αν δίαπίστωθεί�  πλαστο� τήτα εγγυήτίκή� ς επίστολή� ς, ο υποψή� φίος
αποκλεί�εταί απο�  τον δίαγωνίσμο�  καί υποβα� λλεταί μήνυτή� ρία αναφορα�  στον αρμο� δίο είσαγγελε�α.

ή)  Η  περίγραφο� μενή  δίαδίκασί�α  καταχωρεί�ταί  στο  πρακτίκο�  τής  Επίτροπή� ς  Δίαγωνίσμου�  ή�  σε
παρα� ρτήμα�  του, που υπογρα� φεταί απο�  τον Προ� εδρο καί τα με�λή τής.
Η Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου�  ολοκλήρω� νεί τή συ� νταξή του σχετίκου�  πρακτίκου�  με το αποτε�λεσμα τής
δίαδίκασί�ας, με το οποί�ο είσήγεί�ταί τήν ανα� θεσή τής συ� μβασής στον μείοδο� τή (ή�  τή ματαί�ωσή τής
δίαδίκασί�ας), καί υποβα� λλεί στήν αναθε�τουσα αρχή�  το σχετίκο�  ήλεκτρονίκο�  αρχεί�ο, ως “εσωτερίκο� ”,
με�σω τής λείτουργί�ας “επίκοίνωνί�α” του υποσυστή� ματος, προς ε�γκρίσή21.

θ) Στή συνε�χεία, ή αναθε�τουσα αρχή�  κοίνοποίεί� τήν απο� φασή ε�γκρίσής του πρακτίκου�  σε ο� λους τους
προσφε�ροντες καί παρε�χεί προ� σβασή στα υποβλήθε�ντα στοίχεί�α των λοίπω� ν συμμετεχο� ντων. Κατα�
τής απο� φασής αυτή� ς χωρεί� προδίκαστίκή�  προσφυγή� , κατα�  τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 6 τής παρου� σής.

ί)  Επίσήμαί�νεταί  ο� τί,  σε  περί�πτωσή που οί  προσφορε�ς  ε�χουν τήν ί�δία ακρίβω� ς  τίμή�  (ίσο� τίμες),  ή
αναθε�τουσα αρχή�  επίλε�γεί τον (προσωρίνο� ) ανα� δοχο με κλή� ρωσή μεταξυ�  των οίκονομίκω� ν φορε�ων
που  υπε�βαλαν ίσο� τίμες  προσφορε�ς.  Η  κλή� ρωσή  γί�νεταί  ενω� πίον  τής  Επίτροπή� ς  Δίαγωνίσμου�  καί
παρουσί�α των οίκονομίκω� ν φορε�ων που υπε�βαλαν τίς ίσο� τίμες προσφορε�ς, σε ήμε�ρα καί ω� ρα που θα
τους γνωστοποίήθεί�  με�σω τής λείτουργίκο� τήτας “επίκοίνωνί�α” του υποσυστή� ματος.

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

α) Μετα�  τήν αξίολο�γήσή των προσφορω� ν, ή αναθε�τουσα αρχή�  προσκαλεί�, στο πλαί�σίο τής σχετίκή� ς
ήλεκτρονίκή� ς δίαδίκασί�ας συ� ναψής συ� μβασής καί με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής «Επίκοίνωνί�ας»,
τον  προσωρίνο�  ανα� δοχο  να  υποβα� λεί,  εντο� ς  προθεσμί�ας  10  ήμερω� ν22  απο�  τήν  κοίνοποί�ήσή  τής
σχετίκή� ς ε�γγραφής είδοποί�ήσής σε αυτο� ν τα προβλεπο� μενα στίς κεί�μενες δίατα� ξείς δίκαίολογήτίκα�
προσωρίνου�  αναδο�χου καί τα αποδείκτίκα�  ε�γγραφα νομίμοποί�ήσής23.

β)  Τα  δίκαίολογήτίκα�  του  προσωρίνου�  αναδο�χου  υποβα� λλονταί  απο�  τον  οίκονομίκο�  φορε�α
ήλεκτρονίκα� , με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής «Επίκοίνωνί�ας» στήν αναθε�τουσα αρχή� . 

γ) Αν δεν υποβλήθου� ν τα παραπα� νω δίκαίολογήτίκα�  ή�  υπα� ρχουν ελλεί�ψείς σε αυτα�  που υπoβλή� θήκαν
καί ο προσωρίνο� ς ανα� δοχος υποβα� λλεί εντο� ς τής προθεσμί�ας τής παραγρα� φου α’ του παρο� ντος α� ρ-
θρου, αί�τήμα προς  τήν Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου�  γία τήν παρα� τασή τής προθεσμί�ας  υποβολή� ς,  το
οποί�ο συνοδευ� εταί με αποδείκτίκα�  ε�γγραφα, απο�  τα οποί�α να αποδείκνυ� εταί ο� τί ε�χεί αίτήθεί� τή χορή� -
γήσή των δίκαίολογήτίκω� ν, ή αναθε�τουσα αρχή�  παρατεί�νεί τήν προθεσμί�α υποβολή� ς των δίκαίολογή-
τίκω� ν γία ο� σο χρο� νο απαίτήθεί� γία τή χορή� γήσή των δίκαίολογήτίκω� ν απο�  τίς αρμο� δίες αρχε�ς. 
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Το παρο� ν εφαρμο� ζεταί καί στίς περίπτω� σείς που ή αναθε�τουσα αρχή�  ζήτή� σεί τήν προσκο� μίσή των δί-
καίολογήτίκω� ν κατα�  τή δίαδίκασί�α αξίολο� γήσής των προσφορω� ν καί πρίν το στα� δίο κατακυ� ρωσής,
κατ΄ εφαρμογή�  τής δία� ταξής του α� ρθρου 79 παρα� γραφος 5 εδα� φίο α΄ του ν. 4412/2016, τήρουμε�νων
των αρχω� ν τής ί�σής μεταχεί�ρίσής καί τής δίαφα� νείας24.

Εντο� ς  τρίω� ν  (3)  εργασί�μων  ήμερω� ν  απο�  τήν  ήλεκτρονίκή�  υποβολή�  των  ως  α� νω  στοίχεί�ων  καί
δίκαίολογήτίκω� ν,  συ� μφωνα  με  τα  ανωτε�ρω  υπο�  β)  καί  γ)  αναφερο� μενα,  προσκομί�ζονταί
υποχρεωτίκα�  απο�  τον  οίκονομίκο�  φορε�α  στήν  αναθε�τουσα  αρχή� ,  σε  ε�ντυπή  μορφή�  καί  σε
σφραγίσμε�νο  φα� κελο,  τα  ε�γγραφα  που  απαίτεί�ταί  να  προσκομίσθου� ν  σε  πρωτο� τυπή  μορφή� ,
συ� μφωνα  με  τίς  δίατα� ξείς  του  α� ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κω� δίκας  Δίοίκήτίκή� ς
Δίαδίκασί�ας'', ο� πως τροποποίή� θήκε με τίς δίατα� ξείς του α� ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατα�  τον ε�λεγχο των παραπα� νω δίκαίολογήτίκω� ν, δίαπίστωθεί� ο� τί:
i) τα στοίχεί�α που δήλω� θήκαν με το ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), εί�ναί ψευδή�  ή�
ανακρίβή�  ή�
ii)  αν  δεν  υποβλήθου� ν  στο  προκαθορίσμε�νο  χρονίκο�  δία� στήμα  τα  απαίτου� μενα  πρωτο� τυπα  ή�
αντί�γραφα, των παραπα� νω δίκαίολογήτίκω� ν, ή�
iii) αν απο�  τα δίκαίολογήτίκα�  που υποβλή� θήκαν νομί�μως καί εμπροθε�σμως, δεν αποδείκνυ� ονταί οί
ο� ροί καί οί προυU ποθε�σείς συμμετοχή� ς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 17, 18, 19 καί 22 τής παρου� σας25,

 απορρί�πτεταί ή προσφορα�  του προσωρίνου�  αναδο�χου, καταπί�πτεί υπε�ρ τής αναθε�τουσας αρχή� ς ή
εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς του καί ή κατακυ� ρωσή γί�νεταί στον προσφε�ροντα που υπε�βαλε τήν αμε�σως
επο� μενή  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οίκονομίκή�  α� ποψή  προσφορα�  βα� σεί  τής  τίμή� ς,  τήρουμε�νής  τής
ανωτε�ρω δίαδίκασί�ας.

Σε περί�πτωσή ε�γκαίρής καί προσή� κουσας ενήμε�ρωσής τής αναθε�τουσας αρχή� ς γία μεταβολε�ς στίς
προυU ποθε�σείς τίς  οποί�ες ο προσωρίνο� ς  ανα� δοχος εί�χε  δήλω� σεί  με το ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο  Έγγραφο
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) ο� τί  πλήροί�  καί  οί  οποί�ες  επή� λθαν ή�  γία τίς  οποί�ες  ε�λαβε γνω� σή ο προσωρίνο� ς
ανα� δοχος μετα�  τήν δή� λωσή καί με�χρί τήν ήμε�ρα τής είδοποί�ήσής/προ� σκλήσής γία τήν προσκο� μίσή
των δίκαίολογήτίκω� ν κατακυ� ρωσής (οψίγενεί�ς  μεταβολε�ς),  δεν καταπί�πτεί υπε�ρ τής αναθε�τουσας
αρχή� ς ή εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς του, που εί�χε προσκομίσθεί�, συ� μφωνα με το α� ρθρο 15.1 τής παρου� σας.

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν υπε�βαλε αλήθή�  ή�  ακρίβή�  δή� λωσή, ή�  αν κανε�νας απο�  τους
προσφε�ροντες δεν υποβα� λλεί ε�να ή�  περίσσο� τερα απο�  τα απαίτου� μενα δίκαίολογήτίκα� , ή�  αν κανε�νας
απο�  τους προσφε�ροντες δεν αποδεί�ξεί ο� τί στο προ� σωπο�  του δεν συντρε�χουν οί λο�γοί αποκλείσμου�
του  α� ρθρου  18  καί  ο� τί  πλήροί�  τα  κρίτή� ρία  επίλογή� ς  του  α� ρθρου  19,  ή  δίαδίκασί�α  συ� ναψής  τής
συ� μβασής ματαίω� νεταί.

Η δίαδίκασί�α ελε�γχου των ως α� νω δίκαίολογήτίκω� ν ολοκλήρω� νεταί με τή συ� νταξή πρακτίκου�  απο�  τήν
Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου� , στο  οποί�ο  αναγρα� φεταί  ή  τυχο� ν  συμπλή� ρωσή  δίκαίολογήτίκω� ν  κατα�  τα
ορίζο� μενα υπο�  γ) ανωτε�ρω26.  Η Επίτροπή� , στή συνε�χεία,  το κοίνοποίεί�, με�σω τής «λείτουργίκο� τήτας
τής «Επίκοίνωνί�ας», στήν αναθε�τουσα αρχή�  γία τή λή� ψή απο� φασής.

Η αναθε�τουσα αρχή�  προβαί�νεί,  μετα�  τήν ε�γκρίσή του ανωτε�ρω πρακτίκου� ,  στήν κοίνοποί�ήσή τής
απο� φασής κατακυ� ρωσής, μαζί�  με αντί�γραφο ο� λων των πρακτίκω� ν, σε κα� θε προσφε�ροντα που δεν
ε�χεί αποκλείστεί�  ορίστίκα� 27 , εκτο� ς απο�  τον προσωρίνο�  ανα� δοχο, συ� μφωνα με τίς κεί�μενες δίατα� ξείς,
με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής «Επίκοίνωνί�ας», καί επίπλε�ον αναρτα�  τα δίκαίολογήτίκα�  του προσω-
ρίνου�  αναδο� χου στον χω� ρο «Συνήμμε�να Ηλεκτρονίκου�  Δίαγωνίσμου� ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα� θε  ενδίαφερο� μενος,  ο  οποί�ος  ε�χεί  ή�  εί�χε  συμφε�ρον  να  του  ανατεθεί�  ή  συγκεκρίμε�νή
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συ� μβασή καί ε�χεί ή�  εί�χε υποστεί� ή�  ενδε�χεταί να υποστεί� ζήμί�α απο�  εκτελεστή�  πρα� ξή ή�  παρα� λείψή τής
αναθε�τουσας  αρχή� ς  κατα�  παρα� βασή  τής  νομοθεσί�ας  τής  ΕυρωπαίUκή� ς  Ένωσής  ή�  τής  εσωτερίκή� ς
νομοθεσί�ας, δίκαίου� ταί να ασκή� σεί προδίκαστίκή�  προσφυγή�  ενω� πίον τής ΑΕΠΠ κατα�  τής σχετίκή� ς
πρα� ξής ή�  παρα� λείψής τής αναθε�τουσας αρχή� ς, προσδίορί�ζοντας είδίκω� ς τίς νομίκε�ς καί πραγματίκε�ς
αίτία� σείς που δίκαίολογου� ν το αί�τήμα�  του28. 

Σε περί�πτωσή προσφυγή� ς κατα�  πρα� ξής τής αναθε�τουσας αρχή� ς, ή προθεσμί�α γία τήν α� σκήσή
τής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς εί�ναί:
(α)  δε�κα  (10)  ήμε�ρες  απο�  τήν  κοίνοποί�ήσή  τής  προσβαλλο� μενής  πρα� ξής  στον  ενδίαφερο� μενο
οίκονομίκο�  φορε�α αν ή πρα� ξή κοίνοποίή� θήκε με ήλεκτρονίκα�  με�σα ή�  τήλεομοίοτυπί�α ή�  
(β)  δεκαπε�ντε  (15)  ήμε�ρες  απο�  τήν  κοίνοποί�ήσή  τής  προσβαλλο� μενής  πρα� ξής  σε  αυτο� ν  αν
χρήσίμοποίή� θήκαν α� λλα με�σα επίκοίνωνί�ας, α� λλως  
(γ) δε�κα (10) ήμε�ρες απο�  τήν πλή� ρή, πραγματίκή�  ή�  τεκμαίρο� μενή, γνω� σή τής πρα� ξής που βλα� πτεί τα
συμφε�ροντα του ενδίαφερο� μενου οίκονομίκου�  φορε�α. 
Σε  περί�πτωσή  παρα� λείψής,  ή  προθεσμί�α  γία  τήν  α� σκήσή  τής  προδίκαστίκή� ς  προσφυγή� ς  εί�ναί
δεκαπε�ντε (15) ήμε�ρες απο�  τήν επομε�νή τής συντε�λεσής τής προσβαλλο� μενής παρα� λείψής29.

Η προδίκαστίκή�  προσφυγή� , με βα� σή καί τα ο� σα προβλε�πονταί στο π.δ. 39/2017, κατατί�θεταί
ήλεκτρονίκα�  βα� σεί του τυποποίήμε�νου εντυ� που καί με�σω τής λείτουργίκο� τήτας «Επίκοίνωνί�α» του
υποσυστή� ματος  προς  τήν  Αναθε�τουσα  Αρχή� ,  επίλε�γοντας  κατα�  περί�πτωσή  τήν  ε�νδείξή
«Προδίκαστίκή�  Προσφυγή� »  καί επίσυνα� πτοντας το σχετίκο�  ε�γγραφο συ� μφωνα με τήν παρ.  3 του
α� ρθρου 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Γία το παραδεκτο�  τής α� σκήσής τής προδίκαστίκή� ς  προσφυγή� ς  κατατί�θεταί παρα� βολο απο�
τον προσφευ� γοντα υπε�ρ του Δήμοσί�ου, κατα�  τα είδίκα�  ορίζο� μενα στο α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016,
το οποί�ο επίστρε�φεταί στον προσφευ� γοντα σε περί�πτωσή ολίκή� ς ή�  μερίκή� ς αποδοχή� ς τής προσφυγή� ς
του ή�  σε περί�πτωσή που πρίν τήν ε�κδοσή τής απο� φασής τής ΑΕΠΠ επί� τής προσφυγή� ς, ή αναθε�τουσα
αρχή�  ανακαλεί� τήν προσβαλλο� μενή πρα� ξή ή�  προβαί�νεί στήν οφείλο� μενή ενε�ργεία. 

Η προθεσμί�α γία τήν α� σκήσή τής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς καί ή α� σκήσή�  τής κωλυ� ουν τή
συ� ναψή τής συ� μβασής επί� ποίνή�  ακυρο� τήτας, ή οποί�α δίαπίστω� νεταί με απο� φασή τής ΑΕΠΠ μετα�  απο�
α� σκήσή προσφυγή� ς,  συ� μφωνα με το α� ρθρο 368 του ν.  4412/2016.  Κατα�  τα λοίπα� ,  ή  α� σκήσή τής
προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς δεν κωλυ� εί τήν προ� οδο τής δίαγωνίστίκή� ς δίαδίκασί�ας, εκτο� ς αν ζήτήθου� ν
προσωρίνα�  με�τρα προστασί�ας κατα�  το α� ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η  προήγου� μενή  παρα� γραφος  δεν  εφαρμο� ζεταί  στήν  περί�πτωσή  που,  κατα�  τή  δίαδίκασί�α
συ� ναψής τής παρου� σας συ� μβασής, υποβλήθεί� μο� νο μί�α (1) προσφορα� 30.

Η αναθε�τουσα αρχή� , με�σω τής λείτουργί�ας τής «Επίκοίνωνί�ας»: 
α.  κοίνοποίεί�  τήν  προδίκαστίκή�  προσφυγή�  σε  κα� θε  ενδίαφερο� μενο  τρί�το  συ� μφωνα  με  τα

προβλεπο� μενα στήν περ. α τής παρ. 1 του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016 καί τήν περ. α΄ τής παρ. 1 του
α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017, 

β. είδοποίεί�,  παρε�χεί προ� σβασή στο συ� νολο των στοίχεί�ων του δίαγωνίσμου�  καί δίαβίβα� ζεί
στήν Αρχή�  Εξε�τασής Προδίκαστίκω� ν Προσφυγω� ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπο� μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1
του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συ� μφωνα καί με τήν παρ. 1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαί�νεταί αίτίολογήμε�να επί� τής βασίμο� τήτας των προβαλλο� μενων πραγματίκω� ν
καί  νομίκω� ν  ίσχυρίσμω� ν  τής  προσφυγή� ς  καί  των  ίσχυρίσμω� ν  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  καί,  σε
περί�πτωσή παρε�μβασής,  των ίσχυρίσμω� ν  του  παρεμβαί�νοντος  καί  δε�χεταί  (εν  ο� λω  ή�  εν  με�ρεί)  ή�
απορρί�πτεί  τήν  προσφυγή�  με  απο� φασή�  τής,  ή  οποί�α  εκδί�δεταί  με�σα  σε  αποκλείστίκή�  προθεσμί�α
εί�κοσί (20) ήμερω� ν απο�  τήν ήμε�ρα εξε�τασής τής προσφυγή� ς31.

Σε περί�πτωσή συμπλήρωματίκή� ς αίτίολογί�ας επί� τής προσβαλλο� μενής πρα� ξής, αυτή�  υποβα� λλεταί ε�ως
καί  δε�κα  (10)  ήμε�ρες  πρίν  τήν  συζή� τήσή  τής  προσφυγή� ς  καί  κοίνοποίεί�ταί  αυθήμερο� ν  στον
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προσφευ� γοντα  με�σω  τής  πλατφο� ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή�  αν  αυτο�  δεν  εί�ναί  εφίκτο�  με  οποίοδή� ποτε
προ� σφορο  με�σο.  Υπομνή� ματα  επί�  των  απο� ψεων  καί  τής  συμπλήρωματίκή� ς  αίτίολογί�ας  τής
Αναθε�τουσας Αρχή� ς κατατί�θενταί με�σω τής πλατφο� ρμας του ΕΣΗΔΗΣ ε�ως πε�ντε (5) ήμε�ρες πρίν απο�
τή συζή� τήσή τής προσφυγή� ς32.

Η α� σκήσή τής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς αποτελεί� προυU πο� θεσή γία τήν α� σκήσή των ε�νδίκων
βοήθήμα� των  τής αί�τήσής αναστολή� ς καί τής αί�τήσής ακυ� ρωσής του α� ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατα�  των εκτελεστω� ν πρα� ξεων ή�  παραλεί�ψεων τής αναθε�τουσας αρχή� ς.

Όποίος ε�χεί ε�ννομο συμφε�ρον μπορεί�  να ζήτή� σεί τήν αναστολή�  τής εκτε�λεσής τής απο� φασής
τής ΑΕΠΠ καί τήν ακυ� ρωσή�  τής ενω� πίον του αρμοδί�ου δίκαστήρί�ου33. Δίκαί�ωμα α� σκήσής των ί�δίων
ενδί�κων  βοήθήμα� των  ε�χεί  καί  ή  αναθε�τουσα  αρχή� ,  αν  ή  ΑΕΠΠ  κα� νεί  δεκτή�  τήν  προδίκαστίκή�
προσφυγή� . Με τα ε�νδίκα βοήθή� ματα τής αί�τήσής αναστολή� ς καί τής αί�τήσής ακυ� ρωσής λογί�ζονταί ως
συμπροσβαλλο� μενες με τήν απο� φασή τής ΑΕΠΠ καί ο� λες οί συναφεί�ς προς τήν ανωτε�ρω απο� φασή
πρα� ξείς ή�  παραλεί�ψείς τής αναθε�τουσας αρχή� ς, εφο� σον ε�χουν εκδοθεί� ή�  συντελεστεί� αντίστοί�χως ε�ως
τή συζή� τήσή τής αί�τήσής αναστολή� ς ή�  τήν πρω� τή συζή� τήσή τής αί�τήσής ακυ� ρωσής.

Η α� σκήσή τής αί�τήσής αναστολή� ς δεν εξαρτα� ταί απο�  τήν προήγου� μενή α� σκήσή τής αί�τήσής
ακυ� ρωσής.

Η αί�τήσή  αναστολή� ς  κατατί�θεταί  στο  αρμο� δίο  δίκαστή� ρίο  με�σα  σε  προθεσμί�α  δε�κα  (10)
ήμερω� ν απο�  τήν κοίνοποί�ήσή ή�  τήν πλή� ρή γνω� σή34  τής απο� φασής επί� τής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς
καί συζήτεί�ταί το αργο� τερο εντο� ς τρία� ντα (30) ήμερω� ν απο�  τήν κατα� θεσή�  τής. Γία τήν α� σκήσή τής
αίτή� σεως αναστολή� ς κατατί�θεταί το προβλεπο� μενο παρα� βολο, συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα
στο α� ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η α� σκήσή αί�τήσής αναστολή� ς κωλυ� εί τή συ� ναψή τής συ� μβασής, εκτο� ς εα� ν με τήν προσωρίνή�
δίαταγή�  ο αρμο� δίος δίκαστή� ς αποφανθεί� δίαφορετίκα� .

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθε�τουσα αρχή� 35 μπορεί�,  κατα�  τή  δίαδίκασί�α  αξίολο�γήσής των προσφορω� ν,  να  καλε�σεί  τους
οίκονομίκου� ς  φορεί�ς,  με�σω  τής  λείτουργίκο� τήτας  τής  ‘’Επίκοίνωνί�ας”  του  υποσυστή� ματος,  να
συμπλήρω� σουν  ή�  να  δίευκρίνί�σουν τα  ε�γγραφα  ή�  δίκαίολογήτίκα�  που  ε�χουν  υποβα� λεί,
συμπερίλαμβανομε�νής καί τής οίκονομίκή� ς τους προσφορα� ς, με�σα σε ευ� λογή προθεσμί�α, ή οποί�α δεν
μπορεί�  να εί�ναί  μίκρο� τερή απο�  επτα�  (7) ήμε�ρες απο�  τήν ήμερομήνί�α κοίνοποί�ήσής σε αυτου� ς  τής
σχετίκή� ς προ� σκλήσής, συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στίς δίατα� ξείς των α� ρθρων  102 καί 103
του ν. 4412/2016 καί του α� ρθρου 13 τής υπ' αρ.  117384/2                        6-10-2017   Κ.Υ.Α.
Οποίαδή� ποτε δίευκρί�νίσή ή�  συμπλή� ρωσή που υποβα� λλεταί απο�  τους προσφε�ροντες ή�  υποψήφί�ους,
χωρί�ς να ε�χεί ζήτήθεί� απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή� 36, δεν λαμβα� νεταί υπο� ψή. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Μετα�  τήν α� πρακτή πα� ροδο τής προθεσμί�ας α� σκήσής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς ή� , σε περί�πτωσή
α� σκήσή� ς τής, ο� ταν  παρε�λθεί α� πρακτή ή προθεσμί�α α� σκήσής αί�τήσής αναστολή� ς κατα�  τής απο� φασής
τής ΑΕΠΠ καί, σε περί�πτωσή α� σκήσής αί�τήσής αναστολή� ς κατα�  τής απο� φασής τής ΑΕΠΠ,  ο� ταν  εκδο-
θεί� απο� φασή επί� τής αί�τήσής, με τήν επίφυ� λαξή τής χορή� γήσής προσωρίνή� ς δίαταγή� ς, συ� μφωνα με τα
ορίζο� μενα στο τελευταί�ο εδα� φίο τής παρ. 4 του α� ρθρου 372 ν. 4412/2016 καί, μετα�  τήν ολοκλή� ρωσή
του προσυμβατίκου�  ελε�γχου απο�  το Ελεγκτίκο�  Συνε�δρίο, εφο� σον απαίτεί�ταί, συ� μφωνα με τα α� ρθρα
35 καί 36  του ν. 4129/201337, ο προσωρίνο� ς ανα� δοχος υποβα� λλεί,  εφόσον απαιτείται38,  υπευ� θυνή
δή� λωσή, μετα�  απο�  σχετίκή�  προ� σκλήσή τής αναθε�τουσας αρχή� ς, με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής “Επί-
κοίνωνί�ας” του υποσυστή� ματος.  Στήν υπευ� θυνή δή� λωσή, ή οποί�α υπογρα� φεταί κατα�  τα ορίζο� μενα
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στο α� ρθρο 22 τής παρου� σας, δήλω� νεταί ο� τί δεν ε�χουν επε�λθεί στο προ� σωπο�  του οψίγενεί�ς μεταβολε�ς
κατα�  τήν ε�ννοία του α� ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκείμε�νου να δίαπίστωθεί� ο� τί δεν ε�χουν εκλεί� -
ψεί οί προυU ποθε�σείς συμμετοχή� ς του α� ρθρου 17, ο� τί δεν συντρε�χουν οί λο� γοί αποκλείσμου�  του α� ρ-
θρου 18 καί ο� τί εξακολουθου� ν να πλήρου� νταί τα κρίτή� ρία επίλογή� ς του α� ρθρου 19. Η υπευ� θυνή δή� -
λωσή ελε�γχεταί απο�   τήν Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου� , ή οποί�α  συντα� σσεί πρακτίκο�  που συνοδευ� εί τή συ� μ-
βασή39.

Με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής “Επίκοίνωνί�ας” του υποσυστή� ματος, κοίνοποίεί�ταί ή απο� φασή κατα-
κυ� ρωσής στον προσωρίνο�  ανα� δοχο40. Με τήν ί�δία απο� φασή  καλεί�ταί ο ανα� δοχος να  προσε�λθεί σε
ορίσμε�νο το� πο καί χρο� νο γία τήν υπογραφή�  του συμφωνήτίκου� , θε�τοντα� ς του ή αναθε�τουσα αρχή�
προθεσμί�α που δεν μπορεί�  να υπερβαί�νεί τίς εί�κοσί (20) ήμε�ρες  απο�  τήν κοίνοποί�ήσή είδίκή� ς ήλε-
κτρονίκή� ς προ� σκλήσής, με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής “Επίκοίνωνί�ας” του υποσυστή� ματος, προσκο-
μί�ζοντας καί τήν απαίτου� μενή εγγυήτίκή�  επίστολή�  καλή� ς εκτε�λεσής. Η εν λο� γω κοίνοποί�ήσή επίφε�ρεί
τα ε�ννομα αποτελε�σματα τής απο� φασής κατακυ� ρωσής, συ� μφωνα με ορίζο� μενα στήν παρ. 3 του α� ρ-
θρου 105 του ν. 4412/2016.     

8.1 Η υπογραφή�  του συμφωνήτίκου�  ε�χεί αποδείκτίκο�  χαρακτή� ρα. Εα� ν ο ανα� δοχος δεν προσε�λθεί
να υπογρα� ψεί το συμφωνήτίκο� , με�σα στήν προθεσμί�α που ορί�ζεταί στήν είδίκή�  προ� κλήσή, κήρυ� σσε-
ταί ε�κπτωτος, καταπί�πτεί υπε�ρ τής αναθε�τουσας αρχή� ς ή εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς του καί ακολουθεί�ταί
ή δίαδίκασί�α του α� ρθρου 5 τής παρου� σας γία τον προσφε�ροντα που υπε�βαλε τήν αμε�σως επο� μενή
πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκή�  α� ποψή προσφορα�  βα� σεί τίμή� ς41. Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ρο-
ντες δεν προσε�λθεί γία τήν υπογραφή�  του συμφωνήτίκου� , ή δίαδίκασί�α συ� ναψής τής συ� μβασής μα-
ταίω� νεταί, συ� μφωνα με τήν περί�πτωσή β' τής παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

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

Σχετίκα�  με τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής, ίσχυ� ουν τα προβλεπο� μενα στήν παρ. 5 α� ρθρου 105 καί
182 του ν. 4412/2016.
Τα  ε�γγραφα τής συ� μβασής  με βα� σή τα οποί�α θα εκτελεσθεί�  ή συ� μβασή εί�ναί τα αναφερο� μενα
παρακα� τω.  Σε  περί�πτωσή  ασυμφωνί�ας  των  περίεχομε�νων  σε  αυτα�  ο� ρων,  ή  σείρα�  ίσχυ� ος
καθορί�ζεταί  ως κατωτε�ρω:

1. Το Συμφωνήτίκο� ,

2. Η παρου� σα Δίακή� ρυξή  ,

3. Η Οίκονομίκή�  Προσφορα�  του Αναδο� χου,

4. Το τευ� χος τής Συγγραφή� ς Υποχρεω� σεων (Σ.Υ.) με τα τυχο� ν Παραρτή� ματα�  του,

5. Το Τευ� χος Τεχνίκω� ν Δεδομε�νων του ε�ργου με τα  τυχο� ν  Παραρτή� ματα�  του, το προ� γραμμα
των απαίτου� μενων μελετω� ν  καί ή τεκμήρί�ωσή τής σκοπίμο� τήτας του ε�ργου. 

6. Το τευ� χος προεκτίμω� μενων αμοίβω� ν 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα ε�γγραφα τής συ� μβασής συντα� σσονταί υποχρεωτίκα�  στήν ελλήνίκή�  γλω� σσα καί προαίρετίκα�
καί  σε α� λλες γλω� σσες,  συνολίκα�  ή�  μερίκα� .  Σε περί�πτωσή ασυμφωνί�ας  μεταξυ�  των τμήμα� των των
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εγγρα� φων  τής  συ� μβασής  που  ε�χουν  συνταχθεί�  σε  περίσσο� τερες  γλω� σσες,  επίκρατεί�  ή  ελλήνίκή�
ε�κδοσή. Τυχο� ν προδίκαστίκε�ς προσφυγε�ς υποβα� λλονταί στήν ελλήνίκή�  γλω� σσα. 

10.2 Οί προσφορε�ς καί τα περίλαμβανο� μενα σε αυτε�ς στοίχεί�α, καθω� ς καί τα αποδείκτίκα�  ε�γγραφα
συντα� σσονταί στήν ελλήνίκή�  γλω� σσα ή�  συνοδευ� ονταί απο�  επί�σήμή μετα� φρασή�  τους στήν ελλήνίκή�
γλω� σσα.

10.3 Στα αλλοδαπα�  δήμο� σία  ε�γγραφα καί  δίκαίολογήτίκα�  εφαρμο� ζεταί  ή  Συνθή� κή  τής Χα� γής  τής
5.10.1961,  που  κυρω� θήκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Είδίκα�  τα  αλλοδαπα�  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα
συνοδευ� ονταί απο�  μετα� φρασή�  τους στήν ελλήνίκή�  γλω� σσα επίκυρωμε�νή εί�τε απο�  προ� σωπο αρμο� δίο
κατα�  τίς δίατα� ξείς τής εθνίκή� ς νομοθεσί�ας εί�τε απο�  προ� σωπο κατα�  νο� μο αρμο� δίο τής χω� ρας στήν
οποί�α  ε�χεί  συνταχθεί�  το  ε�γγραφο.  42 Επί�σής,  γί�νονταί  υποχρεωτίκα�  αποδεκτα�  ευκρίνή�
φωτοαντί�γραφα  εγγρα� φων  που  ε�χουν  εκδοθεί�  απο�  αλλοδαπε�ς  αρχε�ς  καί  ε�χουν  επίκυρωθεί�  απο�
δίκήγο� ρο,  συ� μφωνα  με  τα  προβλεπο� μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κω� δίκας  Δίοίκήτίκή� ς  Δίαδίκασί�ας”,  ο� πως  αντίκαταστα� θήκε  ως  α� νω  με  το  α� ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενήμερωτίκα�  καί  τεχνίκα�  φυλλα� δία  καί  α� λλα  ε�ντυπα  -  εταίρίκα�  ή�  μή  –  με  είδίκο�  τεχνίκο�
περίεχο� μενο μπορου� ν  να υποβα� λλονταί  σε α� λλή γλω� σσα,  χωρί�ς  να συνοδευ� ονταί  απο�  μετα� φρασή
στήν ελλήνίκή� .

10.5 Η επίκοίνωνί�α με τήν αναθε�τουσα αρχή� , καθω� ς καί μεταξυ�  αυτή� ς καί του αναδο� χου γί�νονταί
υποχρεωτίκα�  στήν ελλήνίκή�  γλω� σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Γία τή δίαδίκασί�α συ� ναψής καί τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής,  ε�χουν εφαρμογή� ,  ίδί�ως,  οί  κατωτε�ρω
δίατα� ξείς, ο� πως ίσχυ� ουν:

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

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

3. Τα α� ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 καί 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)43.

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

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

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

10. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
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11. Ο ν.  3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 

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

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

14. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”44. 

15. Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  ο� πως
τροποποίή� θήκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), γία τή δίασταυ� ρωσή των στοίχεί�ων του αναδο� χου
με τα στοίχεί�α του  Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α' 66) “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  ή κοίνή�  απο� φασή των
Υπουργω� ν  Ανα� πτυξής  καί  Επίκρατεί�ας  υπ’  αρίθμ.  20977/2007  (  Β’  1673  )  σχετίκα�  με  τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005’’, καθω� ς καί ή απο� φασή του Υφυπουργου�  Οίκονομί�ας καί Οίκονομίκω� ν υπ’ αρίθμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”45. 

16.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» 46.

17.Το α� ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση47».

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

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

20. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

21. Ο  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”.Το  π.δ.  696/1974  “Περί  αμοιβών  μηχανικών  δια  σύνταξιν  μελετών,  επίβλεψιν,
παραλαβήν  κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών     και   Χαρτογραφικών Εργασιών και  σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
μελετών” (Α'  301),  ο� πως  ίσχυ� εί,  ως  προς  το  με�ρος  Β΄  (Προδίαγραφε�ς)  καί  ως  συγκρίτίκο�
στοίχεί�ο  γία  τή  προεκτί�μήσή  αμοίβω� ν  μελετω� ν  που  δεν  καλυ� πτονταί  απο�  τον  Κανονίσμο�
αμοίβω� ν.

22. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, ο� πως ίσχυ� εί μετα�  τήν τροποποί�ήσή�  του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).

23. Η  με  αρ.   117384/26-10-2017   Κοίνή�  Υπουργίκή�  Απο� φασή  (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.)».

24. -  Η με  αρ.  57654/2017  Υπουργίκή�  Απο� φασή  (Β’  1781) «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
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25. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργίκή�  Απο� φασή (Β’  1924)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

26. Η με αρ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργίκή�  Απο� φασή (Β’  2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπήρεσίω� ν κατα�  τή δίαδίκασί�α τής παρ. 8 δ του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

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

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

30. Η με αρίθ. 50844/11-5-2018 Απο� φασή του Υπουργου�  Οίκονομί�ας καί Ανα� πτυξής «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων  οικονομικών  φορέων  προς  απόδειξη  της  αξιοπιστίας  τους»  (ΥΟΔΔ  279),  ο� πως
τροποποίή� θήκε με τήν ο� μοία απο� φασή 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

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

32. Η  Εγκυ� κλίος  υπ’  αρίθμ.  11/2018  του  Υπουργεί�ου  Υποδομω� ν  καί  Μεταφορω� ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θε�μα «Οδήγο� ς εκπο� νήσής μελετω� ν Δήμοσί�ων Έργων του ν. 4412/2016
(Βίβλί�ο 1)».

33. Το  ΠΔ  71/19  (ΦΕΚ  112/Α/3-7-2019)  «Μητρώα  συντελεστών  παραγωγής  δημοσίων  και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΤΕ)».

34. Οί σε εκτε�λεσή των ανωτε�ρω δίατα� ξεων εκδοθεί�σες κανονίστίκε�ς πρα� ξείς48, καθω� ς καί λοίπε�ς
δίατα� ξείς που αναφε�ρονταί ρήτα�  ή�  απορρε�ουν απο�  τα ορίζο� μενα στα  συμβατίκα�  τευ� χή τής
παρου� σας,  καθω� ς καί το συ� νολο των δίατα� ξεων του ασφαλίστίκου� ,  εργατίκου� ,  κοίνωνίκου� ,
περίβαλλοντίκου�  καί  φορολογίκου�  δίκαί�ου  καί  γενίκο� τερα  κα� θε  δία� ταξή  (νο� μου,  π.δ.,  Υ.Α,
κ.λ.π.)  καί  ερμήνευτίκή�  εγκυ� κλίος που  δίε�πεί  τήν  ανα� θεσή  καί  εκτε�λεσή  τής  παρου� σας
συ� μβασής, ε�στω καί αν δεν αναφε�ρονταί ρήτα� . 

35. Οί ίσχυ� ουσες προδίαγραφε�ς γία τίς ανατίθε�μενες κατήγορί�ες μελετω� ν.

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

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτίμω� μενή αξί�α τής συ� μβασής ανε�ρχεταί σε 236.843,13 € (χωρί�ς ΦΠΑ) καί  περίλαμβα� νεί49

τίς  προεκτίμω� μενες αμοίβε�ς των παρακα� τω επίμε�ρους κατήγορίω� ν μελετω� ν: 

1. 104.497,89 € γία μελε�τή κατήγορί�ας {09}- Μελε�τες Μήχανολογίκε�ς – Ηλεκτρολογίκε�ς –
Ηλεκτρονίκε�ς

2. 98.279,55 € γία μελε�τή κατήγορί�ας {07}- Είδίκε�ς Αρχίτεκτονίκε�ς Μελε�τες 
3. 3.173,11 € γία μελε�τή κατήγορί�ας {13}- Μελε�τες Υδραυλίκω� ν Έργων
4.  --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------
5.  --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------
6.  --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------
7.  --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------
8.  --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------
9.  --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------
10. --------- € γία μελε�τή κατήγορί�ας ------

καί 30.892,58 € γία απρο� βλεπτες δαπα� νες.50

Η μελε�τή ε�χεί εγγραφεί�  στο Τεχνίκο�  Προ� γραμμα ε�τους 2019 του Δή� μου Θεσσαλονί�κής με τήν
υπ’  αρίθ.  80/22-04-2019 {ΑΔΑ:  Ψ2ΞΑΩΡ5-4ΔΞ} Απο� φασή  Δήμοτίκου�  Συμβουλί�ου  καί  στον
ΠρουU πολογίσμο�  του Δή� μου Θεσσαλονί�κής οίκονομίκου�  ε�τους 2019 με τήν υπ’ αρίθ. 689/22-
04-2019  {ΑΔΑ:  ΩΟΕ6ΩΡ5-062}  Απο� φασή  Δήμοτίκου�  Συμβουλί�ου  Θεσσαλονί�κής  στους
κωδίκου� ς  Κ.Α.  30/7413.37.01  καί  Κ.Α.  64/7413.37.01  “Ηλεκτρομήχανολογίκή�  μελε�τή,
αρχίτεκτονίκή�  μελε�τή καί μελε�τή περίβα� λλοντος χω� ρου του σχολίκου�  συγκροτή� ματος στήν
οδο�  Συγγρου�  31” καί ή συ� μβασή θα χρήματοδοτήθεί� απο�  ΕΤΕΠ κατα�  75% καί ΠΔΕ κατα�  25%51

καί υπο� κείταί στίς νο� μίμες κρατή� σείς52, περίλαμβανομε�νής τής κρα� τήσής υ� ψους 0,07 % υπε�ρ
των λείτουργίκω� ν αναγκω� ν τής Ενίαί�ας Ανεξα� ρτήτής Αρχή� ς Δήμοσί�ων Συμβα� σεων, συ� μφωνα
με το α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/201153, καθω� ς καί τής κρα� τήσής υ� ψους 0,06 % υπε�ρ των
λείτουργίκω� ν  αναγκω� ν  τής  Αρχή� ς  Εξε�τασής  Προδίκαστίκω� ν  Προσφυγω� ν,  συ� μφωνα  με  το
α� ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

Η παρου� σα συ� μβασή δεν υποδίαίρεί�ταί σε τμή� ματα καί ανατί�θεταί ως ενίαί�ο συ� νολο γία τους
ακο� λουθους λο� γους: Η δίαχεί�ρίσή μί�ας μο� νο συ� μβασής εί�ναί ευκολο� τερή απο�  τήν Αναθε�τουσα
Αρχή�  καί, δεδομε�νου ο� τί απαίτεί�ταί ή συνεργασί�α των μελετήτω� ν των επίμε�ρους μελετω� ν, θα
μείωθου� ν με αυτο� ν τον τρο� πο οί τεχνίκε�ς δυσκολί�ες κατα�  τήν εκτε�λεσή�  τής, καθω� ς ή ομα� δα
μελε�τής θα εί�ναί πίο συμπαγή� ς καί θα ε�χεί τή δυνατο� τήτα να εργα� ζεταί ταυτο� χρονα.54 

(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/μελέτες: 
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
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οι οποίες ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

12.2 Οί μονα� δες φυσίκου�  αντίκείμε�νου, τα ποσοτίκα�  στοίχεί�α απο�  το Τευ� χος Τεχνίκω� ν Δεδομε�νων καί
οί τίμε�ς μονα� δος που χρήσίμοποίή� θήκαν γία τους υπολογίσμου� ς των α� νω προεκτίμω� μενων αμοίβω� ν,
αναφε�ρονταί αναλυτίκα�  στο τευ� χος προεκτίμω� μενων αμοίβω� ν. 

Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς οφεί�λουν, γία τήν υποβολή�  τής οίκονομίκή� ς  προσφορα� ς,  να μελετή� σουν τα
τεχνίκα�  στοίχεί�α του ε�ργου καί ή οίκονομίκή�  τους προσφορα�  περίλαμβα� νεί τή  συνολίκή�  αμοίβή�  τους
γία  το  συ� νολο  του  προς  μελε�τή  αντίκείμε�νου,  ο� πως  αυτο�  προδίαγρα� φεταί  στο  Φα� κελο  δήμο� σίας
συ� μβασής. Τεκμαί�ρεταί σχετίκα�  ο� τί ο ανα� δοχος ε�λαβε υπο� ψή, κατα�  τή μελε�τή του Φακε�λου δήμο� σίας
συ� μβασής, τήν πίθανο� τήτα να μήν αντίστοίχου� ν οί ποσο� τήτες μονα� δων φυσίκου�  αντίκείμε�νου, που
αναφε�ρονταί στο τευ� χος τής προεκτίμω� μενής αμοίβή� ς,  στίς τελίκε�ς ποσο� τήτες που θα απαίτήθου� ν
γία  τήν εκπο� νήσή  τής  μελε�τής  καί  δίαμο� ρφωσε ανα� λογα τήν  οίκονομίκή�  του προσφορα� .  Εφο� σον
προκυ� ψουν δίαφορε�ς, εφαρμο� ζεταί το α� ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως ήμερομήνί�α ε�ναρξής των προθεσμίω� ν τής συ� μβασής γία τίς υποχρεω� σείς του Αναδο� χου
ορί�ζεταί ή ήμερομήνί�α υπογραφή� ς του συμφωνήτίκου� .

Η συνολίκή�  προθεσμί�α γία τήν περαί�ωσή του αντίκείμε�νου τής συ� μβασής ορί�ζεταί σε 12  ήμε�ρες /
μή� νες απο�  τήν υπογραφή�  του συμφωνήτίκου� . 

 Στο συμφωνήτίκο�  ορί�ζονταί καί τμήματίκε�ς προθεσμί�ες, ως ακολου� θως:55

1. Η  ορίστίκή�  μελε�τή  (Αρχίτεκτονίκή� ,  Ηλεκτρομήχανολογίκή�  καί  Υδραυλίκή� ,  με  τήν
τμήματίκή�  αρχίτεκτονίκή�  αποτυ� πωσή)  θα  υποβλήθεί�  εντο� ς  τρίω� ν  (3)  μήνω� ν  απο�  τήν
υπογραφή�  τής συ� μβασής,

2. Η Υπήρεσί�α Νεωτε�ρων Μνήμεί�ων & Τεχνίκω� ν Έργων Κεντρίκή� ς Μακεδονί�ας υποχρεου� ταί
να υποβα� λλεί τή γνωμοδο� τήσή�  τής εντο� ς χρονίκου�  δίαστή� ματος δυ� ο (2) μήνω� ν, συ� μφωνα
με το α� ρθρο 189 § 1 του ν. 4412/2016,

3. Η  Δίευ� θυνσή  Αστίκου�  Σχεδίασμου�  &  Αρχίτεκτονίκω� ν  Μελετω� ν  θα  εκδω� σεί  απο� φασή
ε�γκρίσής τής ορίστίκή� ς μελε�τής εντο� ς δυ� ο (2) μήνω� ν,

4. Η  μελε�τή  εφαρμογή� ς  καί  τα  Τευ� χή  Δήμοπρα� τήσής  θα  υποβλήθου� ν  εντο� ς  χρονίκου�
δίαστή� ματος δυ� ο (2) μήνω� ν απο�  τήν ε�γκρίσή τής ορίστίκή� ς, 

5. Η προθεσμί�α συντε�λεσής τής παραλαβή� ς εί�ναί οί τρείς (3) μή� νες

6.    ……………………………………………………………………………………

7.    ……………………………………………………………………………………

8.    ……………………………………………………………………………………

9.    ……………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………

Ο καθαρο� ς χρο� νος ολοκλή� ρωσής του μελετήτίκου�  αντίκείμε�νου ορί�ζεταί σε  5 ήμε�ρες / μή� νες.

Η αναθε�τουσα αρχή�  δίατήρεί� το δίκαί�ωμα να ορί�σεί, κατα�  τήν υπογραφή�  του  συμφωνήτίκου� ,
μεταγενε�στερο χρο� νο ε�ναρξής των προθεσμίω� ν τής συ� μβασής. 

Στον ανα� δοχο χορήγεί�ταί προκαταβολή�  κατα�  τους ο� ρους  των α� ρθρων 72 καί 187 παρ. 2 περ.
α) του ν. 4412/201656.
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επίλογή�  του Αναδο� χου, θα γί�νεί συ� μφωνα με τήν «ανοίκτή�  δίαδίκασί�α» του α� ρθρου 27 του ν.
4412/2016 καί υπο�  τίς προυU ποθε�σείς του νο� μου αυτου� .
 
13.2 Η οίκονομίκή�  προσφορα�  των δίαγωνίζομε�νων, θα συνταχθεί�  καί υποβλήθεί�  συ� μφωνα με τα
ορίζο� μενα στο α� ρθρο 3 τής παρου� σας, σε συνδυασμο�  με το α� ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτίκε�ς προσφορε�ς  δεν γί�νονταί δεκτε�ς57. 

13.4 Κα� θε προσφε�ρων μπορεί� να υποβα� λεί μο� νο μί�α προσφορα� 58.

13.5 Δεν γί�νονταί δεκτε�ς προσφορε�ς γία με�ρος του συμβατίκου�  αντίκείμε�νου τής μελε�τής. 

13.6 Οί προσφορε�ς  ίσχυ� ουν γία εννε�α (9)59 μή� νες απο�  τήν ήμε�ρα λή� ξής τής προθεσμί�ας υποβολή� ς
προσφορω� ν του επομε�νου α� ρθρου. Η αναθε�τουσα αρχή�  μπορεί�, πρίν τή λή� ξή του χρο� νου ίσχυ� ος τής
προσφορα� ς,  να ζήτα�  απο�  τους προσφε�ροντες να παρατεί�νουν τή δία� ρκεία ίσχυ� ος τής προσφορα� ς
τους καί τής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς.

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

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορω� ν60 ορί�ζεταί  ή
06/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ .

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορί�ζεταί  ή
12/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.61

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Γία τή συμμετοχή�  στή δίαδίκασί�α απαίτεί�ταί  ή κατα� θεσή εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς,  ποσου�  τεσσα� ρων
χίλία� δων επτακοσί�ων τρία� ντα ε�ξί ευρω�  (4.736,00 €)62.  

Στήν περί�πτωσή ε�νωσής οίκονομίκω� ν φορε�ων, ή εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς περίλαμβα� νεί καί τον ο� ρο
ο� τί ή εγγυ� ήσή καλυ� πτεί τίς υποχρεω� σείς ο� λων των οίκονομίκω� ν φορε�ων που συμμετε�χουν στήν
ε�νωσή.

Οί εγγυή� σείς συμμετοχή� ς περίλαμβα� νουν κατ’ ελα� χίστον τα ακο� λουθα στοίχεί�α, συ� μφωνα με το
α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: : 

α) τήν ήμερομήνί�α ε�κδοσής, 
β) τον εκδο� τή, 
γ) τήν αναθε�τουσα αρχή�  προς τήν οποί�α απευθυ� νονταί (ή�  τον κυ� ρίο του ε�ργου), 
δ) τον αρίθμο�  τής εγγυ� ήσής, 
ε) το ποσο�  που καλυ� πτεί ή εγγυ� ήσή. 
στ) τήν πλή� ρή επωνυμί�α, τον Α.Φ.Μ. καί τή δίευ� θυνσή του οίκονομίκου�  φορε�α υπε�ρ του

οποί�ου εκδί�δεταί ή εγγυ� ήσή (στήν περί�πτωσή ε�νωσής, αναγρα� φονταί ο� λα τα παραπα� νω γία κα� θε
με�λος τής ε�νωσής), 

ζ) τους ο� ρους ο� τί: αα) ή εγγυ� ήσή παρε�χεταί ανε�κκλήτα καί ανεπίφυ� λακτα, ο δε εκδο� τής
παραίτεί�ταί  του δίκαίω� ματος  τής δίαίρε�σεως καί  τής δίζή� σεως,  καί  ββ)  ο� τί  σε  περί�πτωσή κα-
τα� πτωσής αυτή� ς, το ποσο�  τής κατα� πτωσής υπο� κείταί στο εκα� στοτε ίσχυ� ον τε�λος χαρτοσή� μου.
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ή) τα στοίχεί�α τής σχετίκή� ς δίακή� ρυξής (αρίθμο� ς, ε�τος, τί�τλος μελε�τής) καί τήν  καταλή-
κτίκή�  ήμερομήνί�α υποβολή� ς προσφορω� ν, 

θ) τήν ήμερομήνί�α λή� ξής ή�  τον χρο� νο ίσχυ� ος τής εγγυ� ήσής, 
ί) τήν ανα� λήψή υποχρε�ωσής απο�  τον εκδο� τή τής εγγυ� ήσής να καταβα� λεί το ποσο�  τής εγ-

γυ� ήσής ολίκα�  ή�  μερίκα�  εντο� ς πε�ντε (5) ήμερω� ν μετα�  απο�  απλή�  ε�γγραφή είδοποί�ήσή εκεί�νου προς
τον οποί�ο απευθυ� νεταί. 

Η  εγγυ� ήσή  συμμετοχή� ς  πρε�πεί  να  ίσχυ� εί  τουλα� χίστον  γία  τρία� ντα (30)  ήμε�ρες  μετα�  τή  λή� ξή  του
χρο� νου  ίσχυ� ος  τής  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  13  τής  παρου� σας,  δήλαδή�  να  ε�χεί  χρο� νο  ίσχυ� ος
τουλα� χίστον  εννε�α  (9)  μή� νες  καί  τρία� ντα  (30)  ήμε�ρες,  ή� τοί  με�χρί  ....................,  α� λλως  ή  προσφορα�
απορρί�πτεταί.  Η  αναθε�τουσα  αρχή�  μπορεί�,  πρίν  τή  λή� ξή  τής  προσφορα� ς,  να  ζήτα�  απο�  τον
προσφε�ροντα να παρατεί�νεί, πρίν τή λή� ξή τους, τή δία� ρκεία ίσχυ� ος τής προσφορα� ς καί τής εγγυ� ήσής
συμμετοχή� ς.

Οί εγγυή� σείς συμμετοχή� ς καταπί�πτουν, υπε�ρ του κυρί�ου του ε�ργου, μετα�  απο�  γνω� μή του αρμο� δίου
Τεχνίκου�  Συμβουλί�ου, αν ο προσφε�ρων αποσυ� ρεί τήν προσφορα�  του κατα�  τή δία� ρκεία ίσχυ� ος αυτή� ς,
παρε�χεί ψευδή�  στοίχεί�α ή�  πλήροφορί�ες που αναφε�ρονταί στα α� ρθρα 17 ε�ως 19 τής παρου� σας, δεν
προσκομί�σεί εγκαί�ρως τα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 22 τής παρου� σας δίκαίολογήτίκα�  ή�  δεν προσε�λ-
θεί εγκαί�ρως γία υπογραφή�  τής συ� μβασής.

Οί εγγυή� σείς συμμετοχή� ς  επίστρε�φονταί ως εξή� ς :

α) στον ανα� δοχο, με τήν προσκο� μίσή τής εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής, 

β) στους λοίπου� ς προσφε�ροντες, κατα�  τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/201663. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Γία τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής απαίτεί�ταί ή παροχή�  εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής, συ� μφωνα με
το α� ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υ� ψος τής οποί�ας καθορί�ζεταί σε ποσοστο�   5%  επί�
τής αξί�ας τής συ� μβασής, χωρί�ς Φ.Π.Α. καί κατατί�θεταί πρίν ή�  κατα�  τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής.
Η εγγυ� ήσή καλή� ς  εκτε�λεσής καταπί�πτεί  στήν περί�πτωσή παρα� βασής των ο� ρων τής συ� μβασής,
ο� πως αυτή�  είδίκο� τερα ορί�ζεί.

Σε  περί�πτωσή  τροποποί�ήσής  τής  συ� μβασής  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  ή  οποί�α
συνεπα� γεταί αυ� ξήσή τής συμβατίκή� ς αξί�ας,  ο ανα� δοχος εί�ναί υποχρεωμε�νος να καταθε�σεί πρίν
τήν τροποποί�ήσή, συμπλήρωματίκή�  εγγυ� ήσή, το υ� ψος τής οποί�ας ανε�ρχεταί σε ποσοστο�  5% επί�
του ποσου�  τής αυ� ξήσής χωρί�ς ΦΠΑ.

Η  εγγυ� ήσή  καλή� ς  εκτε�λεσής  τής  συ� μβασής  καλυ� πτεί  συνολίκα�  καί  χωρί�ς  δίακρί�σείς  τήν
εφαρμογή�  ο� λων  των  ο� ρων  τής  συ� μβασής  καί  κα� θε  απαί�τήσή  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  ή�  του
κυρί�ου του ε�ργου ε�ναντί του αναδο� χου.

Η εγγυ� ήσή καλή� ς εκτε�λεσής καταπί�πτεί υπε�ρ του κυρί�ου του ε�ργου, με αίτίολογήμε�νή απο� φασή
του ΠροίUσταμε�νου τής Δίευθυ� νουσας Υπήρεσί�ας, ίδί�ως μετα�  τήν ορίστίκοποί�ήσή τής ε�κπτωσής
του αναδο� χου. Η ε�νστασή64 του αναδο� χου κατα�  τής αποφα� σεως δεν αναστε�λλεί τήν εί�σπραξή του
ποσου�  τής εγγυή� σεως.

Οί εγγυήτίκε�ς επίστολε�ς καλή� ς εκτε�λεσής περίλαμβα� νουν κατ’ ελα� χίστον τα αναφερο� μενα στήν
παρα� γραφο  15.1  τής  παρου� σας  καί  επίπρο� σθετα,  τον  αρίθμο�  καί  τον  τί�τλο  τής  σχετίκή� ς
συ� μβασής.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής65

 (όπου απαιτείται)
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15.4  Οί  ως  α� νω  εγγυήτίκε�ς  επίστολε�ς  εκδί�δονταί  απο�  πίστωτίκα�  ή�  χρήματοδοτίκα�  ίδρυ� ματα  ή�
ασφαλίστίκε�ς επίχείρή� σείς κατα�  τήν ε�ννοία των περίπτω� σεων β΄ καί γ΄ τής παρ. 1 του α� ρθρου 14 του
ν.  4364/ 2016 (Α΄13)  που  λείτουργου� ν  νο� μίμα  στα κρα� τή-  με�λή  τής  Ένωσής  ή�  του  ΕυρωπαίUκου�
Οίκονομίκου�  Χω� ρου ή�  στα κρα� τή-με�ρή τής ΣΔΣ καί ε�χουν, συ� μφωνα με τίς ίσχυ� ουσες δίατα� ξείς, το
δίκαί�ωμα  αυτο� .  Μπορου� ν,  επί�σής,  να  εκδί�δονταί  απο�  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή�  να  παρε�χονταί  με
γραμμα� τίο του Ταμεί�ου Παρακαταθήκω� ν καί Δανεί�ων με παρακατα� θεσή σε αυτο�  του αντί�στοίχου
χρήματίκου�  ποσου� .66 Αν συσταθεί�  παρακαταθή� κή με γραμμα� τίο παρακατα� θεσής χρεογρα� φων στο
Ταμεί�ο Παρακαταθήκω� ν καί Δανεί�ων, τα τοκομερί�δία ή�  μερί�σματα που λή� γουν κατα�  τή δία� ρκεία τής
εγγυ� ήσής επίστρε�φονταί μετα�  τή λή� ξή τους στον υπε�ρ ου ή εγγυ� ήσή οίκονομίκο�  φορε�α.

Οί εγγυήτίκε�ς  επίστολε�ς  εκδί�δονταί κατ’  επίλογή�  του οίκονομίκου�  φορε�α/αναδο� χου απο�  ε�να ή�
περίσσο� τερους εκδο� τες τής παραπα� νω παραγρα� φου, ανεξαρτή� τως του υ� ψους των.  

Εα� ν ή εγγυ� ήσή εκδοθεί� απο�  αλλοδαπο�  πίστωτίκο�  ί�δρυμα μπορεί� να συνταχθεί� σε μί�α απο�  τίς επί�σήμες
γλω� σσες τής ΕυρωπαίUκή� ς Ένωσής, αλλα�  θα συνοδευ� εταί απαραί�τήτα απο�  μετα� φρασή στήν ελλήνίκή�
γλω� σσα, συ� μφωνα καί με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 10.3. τής παρου� σας.

15.5    Η αναθε�τουσα αρχή�  επίκοίνωνεί� με τους φορεί�ς που φε�ρονταί να ε�χουν εκδω� σεί τίς εγγυήτίκε�ς
επίστολε�ς, προκείμε�νου να δίαπίστω� σεί τήν εγκυρο� τήτα�  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

16.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκή� ρυξή  συ� μβασής,  ή� τοί  το  σχετίκο�  τυποποίήμε�νο  ε�ντυπο  “Προκή� ρυξή  Συ� μβασής”67,
απεστάλη,  με�σω  τής  δίαδίκτυακή� ς  πυ� λής  simap.europa.eu,  γία  δήμοσί�ευσή  στήν  Υπήρεσί�α
Εκδο� σεων τής ΕυρωπαίUκή� ς Ένωσής. στίς 18/10/2019. 

16.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1.  Η προκή� ρυξή συ� μβασής τής προήγου� μενής παραγρα� φου 16.1 καί ή Δίακή� ρυξή   δήμοσίευ� θήκε
στο ΚΗΜΔΗΣ, {Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC005742013 2019-10-22}, {ΑΔΑ: ΨΑΣ9ΩΡ5-ΓΝΗ}.
2.  Η δίακή� ρυξή αναρτα� ταί καί στήν ίστοσελί�δα τής αναθε�τουσας αρχή� ς  (www.thessaloniki.gr),
(εφο� σον  υπα� ρχεί)  , συ� μφωνα με το α� ρθρο 2 τής παρου� σας. 
3. Περί�λήψή  τής  παρου� σας  Δίακή� ρυξής  δήμοσίευ� εταί  στον  Ελλήνίκο�  Τυ� πο68,  συ� μφωνα  με  το
α� ρθρο 66 ν. 4412/2016, καί αναρτα� ταί στο προ� γραμμα “Δίαυ� γεία” diavgeia.gov.gr.

16.3. Γνωστοποίηση  της  συναφθείσας  σύμβασης  γία  τίς  συμβα� σείς  α� νω  των  ορί�ων,
δήμοσίευ� εταί στήν ΕΕΕΕ, συ� μφωνα με το α� ρθρο 64 του ν. 4412/2016.

16.4 Οί δαπα� νες δήμοσί�ευσής τής δίακή� ρυξής στον ελλήνίκο�  τυ� πο βαρυ� νουν, σε κα� θε περί�πτωσή,
τον ανα� δοχο καί είσπρα� ττονταί με τον πρω� το λογαρίασμο�  πλήρωμή� ς τής συ� μβασής69. 

Οί  δαπα� νες  δήμοσί�ευσής  τής  προκή� ρυξής  στήν  Επί�σήμή  Εφήμερί�δα  τής  ΕυρωπαίUκή� ς  Ένωσής
βαρυ� νουν τον προυU πολογίσμο�  τής Ένωσής.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβασή ανατί�θεταί βα� σεί του κρίτήρί�ου του α� ρθρου 21 τής παρου� σας, σε προσφε�ροντα ο οποί�ος
δεν αποκλεί�εταί απο�  τή συμμετοχή�  βα� σεί του α� ρθρου 18 καί πλήροί� τα κρίτή� ρία επίλογή� ς του α� ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δίκαί�ωμα  συμμετοχή� ς  ε�χουν  φυσίκα�  ή�  νομίκα�  προ� σωπα,  ή�  ενω� σείς  αυτω� ν  που
δραστήρίοποίου� νταί στήν εκπο� νήσή μελετω� ν των κατήγορίω� ν που αναφε�ρονταί στο α� ρθρο 12.170 καί
που εί�ναί εγκατεστήμε�να σε:

α) κρα� τος-με�λος τής Ένωσής, 
β) κρα� τος-με�λος του ΕυρωπαίUκου�  Οίκονομίκου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρί�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψεί καί κυρω� σεί τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�  ανα� θεσή
δήμο� σία συ� μβασή καλυ� πτεταί απο�  τα Παραρτή� ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκε�ς σήμείω� σείς
του  σχετίκου�  με  τήν  Ένωσή  Προσαρτή� ματος  I  τής  ως  α� νω  Συμφωνί�ας,  καθω� ς  καί 
δ) τρί�τες χω� ρες που δεν εμπί�πτουν στήν περί�πτωσή γ΄ τής παρου� σας παραγρα� φου καί ε�χουν
συνα� ψεί δίμερεί�ς ή�  πολυμερεί�ς συμφωνί�ες με τήν Ένωσή σε θε�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θεσής
δήμοσί�ων συμβα� σεων. 

17.2    Οίκονομίκο� ς φορε�ας συμμετε�χεί εί�τε μεμονωμε�να εί�τε ως με�λος ε�νωσής71.

17.3 Οί ενω� σείς οίκονομίκω� ν φορε�ων συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 καί 4 του α� ρθρου 19
καί των περίπτω� σεων γ) καί δ) τής παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαίτεί�ταί απο�  τίς εν
λο� γω ενω� σείς να περίβλήθου� ν συγκεκρίμε�νή νομίκή�  μορφή�  γία τήν υποβολή�  προσφορα� ς.  Η ε�νωσή
των  φυσίκω� ν  ή�  νομίκω� ν  προσω� πων  μπορεί�  να  αφορα�  στήν  ί�δία  ή�  σε  δίαφορετίκε�ς  κατήγορί�ες
μελετω� ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού   

 18.1 Κα� θε  προσφε�ρων  αποκλείεται  απο�  τή  συμμετοχή�  στήν  παρου� σα  δίαδίκασί�α  συ� ναψής
συ� μβασής,  εφο� σον  συντρε�χεί  στο  προ� σωπο�  του  (αν  προ� κείταί  γία  μεμονωμε�νο  φυσίκο�  ή�  νομίκο�
προ� σωπο) ή�  σε ε�να απο�  τα με�λή του (αν προ� κείταί περί� ε�νωσής οίκονομίκω� ν φορε�ων ) ε�νας απο�  τους
λο� γους των παρακα� τω περίπτω� σεων:

18.1.1   Υπα� ρχεί είς βα� ρος του προσφε�ροντος  αμετα� κλήτή72 καταδίκαστίκή�  απο� φασή γία ε�ναν απο�
τους ακο� λουθους λο�γους :

α) συμμετοχή�  σε εγκλήματίκή�  οργα� νωσή, ο� πως αυτή�  ορί�ζεταί στο α� ρθρο 2 τής απο� φασής-
πλαί�σίο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλί�ου  τής  24ής Οκτωβρί�ου  2008,  γία  τήν  καταπολε�μήσή  του
οργανωμε�νου εγκλή� ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκί�α73,  ο� πως  ορί�ζεταί  στο  α� ρθρο  3  τής  συ� μβασής  περί�  τής  καταπολε�μήσής  τής
δίαφθορα� ς στήν οποί�α ενε�χονταί υπα� λλήλοί των ΕυρωπαίUκω� ν Κοίνοτή� των ή�  των κρατω� ν μελω� ν τής
Ένωσής  (ΕΕ  C  195  τής  25.6.1997,  σ.  1)  καί  στήν  παρ.  1  του  α� ρθρου  2  τής  απο� φασής-πλαί�σίο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλί�ου τής 22ας Ιουλί�ου 2003, γία τήν καταπολε�μήσή τής δωροδοκί�ας στον
ίδίωτίκο�  τομε�α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς καί ο� πως ορί�ζεταί στήν κεί�μενή νομοθεσί�α ή�
στο εθνίκο�  δί�καίο του οίκονομίκου�  φορε�α,

γ)  απα� τή,  κατα�  τήν  ε�ννοία  του  α� ρθρου  1  τής  συ� μβασής  σχετίκα�  με  τήν  προστασί�α  των
οίκονομίκω� ν συμφερο� ντων των ΕυρωπαίUκω� ν Κοίνοτή� των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποί�α
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κυρω� θήκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατίκα�  εγκλή� ματα ή�  εγκλή� ματα συνδεο� μενα με τρομοκρατίκε�ς  δραστήρίο� τήτες,
ο� πως  ορί�ζονταί,  αντίστοί�χως,  στα  α� ρθρα  1  καί  3  τής  απο� φασής-πλαί�σίο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλί�ου τής  13ής  Ιουνί�ου  2002,  γία  τήν  καταπολε�μήσή  τής  τρομοκρατί�ας  (ΕΕ  L  164  τής
22.6.2002, σ. 3) ή�  ήθίκή�  αυτουργί�α ή�  συνε�ργεία ή�  απο� πείρα δία� πραξής εγκλή� ματος, ο� πως ορί�ζονταί
στο α� ρθρο 4 αυτή� ς,

ε) νομίμοποί�ήσή εσο� δων απο�  παρα� νομες δραστήρίο� τήτες ή�  χρήματοδο� τήσή τής τρομοκρατί�ας,
ο� πως αυτε�ς ορί�ζονταί στο α� ρθρο 1 τής Οδήγί�ας 2005/60/ΕΚ του ΕυρωπαίUκου�  Κοίνοβουλί�ου καί του
Συμβουλί�ου  τής  26ής  Οκτωβρί�ου  2005,  σχετίκα�  με  τήν  προ� λήψή  τής  χρήσίμοποί�ήσής  του
χρήματοπίστωτίκου�  συστή� ματος γία τή νομίμοποί�ήσή εσο� δων απο�  παρα� νομες δραστήρίο� τήτες καί τή
χρήματοδο� τήσή τής τρομοκρατί�ας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15),  ή οποί�α ενσωματω� θήκε στήν
εθνίκή�  νομοθεσί�α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παίδίκή�  εργασί�α καί α� λλες μορφε�ς εμπορί�ας ανθρω� πων, ο� πως ορί�ζονταί στο α� ρθρο 2 τής
Οδήγί�ας 2011/36/ΕΕ του ΕυρωπαίUκου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συμβουλί�ου τής 5ής Απρίλί�ου 2011, γία
τήν προ� λήψή καί τήν καταπολε�μήσή τής εμπορί�ας ανθρω� πων καί γία τήν προστασί�α των θυμα� των
τής, καθω� ς καί γία τήν αντίκατα� στασή τής απο� φασής-πλαί�σίο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλί�ου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποί�α ενσωματω� θήκε στήν εθνίκή�  νομοθεσί�α με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρε�ωσή αποκλείσμου�  προσφε�ροντος εφαρμο� ζεταί επί�σής ο� ταν το προ� σωπο είς βα� ρος
του  οποί�ου  εκδο� θήκε   αμετα� κλήτή  καταδίκαστίκή�  απο� φασή  εί�ναί  με�λος  του  δίοίκήτίκου� ,
δίευθυντίκου�  ή�  εποπτίκου�  οργα� νου του εν λο�γω προσφε�ροντος ή�  ε�χεί εξουσί�α εκπροσω� πήσής, λή� ψής
αποφα� σεων ή�  ελε�γχου σε αυτο� . 

Στίς  περίπτω� σείς  εταίρείω� ν  περίορίσμε�νής  ευθυ� νής  (Ε.Π.Ε.),  ίδίωτίκω� ν  κεφαλαίουχίκω� ν
εταίρείω� ν (Ι.Κ.Ε.) καί προσωπίκω� ν εταίρείω� ν (Ο.Ε. καί Ε.Ε.), ή υποχρε�ωσή του προήγου� μενου εδαφί�ου
αφορα�   τους δίαχείρίστε�ς. Στίς περίπτω� σείς ανωνυ� μων εταίρείω� ν (Α.Ε.), ή εν λο�γω υποχρε�ωσή αφορα�
τον Δίευθυ� νοντα Συ� μβουλο, καθω� ς καί ο� λα τα με�λή του Δίοίκήτίκου�  Συμβουλί�ου. Στίς περίπτω� σείς
των συνεταίρίσμω� ν, ή εν λο�γω υποχρε�ωσή αφορα�  τα με�λή του Δίοίκήτίκου�  Συμβουλί�ου.74

18.1.2 α) Ο  προσφε�ρων ε�χεί αθετή� σεί τίς υποχρεω� σείς του ο� σον αφορα�  στήν καταβολή�  φο� ρων ή�
είσφορω� ν κοίνωνίκή� ς ασφα� λίσής καί αυτο�  ε�χεί δίαπίστωθεί� απο�  δίκαστίκή�  ή�  δίοίκήτίκή�  απο� φασή με
τελεσί�δίκή καί δεσμευτίκή�  ίσχυ� , συ� μφωνα με δίατα� ξείς τής χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστήμε�νος  ή�  τήν
εθνίκή�  νομοθεσί�α  
ή� /καί 

β) ή αναθε�τουσα αρχή�   μπορεί�  να αποδεί�ξεί  με τα κατα� λλήλα με�σα ο� τί  ο  προσφε�ρων ε�χεί
αθετή� σεί τίς υποχρεω� σείς του ο� σον αφορα�  τήν καταβολή�  φο� ρων ή�  είσφορω� ν κοίνωνίκή� ς ασφα� λίσής.

Αν  ο  προσφε�ρων  εί�ναί  Έλλήνας  πολί�τής  ή�  ε�χεί  τήν  εγκατα� στασή�  του  στήν  Ελλα� δα,  οί
υποχρεω� σείς του που αφορου� ν στίς είσφορε�ς κοίνωνίκή� ς ασφα� λίσής καλυ� πτουν το� σο τήν κυ� ρία ο� σο
καί τήν επίκουρίκή�  ασφα� λίσή.

Δεν  αποκλεί�εταί  ο  προσφε�ρων,  ο� ταν  ε�χεί  εκπλήρω� σεί  τίς  υποχρεω� σείς  του  εί�τε
καταβα� λλοντας  τους  φο� ρους  ή�  τίς  είσφορε�ς  κοίνωνίκή� ς  ασφα� λίσής  που  οφεί�λεί,
συμπερίλαμβανομε�νων,  κατα�  περί�πτωσή,  των  δεδουλευμε�νων  το� κων  ή�  των  προστί�μων  εί�τε
υπαγο� μενος σε δεσμευτίκο�  δίακανονίσμο�  γία τήν καταβολή�  τους. 
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18.1.2Α  Η  αναθε�τουσα  αρχή�  γνωρί�ζεί  ή�  μπορεί�  να  αποδεί�ξεί  με  τα  κατα� λλήλα  με�σα  ο� τί  ε�χουν
επίβλήθεί�  σε βα� ρος του οίκονομίκου�  φορε�α, με�σα σε χρονίκο�  δία� στήμα δυ� ο (2) ετω� ν πρίν απο�  τήν
ήμερομήνί�α λή� ξής τής προθεσμί�ας υποβολή� ς προσφορα� ς : 
αα)  τρείς  (3)  πρα� ξείς  επίβολή� ς  προστί�μου  απο�  τα  αρμο� δία  ελεγκτίκα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Επίθεω� ρήσής Εργασί�ας γία παραβα� σείς τής εργατίκή� ς νομοθεσί�ας που χαρακτήρί�ζονταί, συ� μφωνα με
τήν υπουργίκή�  απο� φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο� πως εκα� στοτε ίσχυ� εί, ως «υψήλή� ς» ή�  «πολυ�
υψήλή� ς» σοβαρο� τήτας, οί οποί�ες προκυ� πτουν αθροίστίκα�  απο�  τρείς (3) δίενεργήθε�ντες ελε�γχους, ή�
ββ)  δυ� ο  (2)  πρα� ξείς  επίβολή� ς  προστί�μου  απο�  τα  αρμο� δία  ελεγκτίκα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Επίθεω� ρήσής  Εργασί�ας  γία  παραβα� σείς  τής  εργατίκή� ς  νομοθεσί�ας  που  αφορου� ν  τήν  αδή� λωτή
εργασί�α, οί οποί�ες προκυ� πτουν αθροίστίκα�  απο�  δυ� ο (2) δίενεργήθε�ντες ελε�γχους. 
Οί υπο�  αα΄ καί ββ΄ κυρω� σείς πρε�πεί να ε�χουν αποκτή� σεί τελεσί�δίκή καί δεσμευτίκή�  ίσχυ� 75. 

18.1.3 Κατ’  εξαί�ρεσή,  γία τους πίο κα� τω επίτακτίκου� ς  λο� γους δήμο� σίου συμφε�ροντος .........................
(ο� πως δήμο� σίας υγεί�ας ή�  προστασί�ας του περίβα� λλοντος, οί οποί�οί συμπλήρω� νονταί απο�  τήν ανα-
θε�τουσα αρχή� ), δεν εφαρμο� ζονταί76 οί παρα� γραφοί  18.1.1 καί 18.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργο-
ποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3]. 

18.1.4  Κατ’ εξαί�ρεσή, ο� ταν  ο αποκλείσμο� ς  εί�ναί  σαφω� ς δυσανα� λογος, ίδί�ως ο� ταν μο� νο μίκρα�  ποσα�
των φο� ρων ή�  των είσφορω� ν κοίνωνίκή� ς ασφα� λίσής δεν ε�χουν καταβλήθεί� ή�  ο� ταν ο προσφε�ρων ενή-
μερω� θήκε σχετίκα�  με το ακρίβε�ς ποσο�  που οφεί�λεταί λο� γω αθε�τήσής των υποχρεω� σεω� ν του ο� σον
αφορα�  στήν καταβολή�  φο� ρων ή�  είσφορω� ν κοίνωνίκή� ς ασφα� λίσής σε χρο� νο κατα�  τον οποί�ο δεν εί�χε
τή δυνατο� τήτα να λα� βεί με�τρα, συ� μφωνα με το τελευταί�ο εδα� φίο τής περ. β' τής παρ. 2 του α� ρθρου 73
ν. 4412/2016, πρίν απο�  τήν εκπνοή�  τής προθεσμί�ας υποβολή� ς προσφορα� ς του α� ρθρου 14 τής παρου� -
σας, δεν εφαρμο� ζεταί77 ή παρα� γραφος 18.1.2.  [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνα-
τότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]
 

18.1.5 Σε οποίαδή� ποτε απο�  τίς ακο� λουθες καταστα� σείς78: 
(α) Ο προσφε�ρων ε�χεί αθετή� σεί τίς ίσχυ� ουσες υποχρεω� σείς του που προβλε�πονταί στήν παρ. 2

του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 καί αφορου� ν υποχρεω� σείς που απορρε�ουν απο�  τίς δίατα� ξείς τής
περίβαλλοντίκή� ς,  κοίνωνίκοασφαλίστίκή� ς  καί  εργατίκή� ς  νομοθεσί�ας,  που  ε�χουν  θεσπίσθεί�  με  το
δί�καίο τής Ένωσής,  το εθνίκο�  δί�καίο,  συλλογίκε�ς  συμβα� σείς ή�  δίεθνεί�ς  δίατα� ξείς περίβαλλοντίκου� ,
κοίνωνίκου�  καί εργατίκου�  δίκαί�ου, οί οποί�ες απαρίθμου� νταί στο Παρα� ρτήμα X του Προσαρτή� ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφε�ρων τελεί�  υπο�  πτω� χευσή ή�  ε�χεί  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  εξυγί�ανσής ή�  είδίκή� ς
εκκαθα� ρίσής  ή�  τελεί�  υπο�  αναγκαστίκή�  δίαχεί�ρίσή  απο�  εκκαθαρίστή�  ή�  απο�  το  δίκαστή� ρίο  ή�  ε�χεί
υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  πτωχευτίκου�  συμβίβασμου�  ή�  ε�χεί  αναστεί�λεί  τίς  επίχείρήματίκε�ς  του
δραστήρίο� τήτες ή�  εα� ν βρί�σκεταί σε οποίαδή� ποτε ανα� λογή κατα� στασή προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοία
δίαδίκασί�α, προβλεπο� μενή σε εθνίκε�ς δίατα� ξείς νο� μου.  Η αναθε�τουσα αρχή�  μπορεί�  να μήν αποκλεί�εί
ε�ναν  οίκονομίκο�  φορε�α,  ο  οποί�ος  βρί�σκεταί  σε  μία  εκ  των καταστα� σεων που  αναφε�ρονταί  στήν
παραπα� νω περί�πτωσή, υπο�  τήν προυU πο� θεσή ο� τί ή αναθε�τουσα αρχή�  ε�χεί αποδεί�ξεί  ο� τί ο εν λο� γω
φορε�ας εί�ναί σε θε�σή να εκτελε�σεί τή συ� μβασή, λαμβα� νοντας υπο� ψή τίς ίσχυ� ουσες δίατα� ξείς καί τα
με�τρα γία τή συνε�χίσή τής επίχείρήματίκή� ς του λείτουργί�ας (παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016)79,

(γ) Υπα� ρχουν επαρκω� ς ευ� λογες ενδεί�ξείς  που οδήγου� ν  στο συμπε�ρασμα ο� τί  ο  οίκονομίκο� ς
φορε�ας  συνή� ψε  συμφωνί�ες  με  α� λλους  οίκονομίκου� ς  φορεί�ς  με  στο� χο  τή  στρε�βλωσή  του
ανταγωνίσμου� ,

δ)  Μί�α  κατα� στασή  συ� γκρουσής  συμφερο� ντων  κατα�  τήν  ε�ννοία  του  α� ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορεί� να θεραπευθεί� αποτελεσματίκα�  με α� λλα, λίγο� τερο παρεμβατίκα� , με�σα,
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(ε)  Μί�α  κατα� στασή  στρε�βλωσής  του  ανταγωνίσμου�  απο�  τήν  προ� τερή  συμμετοχή�  των
προσφερο� ντων κατα�  τήν προετοίμασί�α τής δίαδίκασί�ας συ� ναψής συ� μβασής, κατα�  τα ορίζο� μενα στο
α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί� να θεραπευθεί� με α� λλα, λίγο� τερο παρεμβατίκα� , με�σα,

(στ) Ο προσφε�ρων ε�χεί επίδεί�ξεί σοβαρή�  ή�  επαναλαμβανο� μενή πλήμμε�λεία κατα�  τήν εκτε�λεσή
ουσίω� δους απαί�τήσής στο πλαί�σίο προήγου� μενής δήμο� σίας συ� μβασής, προήγου� μενής συ� μβασής με
αναθε�τοντα φορε�α ή�  προήγου� μενής συ� μβασής παραχω� ρήσής που εί�χε ως αποτε�λεσμα τήν προ� ωρή
καταγγελί�α τής προήγου� μενής συ� μβασής, αποζήμίω� σείς ή�  α� λλες παρο� μοίες κυρω� σείς,

(ζ)  Ο  προσφε�ρων  ε�χεί  κρίθεί�  ε�νοχος  σοβαρω� ν  ψευδω� ν  δήλω� σεων  κατα�  τήν  παροχή�  των
πλήροφορίω� ν  που απαίτου� νταί  γία τήν εξακρί�βωσή τής απουσί�ας  των λο� γων αποκλείσμου�  ή�  τήν
πλή� ρωσή των κρίτήρί�ων επίλογή� ς,  ε�χεί  αποκρυ� ψεί τίς πλήροφορί�ες  αυτε�ς  ή�  δεν εί�ναί  σε θε�σή να
προσκομί�σεί τα δίκαίολογήτίκα�  που απαίτου� νταί κατ’ εφαρμογή�   του α� ρθρου 79 του ν. 4412/2016,

(ή)  Ο  προσφε�ρων  επίχεί�ρήσε  να  επήρεα� σεί  με  αθε�μίτο  τρο� πο  τή  δίαδίκασί�α  λή� ψής
αποφα� σεων τής αναθε�τουσας αρχή� ς, να αποκτή� σεί εμπίστευτίκε�ς πλήροφορί�ες που ενδε�χεταί να του
αποφε�ρουν  αθε�μίτο  πλεονε�κτήμα  στή  δίαδίκασί�α  συ� ναψής  συ� μβασής  ή�  να  παρα� σχεί  εξ  αμελεί�ας
παραπλανήτίκε�ς πλήροφορί�ες που ενδε�χεταί να επήρεα� σουν ουσίωδω� ς τίς αποφα� σείς που αφορου� ν
τον αποκλείσμο� , τήν επίλογή�  ή�  τήν ανα� θεσή,

(θ)  Ο  προσφε�ρων  ε�χεί  δίαπρα� ξεί  σοβαρο�  επαγγελματίκο�  παρα� πτωμα,  το  οποί�ο  θε�τεί  εν
αμφίβο� λω τήν ακεραίο� τήτα�  του.

18.1.6  Προσφε�ρων  αποκλεί�εταί  απο�  τή  συμμετοχή�  στή  δίαδίκασί�α  συ� ναψής  συ� μβασής,  εα� ν
συντρε�χουν οί προυU ποθε�σείς εφαρμογή� ς τής παρ. 4 του α� ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνίκο� ς λο� γος
αποκλείσμου� )80. 

18.1.7 Η αναθε�τουσα αρχή�  αποκλεί�εί προσφε�ροντα, σε οποίοδή� ποτε χρονίκο�  σήμεί�ο κατα�  τή δία� ρκεία
τής  δίαδίκασί�ας  συ� ναψής  συ� μβασής,  ο� ταν  αποδείκνυ� εταί  ο� τί  αυτο� ς  βρί�σκεταί,  λο� γω  πρα� ξεων  ή�
παραλεί�ψεων του, εί�τε πρίν εί�τε κατα�  τή δίαδίκασί�α, σε μί�α απο�  τίς περίπτω� σείς των προήγου� μενων
παραγρα� φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 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.81

18.1.8 Προσφε�ρων που εμπί�πτεί σε μία απο�  τίς καταστα� σείς που αναφε�ρονταί στίς παραγρα� φους
18.1.1, 18.1.2Α καί 18.1.582 μπορεί�  να προσκομί�ζεί στοίχεί�α προκείμε�νου να αποδεί�ξεί ο� τί τα με�τρα
που  ε�λαβε  επαρκου� ν  γία  να  αποδεί�ξουν  τήν  αξίοπίστί�α  του,  παρο� τί  συντρε�χεί  ο  σχετίκο� ς  λο� γος
αποκλείσμου� .  Εα� ν  τα  στοίχεί�α  κρίθου� ν  επαρκή� ,  ο  εν  λο� γω  προσφε�ρων  δεν  αποκλεί�εταί  απο�  τή
δίαδίκασί�α συ� ναψής συ� μβασής. Τα με�τρα που λαμβα� νονταί απο�  τους προσφε�ροντες αξίολογου� νταί σε
συνα� ρτήσή  με  τή  σοβαρο� τήτα  καί  τίς  ίδίαί�τερες  περίστα� σείς  του  ποίνίκου�  αδίκή� ματος  ή�  του
παραπτω� ματος. Αν τα με�τρα κρίθου� ν ανεπαρκή� , γνωστοποίεί�ταί στον προσφε�ροντα το σκεπτίκο�  τής
απο� φασής αυτή� ς. Προσφε�ρων που ε�χεί αποκλείστεί�,  με τελεσί�δίκή απο� φασή, απο�  τή συμμετοχή�  σε
δίαδίκασί�ες συ� ναψής συ� μβασής ή�  ανα� θεσής παραχω� ρήσής δεν μπορεί�  να κα� νεί χρή� σή τής ανωτε�ρω
δυνατο� τήτας κατα�  τήν περί�οδο του αποκλείσμου�  που ορί�ζεταί στήν εν λο� γω απο� φασή στο κρα� τος -
με�λος στο οποί�ο ίσχυ� εί ή απο� φασή.
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18.1.9  Η απο� φασή γία τήν δίαπί�στωσή τής επα� ρκείας ή�  μή των επανορθωτίκω� ν με�τρων κατα�  τήν
προήγου� μενή παρα� γραφο εκδί�δεταί συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στίς παρ. 8 καί 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.10 Προσφε�ρων που του ε�χεί επίβλήθεί�, με τήν κοίνή�  υπουργίκή�  απο� φασή του α� ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  ή  ποίνή�  του  αποκλείσμου�  αποκλεί�εταί  αυτοδί�καία  καί  απο�  τήν  παρου� σα  δίαδίκασί�α
συ� ναψής συ� μβασής.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής83

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οί προσφε�ροντες απαίτεί�ταί να εί�ναί εγγεγραμμε�νοί στο σχετίκο�  επαγγελματίκο�  μήτρω� ο που τήρεί�ταί
στο κρα� τος εγκατα� στασή� ς τους. Οί προσφε�ροντες που εί�ναί εγκατεστήμε�νοί στήν Ελλα� δα απαίτεί�ταί
να εί�ναί εγγεγραμμε�νοί στα Μήτρω� α Μελετήτω� ν ή�  Γραφεί�ων Μελετω� ν στήν κατήγορί�α/ κατήγορί�ες
μελετω� ν  του α� ρθρου 12.1 τής παρου� σας84.  Οί  προσφε�ροντες που εί�ναί  εγκατεστήμε�νοί   σε  λοίπα�
κρα� τή με�λή τής ΕυρωπαίUκή� ς Ένωσής απαίτεί�ταί να εί�ναί εγγεγραμμε�νοί σε αντί�στοίχα Μήτρω� α του
Παραρτή� ματος XI του Προσαρτή� ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια85

Κα� θε προσφε�ρων πρε�πεί να δίαθε�τεί: 

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

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

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα86

Κα� θε προσφε�ρων πρε�πεί να δίαθε�τεί: 

1.  Γία  τήν  κατήγορί�α  μελε�τής  {09}-  Μελε�τες  Μήχανολογίκε�ς  –  Ηλεκτρολογίκε�ς  –  Ηλεκτρονίκε�ς,
τουλα� χίστον 1 μελετήτή�  12ετου� ς εμπείρί�ας καί 1 μελετήτή�  8ετου� ς εμπείρί�ας καί 2 μελετήτε�ς 4ετου� ς
εμπείρί�ας στήν εν λο� γω κατήγορί�α,

2. Γία τήν κατήγορί�α μελε�τής {07}- Είδίκε�ς Αρχίτεκτονίκε�ς Μελε�τες, τουλα� χίστον 1 μελετήτή�  12ετου� ς
εμπείρί�ας στήν εν λο� γω κατήγορί�α,

3.  Γία  τήν κατήγορί�α μελε�τής {13}-  Μελε�τες Υδραυλίκω� ν  Έργων,  τουλα� χίστον 1 μελετήτή�  4ετου� ς
εμπείρί�ας στήν εν λο� γω κατήγορί�α.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης87

...............................................................................................................................
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19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορα�  στα κρίτή� ρία τής οίκονομίκή� ς καί χρήματοοίκονομίκή� ς επα� ρκείας καί τα κρίτή� ρία σχετί-
κα�  με τήν τεχνίκή�  καί επαγγελματίκή�  ίκανο� τήτα, ε�νας οίκονομίκο� ς φορε�ας μπορεί�  να στήρί�ζεταί στίς
ίκανο� τήτες α� λλων φορε�ων, ασχε�τως τής νομίκή� ς φυ� σής των δεσμω� ν του με αυτου� ς. 

Η αναθε�τουσα αρχή�  ελε�γχεί,  συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 22 τής παρου� σας, εα� ν οί φορεί�ς,
στίς ίκανο� τήτες των οποί�ων προτί�θεταί να στήρίχθεί� ο προσφε�ρων, πλήρου� ν τα σχετίκα�  κρίτή� ρία επί-
λογή� ς καί εα� ν συντρε�χουν λο� γοί αποκλείσμου�  κατα�  τα ορίζο� μενα στήν παρου� σα δίακή� ρυξή. 

Όσον αφορα�  τα κρίτή� ρία που σχετί�ζονταί με τους τί�τλους σπουδω� ν καί τα επαγγελματίκα�  προσο� ντα
που ορί�ζονταί στήν περί�πτωσή στ΄ του Με�ρους ΙΙ του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του Προσαρτή� ματος Α΄ του ν.
4412/2016 ή�  με τήν σχετίκή�  επαγγελματίκή�  εμπείρί�α, οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς μπορου� ν να βασί�ζονταί
στίς ίκανο� τήτες α� λλων φορε�ων μο� νο εα� ν οί τελευταί�οί θα εκτελε�σουν τίς εργασί�ες ή�  τίς υπήρεσί�ες γία
τίς οποί�ες απαίτου� νταί οί συγκεκρίμε�νες ίκανο� τήτες.

Όταν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας στήρί�ζεταί στίς ίκανο� τήτες α� λλων φορε�ων ο� σον αφορα�  τα κρίτή� ρία που
σχετί�ζονταί με τήν οίκονομίκή�  καί χρήματοοίκονομίκή�  επα� ρκεία, ο οίκονομίκο� ς φορε�ας καί αυτοί�  οί
φορεί�ς εί�ναί απο�  κοίνου�  υπευ� θυνοί88 γία τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής.

Υπο�  τους ίδί�ους ο� ρους, μί�α ε�νωσή οίκονομίκω� ν φορε�ων μπορεί�  να στήρί�ζεταί στίς ίκανο� τήτες των
συμμετεχο� ντων στήν ε�νωσή ή�  α� λλων φορε�ων (γία τα κρίτή� ρία τής οίκονομίκή� ς καί χρήματοοίκονομί-
κή� ς επα� ρκείας καί τα κρίτή� ρία σχετίκα�  με τήν τεχνίκή�  καί επαγγελματίκή�  ίκανο� τήτα).

Η εκτε�λεσή των ......89 γί�νεταί υποχρεωτίκα�  απο�  τον προσφε�ροντα ή� , αν ή προσφορα�  υποβα� λλεταί απο�
ε�νωσή οίκονομίκω� ν φορε�ων, απο�  ε�ναν απο�  τους συμμετε�χοντες στήν ε�νωσή αυτή� .

- 26 -





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Η  προσφορα�  των  δίαγωνίζομε�νων  περίλαμβα� νεί  τους  ακο� λουθους  ήλεκτρονίκου� ς
υποφακε�λους:
(α)  υποφα� κελο με τήν ε�νδείξή «Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς»
 (β)  υποφα� κελο με τήν ε�νδείξή «Οίκονομίκή�  Προσφορα� »
συ� μφωνα με τα κατωτε�ρω:

20.2 Ο ήλεκτρονίκο� ς υποφα� κελος «Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς» πρε�πεί, επί�  ποίνή�  αποκλείσμου� ,
να περίε�χεί90 τα ακο� λουθα:
 - α) το ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασής (ΕΕΕΣ)

-  β) τήν εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς, του α� ρθρου 15 τής παρου� σας.

20.3 Ο  ήλεκτρονίκο� ς  υποφα� κελος  «Οίκονομίκή�  Προσφορα� »  περίε�χεί  το  ψήφίακα�
υπογεγραμμε�νο  αρχεί�ο  pdf,  το  οποί�ο  παρα� γεταί  απο�  το  υποσυ� στήμα,  αφου�  συμπλήρωθου� ν
καταλλή� λως οί σχετίκε�ς φο� ρμες συ� μφωνα με το α� ρθρο 3.5. δ) τής παρου� σας.  

20.4  Στήν  περί�πτωσή  που  με  τήν  προσφορα�  υποβα� λλονταί  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα,  αυτα�  γί�νονταί
αποδεκτα�  εί�τε  κατα�  τα προβλεπο� μενα στίς  δίατα� ξείς  του Ν.  4250/2014 (Α’  94)  εί�τε  καί  σε  απλή�
φωτοτυπί�α, εφο� σον συνυποβα� λλεταί υπευ� θυνή δή� λωσή, στήν οποί�α βεβαίω� νεταί ή ακρί�βεία�  τους καί
ή  οποί�α  φε�ρεί  υπογραφή�  μετα�  τήν  ε�ναρξή  τής  δίαδίκασί�ας  συ� ναψής  συ� μβασής  (ή� τοί  μετα�  τήν
αποστολή�  τής προκή� ρυξής στήν Ε.Ε.Ε.Ε.) 91.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης 

Κρίτή� ρίο ανα� θεσής τής συ� μβασής εί�ναί ή «πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκή�  α� ποψή προσφορα� »
μο� νο βα� σεί τίμή� ς (χαμήλο� τερή τίμή� )92.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 93

Κατα�  τήν υποβολή�  προσφορω� ν οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς  υποβα� λλουν το ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο  Έγγραφο
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ),  συ� μφωνα με τα  ορίζο� μενα στο α� ρθρο 79  παρ.  1  του ν.  4412/2016,  το  οποί�ο
αποτελεί�  ενήμερωμε�νή  υπευ� θυνή  δή� λωσή,  με  τίς  συνε�πείες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντίκατα� στασή των πίστοποίήτίκω� ν που εκδί�δουν δήμο� σίες αρχε�ς ή�
τρί�τα με�ρή, επίβεβαίω� νοντας ο� τί ο εν λο� γω οίκονομίκο� ς φορε�ας πλήροί� τίς ακο� λουθες προυU ποθε�σείς:
α)  δεν  βρί�σκεταί  σε  μί�α  απο�  τίς  καταστα� σείς  του  α� ρθρου  18  τής  παρου� σας,
β) πλήροί�  τα σχετίκα�  κρίτή� ρία επίλογή� ς τα οποί�α ε�χουν καθορίστεί�,  συ� μφωνα με το α� ρθρο 19 τής
παρου� σας.

Σε  οποίοδή� ποτε  χρονίκο�  σήμεί�ο  κατα�  τή  δία� ρκεία  τής  δίαδίκασί�ας,  μπορεί�  να  ζήτήθεί�  απο�  τους
προσφε�ροντες να υποβα� λλουν ο� λα ή�  ορίσμε�να δίκαίολογήτίκα�  απο�  τα κατωτε�ρω αναφερο� μενα, ο� ταν
αυτο�  απαίτεί�ταί γία τήν ορθή�  δίεξαγωγή�  τής δίαδίκασί�ας.

Το ΕΕΕΣ μπορεί� να υπογρα� φεταί  ε�ως δε�κα (10) ήμε�ρες πρίν τήν καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α υποβολή� ς
των προσφορω� ν94. 

Κατα�  τήν υποβολή�  του ΕΕΕΣ, εί�ναί δυνατή� , με μο� νή τήν υπογραφή�  του κατα�  περί�πτωσή εκπροσω� που
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του οίκονομίκου�  φορε�α, ή προκαταρκτίκή�  απο� δείξή των λο�γων αποκλείσμου�  που αναφε�ρονταί στο
α� ρθρο 18.1.1 τής παρου� σας, γία το συ� νολο των φυσίκω� ν προσω� πων που εί�ναί με�λή του δίοίκήτίκου� ,
δίευθυντίκου�  ή�  εποπτίκου�  οργα� νου  του  ή�  ε�χουν  εξουσί�α  εκπροσω� πήσής,  λή� ψής  αποφα� σεων  ή�
ελε�γχου σε αυτο� ν95. 

Ως  εκπρο� σωπος  του  οίκονομίκου�  φορε�α,  γία  τήν  εφαρμογή�  του  παρο� ντος,  νοεί�ταί  ο  νο� μίμος
εκπρο� σωπος αυτου� , ο� πως προκυ� πτεί απο�  το ίσχυ� ον καταστατίκο�  ή�  το πρακτίκο�  εκπροσω� πήσή� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολή� ς  τής  προσφορα� ς  ή�  το  αρμοδί�ως  εξουσίοδοτήμε�νο  φυσίκο�  προ� σωπο  να
εκπροσωπεί�  τον  οίκονομίκο�  φορε�α  γία  δίαδίκασί�ες  συ� ναψής  συμβα� σεων  ή�  γία  τή  συγκεκρίμε�νή
δίαδίκασί�α συ� ναψής συ� μβασής96.

Στήν  περί�πτωσή  υποβολή� ς  προσφορα� ς  απο�  ε�νωσή  οίκονομίκω� ν  φορε�ων,  το  ΕΕΕΣ  υποβα� λλεταί
χωρίστα�  απο�  κα� θε με�λος τής ε�νωσής.

Στήν  περί�πτωσή  που  προσφε�ρων  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  δήλω� νεί  στο  ΕΕΕΣ  τήν  προ� θεσή�  του  γία
ανα� θεσή υπεργολαβί�ας, υποβα� λλεί μαζί� με το δίκο�  του ΕΕΕΣ καί το ΕΕΕΣ του υπεργολα� βου.

Στήν  περί�πτωσή  που  προσφε�ρων  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  στήρί�ζεταί  στίς  ίκανο� τήτες  ενο� ς  ή�
περίσσο� τερων φορε�ων υποβα� λλεί μαζί� με το δίκο�  του ΕΕΕΣ καί το ΕΕΕΣ κα� θε φορε�α, στίς ίκανο� τήτες
του οποί�ου στήρί�ζεταί.

Το δίκαί�ωμα συμμετοχή� ς καί οί ο� ροί καί προυU ποθε�σείς συμμετοχή� ς ο� πως  ορί�ζονταί στήν παρου� σα
δίακή� ρυξή, κρί�νονταί κατα�  τήν υποβολή�  τής προσφορα� ς, κατα�  τήν υποβολή�  των δίκαίολογήτίκω� ν του
παρο� ντος α� ρθρου, συ� μφωνα με το α� ρθρο 5 (α καί β) τής παρου� σας, καθω� ς καί κατα�  τή συ� ναψή τής
συ� μβασής συ� μφωνα με το α� ρθρο 8.1 τής παρου� σας. 

Οί μεμονωμε�νοί προσφε�ροντες πρε�πεί να ίκανοποίου� ν ο� λες τίς απαίτή� σείς των α� ρθρων 18 καί 19 τής
παρου� σας. Στήν περί�πτωσή ενω� σεων οίκονομίκω� ν φορε�ων, ή πλή� ρωσή των απαίτή� σεων του α� ρθρου
18 καί τής καταλλήλο� τήτας γία τήν α� σκήσή τής επαγγελματίκή� ς δραστήρίο� τήτας του α� ρθρου 19.1
πρε�πεί να ίκανοποίου� νταί απο�  κα� θε με�λος τής ε�νωσής γία τήν κατήγορί�α/ κατήγορί�ες του α� ρθρου
12.1 τής παρου� σας, στήν/στίς οποί�α/ οποί�ες κα� θε με�λος τής ε�νωσής συμμετε�χεί..  Η πλή� ρωσή των
απαίτή� σεων τής οίκονομίκή� ς καί χρήματοοίκονομίκή� ς επα� ρκείας καί τής τεχνίκή� ς καί επαγγελματίκή� ς
ίκανο� τήτας του α� ρθρου 19.2 καί 19.3, αντί�στοίχα, αρκεί� να ίκανοποίεί�ταί αθροίστίκα�  απο�  τα με�λή τής
ε�νωσής.

Στήν περί�πτωσή που προσφε�ρων οίκονομίκο� ς  φορε�ας ή�  ε�νωσή αυτω� ν  στήρί�ζεταί στίς ίκανο� τήτες
α� λλων φορε�ων, συ� μφωνα με το α� ρθρο 19.5 τής παρου� σας,  οί φορεί�ς στήν ίκανο� τήτα των οποί�ων
στήρί�ζεταί  ο  προσφε�ρων  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  ή�  ε�νωσή  αυτω� ν,  υποχρεου� νταί  στήν  υποβολή�  των
δίκαίολογήτίκω� ν που αποδείκνυ� ουν ο� τί δεν συντρε�χουν οί λο�γοί αποκλείσμου�  του α� ρθρου 18 καί ο� τί
πλήρου� ν τα σχετίκα�  κρίτή� ρία επίλογή� ς κατα�  περί�πτωσή του α� ρθρου 19 τής παρου� σας.

Ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  υποχρεου� ταί  να  αντίκαταστή� σεί  ε�ναν  φορε�α  στήν  ίκανο� τήτα  του  οποί�ου
στήρί�ζεταί, εφο� σον ο τελευταί�ος δεν πλήροί� το σχετίκο�  κρίτή� ρίο επίλογή� ς ή�  γία τον οποί�ο συντρε�χουν
λο�γοί αποκλείσμου�  των παραγρα� φων 1.1, 1.2, 1.2Α καί 1.597 του α� ρθρου 18.

Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  δεν  υποχρεου� νταί  να  υποβα� λλουν  δίκαίολογήτίκα�  ή�  α� λλα  αποδείκτίκα�
στοίχεί�α, αν καί στο με�τρο που ή αναθε�τουσα αρχή�  ε�χεί τή δυνατο� τήτα να λαμβα� νεί τα πίστοποίήτίκα�
ή�  τίς συναφεί�ς πλήροφορί�ες απευθεί�ας με�σω προ� σβασής σε εθνίκή�  βα� σή δεδομε�νων σε οποίοδή� ποτε
κρα� τος - με�λος τής Ένωσής, ή οποί�α δίατί�θεταί δωρεα� ν, ο� πως εθνίκο�  μήτρω� ο συμβα� σεων, είκονίκο�
φα� κελο  επίχεί�ρήσής,  ήλεκτρονίκο�  συ� στήμα  αποθή� κευσής  εγγρα� φων  ή�  συ� στήμα  προεπίλογή� ς.  Η
δή� λωσή γία τήν προ� σβασή σε εθνίκή�  βα� σή δεδομε�νων εμπερίε�χεταί στο ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο Έγγραφο
Συ� μβασής ( ΕΕΕΣ ).

Οί οίκονομίκοί� φορεί�ς δεν υποχρεου� νταί να υποβα� λουν δίκαίολογήτίκα� , ο� ταν ή αναθε�τουσα αρχή�  που
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ε�χεί αναθε�σεί τή συ� μβασή δίαθε�τεί ή� δή τα δίκαίολογήτίκα�  αυτα� .

Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους98.

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

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

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών99. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Ο προσωρίνο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πίν  σχετίκή� ς  ήλεκτρονίκή� ς  προ� σκλήσής απο�  τήν  αναθε�τουσα αρχή� ,
υποβα� λλεί,  κατα�  τα  είδίκο� τερα  ορίζο� μενα  στο  α� ρθρο  5  τής  παρου� σας, τα  δίκαίολογήτίκα�  που
αναφε�ρονταί κατωτε�ρω100:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Γία  τίς  περίπτω� σείς  του  α� ρθρου  18.1.1  τής  παρου� σας,  απο� σπασμα  ποίνίκου�  μήτρω� ου,  ή� ,
ελλεί�ψεί αυτου� , ίσοδυνα� μου εγγρα� φου που εκδί�δεταί απο�  αρμο� δία δίκαστίκή�  ή�  δίοίκήτίκή�  αρχή�  του
κρα� τους με�λους  ή�  τής χω� ρας καταγωγή� ς ή�  τής χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστήμε�νος ο προσφε�ρων, απο�
το οποί�ο προκυ� πτεί ο� τί πλήρου� νταί αυτε�ς οί απαίτή� σείς, το οποί�ο να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς (3) μή� νες
πρίν απο�  τήν υποβολή�  του101.  Η υποχρε�ωσή προσκο� μίσής του ως α� νω αποσπα� σματος αφορα�  καί στα
προ� σωπα που ορί�ζονταί στα  τε�σσερα τελευταί�α εδα� φία του α� ρθρου 18.1.1  τής παρου� σας.

 

22.1.2 Γία τίς περίπτω� σείς του α� ρθρου 18.1.2 τής παρου� σας:

β1) Αποδείκτίκο�  ασφαλίστίκή� ς ενήμερο� τήτας απο�  τους αρμο� δίους ασφαλίστίκου� ς φορεί�ς του
οίκεί�ου κρα� τους με�λους ή�  χω� ρας102, το οποί�ο πρε�πεί να εί�ναί εν ίσχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολή� ς του,
α� λλως, στήν περί�πτωσή που δεν αναφε�ρεταί σε αυτο�  χρο� νος ίσχυ� ος, πρε�πεί να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς
(3) μή� νες πρίν απο�  τήν υποβολή�  του103.

Οί Έλλήνες μελετήτε�ς - φυσίκα�  προ� σωπα υποβα� λλουν βεβαί�ωσή του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ ή�  α� λλου
τυχο� ν ασφαλίστίκου�  οργανίσμου�  ο� που εί�ναί ασφαλίσμε�νοί γία τήν κα� λυψή κυ� ρίας καί επίκουρίκή� ς
ασφα� λίσή� ς τους.

Οί  εγκατεστήμε�νες  στήν  Ελλα� δα  εταίρεί�ες  /  Γραφεί�α  Μελετω� ν   υποβα� λλουν  αποδείκτίκο�
ασφαλίστίκή� ς ενήμερο� τήτας (κυ� ρίας καί επίκουρίκή� ς ασφα� λίσής) γία το προσωπίκο�  τους με σχε�σή
εξαρτήμε�νής  εργασί�ας  (ΤΜΕΔΕ  γία  τους  ασφαλίσμε�νους  –  με�λή  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  γία  το  λοίπο�
προσωπίκο� ).  Δεν  αποτελου� ν  απο� δείξή  ενήμερο� τήτας  τής  προσφε�ρουσας  εταίρί�ας,  αποδείκτίκα�
ασφαλίστίκή� ς ενήμερο� τήτας  των φυσίκω� ν προσω� πων- μελετήτω� ν που στελεχω� νουν το πτυχί�ο τής
εταίρί�ας ως εταί�ροί. Οί αλλοδαποί� προσφε�ροντες (φυσίκα�  καί νομίκα�  προ� σωπα), που δεν υποβα� λουν
τα α� νω αποδείκτίκα� , υποβα� λλουν υπευ� θυνή δή� λωσή περί� του ο� τί δεν απασχολου� ν προσωπίκο� , γία το
οποί�ο  υπα� ρχεί  υποχρε�ωσή ασφα� λίσής σε ήμεδαπου� ς  ασφαλίστίκου� ς  οργανίσμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τε�τοίο προσωπίκο� , πρε�πεί να υποβα� λλουν σχετίκο�  αποδείκτίκο�  ασφαλίστίκή� ς ενήμερο� τήτας.

β2)  Αποδείκτίκο�  φορολογίκή� ς  ενήμερο� τήτας   απο�  τήν  αρμο� δία  αρχή�  του  οίκεί�ου  κρα� τους
με�λους ή�  χω� ρας104,  το οποί�ο  πρε�πεί  να εί�ναί  εν  ίσχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολή� ς  του,  α� λλως,  στήν
περί�πτωσή που δεν αναφε�ρεταί σε αυτο�  χρο� νος ίσχυ� ος, πρε�πεί να ε�χεί εκδοθεί�  ε�ως τρείς (3) μή� νες
πρίν απο�  τήν υποβολή�  του105. 
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Οί  Έλλήνες   μελετήτε�ς  καί  Εταίρεί�ες  /  Γραφεί�α  Μελετω� ν υποβα� λλουν αποδείκτίκο�  τής
αρμο� δίας Δ.Ο.Υ. 

Οί  αλλοδαποί�  προσφε�ροντες  υποβα� λλουν  υπευ� θυνή  δή� λωσή  περί�  του  ο� τί  δεν  ε�χουν
υποχρε�ωσή  καταβολή� ς  φο� ρων  στήν  Ελλα� δα.  Σε  περί�πτωσή  που  ε�χουν  τε�τοία  υποχρε�ωσή,
υποβα� λλουν σχετίκο�  αποδείκτίκο�  τής οίκεί�ας Δ.Ο.Υ.

β3)  υπευ� θυνή  δή� λωσή  του  προσφε�ροντος  ο� τί  δεν  ε�χεί  εκδοθεί�  δίκαστίκή�  ή�  δίοίκήτίκή�
απο� φασή με τελεσί�δίκή καί δεσμευτίκή�  ίσχυ�  γία τήν αθε�τήσή των υποχρεω� σεω� ν του ο� σον
αφορα�  στήν καταβολή�  φο� ρων ή�  είσφορω� ν κοίνωνίκή� ς ασφα� λίσής.

22.1.2Α Γία τίς  περίπτω� σείς  του α� ρθρου 18.1.2Α τής παρου� σας,  πίστοποίήτίκο�  απο�  τή  Δίευ� θυνσή
Προγραμματίσμου�  καί Συντονίσμου�  τής Επίθεω� ρήσής Εργασίακω� ν Σχε�σεων, που να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως
τρείς  (3)  μή� νες  πρίν  απο�  τήν  υποβολή�  του106, απο�  το  οποί�ο  να  προκυ� πτουν  οί  πρα� ξείς  επίβολή� ς
προστί�μου που ε�χουν εκδοθεί�  σε βα� ρος του οίκονομίκου�  φορε�α σε χρονίκο�  δία� στήμα δυ� ο (2) ετω� ν
πρίν απο�  τήν ήμερομήνί�α λή� ξής τής προθεσμί�ας υποβολή� ς προσφορα� ς. 

Με�χρί  να  καταστεί�  εφίκτή�  ή  ε�κδοσή  του  ανωτε�ρω  πίστοποίήτίκου� ,  αυτο�  αντίκαθί�σταταί  απο�
υπευ� θυνή δή� λωσή του οίκονομίκου�  φορε�α, χωρί�ς να απαίτεί�ταί επί�σήμή δή� λωσή του ΣΕΠΕ σχετίκα�  με
τήν ε�κδοσή του πίστοποίήτίκου� 107.

22.1.3 Γία τίς περίπτω� σείς του α� ρθρου 18.1.5 τής παρου� σας: 
Γία τήν περί�πτωσή β’108, πίστοποίήτίκο�  που εκδί�δεταί απο�  τήν αρμο� δία δίκαστίκή�  ή�  δίοίκήτίκή�

αρχή�  του οίκεί�ου κρα� τους με�λους ή�  χω� ρας, το οποί�ο να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς (3) μή� νες πρίν απο�  τήν
υποβολή�  του109. Είδίκο� τερα γία τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς που εί�ναί εγκατεστήμε�νοί στήν Ελλα� δα, τα
πίστοποίήτίκα�  ο� τί δεν τελου� ν υπο�  πτω� χευσή, πτωχευτίκο�  συμβίβασμο�  ή�  υπο�  αναγκαστίκή�  δίαχεί�ρίσή
ή�  ο� τί δεν ε�χουν υπαχθεί� σε δίαδίκασί�α εξυγί�ανσής, εκδί�δονταί απο�  το αρμο� δίο πρωτοδίκεί�ο τής ε�δρας
του οίκονομίκου�  φορε�α. Το πίστοποίήτίκο�   ο� τί το νομίκο�  προ� σωπο δεν ε�χεί τεθεί� υπο�  εκκαθα� ρίσή με
δίκαστίκή�  απο� φασή εκδί�δεταί απο�  το οίκεί�ο Πρωτοδίκεί�ο τής ε�δρας του οίκονομίκου�  φορε�α, το δε
πίστοποίήτίκο�  ο� τί δεν ε�χεί τεθεί� υπο�  εκκαθα� ρίσή με απο� φασή των εταί�ρων εκδί�δεταί απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συ� μφωνα με τίς  κεί�μενες δίατα� ξείς,  ως κα� θε  φορα�  ίσχυ� ουν.  Οί  μελετήτε�ς  -  φυσίκα�  προ� σωπα δεν
προσκομί�ζουν  πίστοποίήτίκο�  περί�  μή  θε�σεως  σε  εκκαθα� ρίσή.  Είδίκα�  ή  μή  αναστολή�  των
επίχείρήματίκω� ν δραστήρίοτή� των του οίκονομίκου�  φορε�α, γία τους εγκατεστήμε�νους στήν Ελλα� δα
οίκονομίκου� ς  φορεί�ς,  αποδείκνυ� εταί  με�σω  τής  ήλεκτρονίκή� ς  πλατφο� ρμας  τής  Ανεξα� ρτήτής  Αρχή� ς
Δήμοσί�ων Εσο� δων110. 

Γία τίς περίπτω� σείς α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ καί ή’111, υπευ� θυνή δή� λωσή του προσφε�ροντος,112  ο� τί δεν
συντρε�χουν στο προ� σωπο�  του οί ορίζο� μενοί λο�γοί αποκλείσμου� .113 

Γία τήν περί�πτωσή θ’114,  πίστοποίήτίκο�  αρμο� δίας  αρχή� ς.  Είδίκα�  γία τους εγκατεστήμε�νους
στήν  Ελλα� δα  μελετήτε�ς  -  φυσίκα�  προ� σωπα,  προσκομί�ζεταί  πίστοποίήτίκο�  του  Τ.Ε.Ε.,  ή�  του
αντί�στοίχου  επίμελήτήρί�ου  (ο� ταν  αυτο�  ε�χεί  πείθαρχίκε�ς  εξουσί�ες  επί�  των  μελω� ν  του)  περί�  μή
δία� πραξής  παραπτω� ματος,  γία  το  οποί�ο  επίβλή� θήκε  πείθαρχίκή�  ποίνή� .  Τα  Γραφεί�α  /  Εταίρεί�ες
Μελετω� ν,  καθω� ς  καί  τα  φυσίκα�  προ� σωπα-μελετήτε�ς,  ανεξα� ρτήτα  απο�  τήν  χω� ρα  εγκατα� στασής
(Ελλα� δα  ή�  αλλοδαπή� ),  τα  οποί�α  δεν  υπο� κείνταί  στους  α� νω  πείθαρχίκου� ς  φορεί�ς,  υποβα� λουν
πίστοποίήτίκο�  του φορε�α στον οποί�ο υπο� κείνταί, εφο� σον αυτο� ς ε�χεί πείθαρχίκε�ς εξουσί�ες στα με�λή
του, δίαφορετίκα�  υποβα� λουν υπευ� θυνή δή� λωσή ο� τί: α) δεν υπα� ρχεί πείθαρχίκο� ς φορε�ας καί β) δεν
ε�χουν δίαπρα� ξεί σοβαρο�  επαγγελματίκο�  παρα� πτωμα. 

22.1.4 Αν το κρα� τος με�λος ή�  χω� ρα δεν εκδί�δεί ε�γγραφα ή�  πίστοποίήτίκα�  που να καλυ� πτουν ο� λες τίς
περίπτω� σείς  που  αναφε�ρονταί  ως  α� νω,  υπο�  22.1.1,  22.1.2  καί  22.1.3  περ.  β',  το  ε�γγραφο  ή�  το
πίστοποίήτίκο�  μπορεί� να αντίκαθί�σταταί απο�  ε�νορκή βεβαί�ωσή ή� , στα κρα� τή με�λή ή�  στίς χω� ρες ο� που
δεν προβλε�πεταί ε�νορκή βεβαί�ωσή, απο�  υπευ� θυνή δή� λωσή του ενδίαφερομε�νου ενω� πίον αρμο� δίας
δίκαστίκή� ς  ή�  δίοίκήτίκή� ς  αρχή� ς,  συμβολαίογρα� φου  ή�  αρμο� δίου  επαγγελματίκου�  ή�  εμπορίκου�
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οργανίσμου�  του κρα� τους με�λους ή�  τής χω� ρας καταγωγή� ς ή�  τής χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστήμε�νος ο
οίκονομίκο� ς φορε�ας.

Οί αρμο� δίες δήμο� σίες αρχε�ς παρε�χουν, ο� που κρί�νεταί αναγκαί�ο, επί�σήμή δή� λωσή στήν οποί�α
αναφε�ρεταί ο� τί δεν εκδί�δονταί τα εν λο� γω ε�γγραφα ή�  τα πίστοποίήτίκα�  ή�  ο� τί τα ε�γγραφα αυτα�  δεν
καλυ� πτουν ο� λες τίς περίπτω� σείς που αναφε�ρονταί ανωτε�ρω.

Οί επί�σήμες δήλω� σείς καθί�στανταί δίαθε�σίμες με�σω του επίγραμμίκου�  αποθετήρί�ου
πίστοποίήτίκω� ν (e-Certis)115 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.Αν δίαπίστωθεί� με οποίονδή� ποτε
τρο� πο ο� τί, στήν εν λο�γω χω� ρα εκδί�δονταί τα υπο� ψή πίστοποίήτίκα� , ή προσφορα�  του δίαγωνίζο� μενου
απορρί�πτεταί.

22.1.5  Γία  τήν  περί�πτωσή  του  α� ρθρου  18.1.6  τής  παρου� σας116,  τα  ακο� λουθα,  συ� μφωνα  με  τα
ορίζο� μενα στο π.δ. 82/1996 καί στο α� ρθρο 8 του ν. 3310/2005,:

- Οί ήμεδαπε�ς επίχείρή� σείς:
i) πίστοποίήτίκο�  αρμο� δίας αρχή� ς που εποπτευ� εί συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς του ν. 2190/1920

τήν εταίρί�α, απο�  το οποί�ο προκυ� πτεί ο� τί οί μετοχε�ς τής εί�ναί ονομαστίκε�ς, που να ε�χεί εκδοθεί�  ε�ως
τρία� ντα (30) εργα� σίμες ήμε�ρες πρίν απο�  τήν υποβολή�  του. 117

ii)  αναλυτίκή�  κατα� στασή  με  τα  στοίχεί�α  των  μετο� χων  τής  εταίρεί�ας  καί  τον  αρίθμο�  των
μετοχω� ν  κα� θε  μετο� χου  (μετοχολο� γίο),  ο� πως  τα  στοίχεί�α  αυτα�  εί�ναί  καταχωρήμε�να  στο  βίβλί�ο
μετο� χων  τής  Εταίρεί�ας,  το  πολυ�  τρία� ντα  εργα� σίμες  ήμε�ρες  πρίν  απο�  τήν  ήμε�ρα  υποβολή� ς  τής
προσφορα� ς.

                                          
-  Οί αλλοδαπε�ς  επίχείρή� σείς,  εφο� σον  ε�χουν  κατα�  το  δί�καίο  τής  ε�δρας  τους  υποχρε�ωσή

ονομαστίκοποί�ήσής μετοχω� ν με�χρί φυσίκου�  προσω� που, προσκομί�ζουν:
i) πίστοποίήτίκο�  αρμο� δίας αρχή� ς του κρα� τους τής ε�δρας, απο�  το οποί�ο να προκυ� πτεί ο� τί οί

μετοχε�ς εί�ναί ονομαστίκε�ς
ii) αναλυτίκή�  κατα� στασή  μετο� χων,  με  αρίθμο�  των  μετοχω� ν  του  κα� θε  μετο� χου,  ο� πως  τα

στοίχεί�α  αυτα�  εί�ναί  καταχωρήμε�να  στο βίβλί�ο  μετο� χων τής  εταίρεί�ας  με  ήμερομήνί�α  το  πολυ�  30
εργα� σίμες με�ρες πρίν τήν υποβολή�  προσφορα� ς,

iii) κα� θε  α� λλο  στοίχεί�ο  απο�  το  οποί�ο  να  προκυ� πτεί  ή  ονομαστίκοποί�ήσή  με�χρί  φυσίκου�
προσω� που  των  μετοχω� ν,  που  ε�χεί  συντελεστεί�  το  τελευταί�ο  30ή� μερο  πρίν  τήν  υποβολή�  τής
προσφορα� ς. 

-  Οί  αλλοδαπε�ς  επίχείρή� σείς,  που  δεν  ε�χουν,  κατα�  το  δί�καίο  τής  ε�δρας  τους,  υποχρε�ωσή
ονομαστίκοποί�ήσής μετοχω� ν, υποβα� λλουν:

i) βεβαί�ωσή  περί�  μή  υποχρε�ωσής  ονομαστίκοποί�ήσής  των  μετοχω� ν  απο�  αρμο� δία  αρχή� ,
εφο� σον  υπα� ρχεί  σχετίκή�  προ� βλεψή,  δίαφορετίκα�  προσκομί�ζεταί  υπευ� θυνή  δή� λωσή  του
δίαγωνίζο� μενου,

ii) ε�γκυρή καί ενήμερωμε�νή κατα� στασή μετο� χων που κατε�χουν τουλα� χίστον 1% των μετοχω� ν,
iii) εα� ν δεν τήρεί�ταί τε�τοία κατα� στασή, προσκομί�ζεταί σχετίκή�  κατα� στασή μετο� χων (με 1%),

συ� μφωνα με τήν τελευταί�α Γενίκή�  Συνε�λευσή, αν οί με�τοχοί αυτοί� εί�ναί γνωστοί� στήν εταίρεί�α, 
iv) εα� ν δεν προσκομίστεί� κατα� στασή κατα�  τα ανωτε�ρω, ή εταίρί�α αίτίολογεί� τους λο� γους που

οί  με�τοχοί  αυτοί�  δεν  τής  εί�ναί  γνωστοί�.  Η  Επίτροπή�  του  Δίαγωνίσμου�  δεν  μπορεί�  να  κρί�νεί  τήν
επα� ρκεία  τής  αίτίολο� γήσής,  αν  ο� μως  αποδεί�ξεί  τή  δυνατο� τήτα  απο� κτήσής  ή�  συ� νταξής  τής
κατα� στασής αυτή� ς, το� τε ή επίχεί�ρήσή αποκλεί�εταί.

Ελλεί�ψείς  στα δίκαίολογήτίκα�  ονομαστίκοποί�ήσής  των  μετοχω� ν  συμπλήρω� νονταί  κατα�  το
α� ρθρο 7 τής παρου� σας.

Περαίτε�ρω, πρίν τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής, υποβα� λλεταί ή υπευ� θυνή δή� λωσή τής κοίνή� ς
απο� φασής των Υπουργω� ν  Ανα� πτυξής καί Επίκρατεί�ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
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22.1.6 Γία τήν περί�πτωσή του α� ρθρου 18.1.10 τής παρου� σας, υπευ� θυνή δή� λωσή του προσφε�ροντος
ο� τί δεν ε�χεί εκδοθεί� σε βα� ρος του απο� φασή αποκλείσμου�  συ� μφωνα με το α� ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

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

(α) οί προσφε�ροντες που εί�ναί εγκατεστήμε�νοί στήν Ελλα� δα υποβα� λλουν Πτυχί�ο Μελετήτή�  ή�
Γραφεί�ων Μελετω� ν 118   γία τίς αντί�στοίχες κατήγορί�ες μελετω� ν, ως εξή� ς: 

1  στήν κατήγορί�α μελε�τής {09}- Μελε�τες Μήχανολογίκε�ς – Ηλεκτρολογίκε�ς – Ηλεκτρονίκε�ς,
πτυχί�α τα� ξεων Δ΄ καί α� νω

2 στήν κατήγορί�α μελε�τής {07}- Είδίκε�ς Αρχίτεκτονίκε�ς Μελε�τες, πτυχί�α τα� ξεων Γ΄ καί α� νω

3 στήν κατήγορί�α μελε�τής {13}- Μελε�τες Υδραυλίκω� ν Έργων, πτυχί�α τα� ξεων Α΄ καί α� νω 

........

...........

(β) Οί προσφε�ροντες που εί�ναί εγκατεστήμε�νοί  σε λοίπα�  κρα� τή με�λή τής ΕυρωπαίUκή� ς Ένωσής
υποβα� λλουν  τίς  δήλω� σείς  καί  πίστοποίήτίκα�  που  περίγρα� φονταί  στο  Παρα� ρτήμα  XI  του
Προσαρτή� ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οί προσφε�ροντες που εί�ναί εγκατεστήμε�νοί σε κρα� τος με�λος του ΕυρωπαίUκου�  Οίκονομίκου�
Χω� ρου (Ε.Ο.Χ) ή�  σε τρί�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψεί καί κυρω� σεί τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�
ανα� θεσή δήμο� σία συ� μβασή καλυ� πτεταί απο�  τα Παραρτή� ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκε�ς σήμείω� σείς
του σχετίκου�  με τήν Ένωσή Προσαρτή� ματος I τής ως α� νω Συμφωνί�ας,  ή�  σε τρί�τες χω� ρες που δεν
εμπί�πτουν στήν προήγου� μενή  περί�πτωσή καί ε�χουν συνα� ψεί δίμερεί�ς ή�  πολυμερεί�ς συμφωνί�ες με τήν
Ένωσή  σε  θε�ματα  δίαδίκασίω� ν  ανα� θεσής  δήμοσί�ων  συμβα� σεων,  υποβα� λλουν  πίστοποίήτίκο�
αντί�στοίχου  επαγγελματίκου�  ή�  εμπορίκου�  μήτρω� ου.  Στήν  περί�πτωσή  που  χω� ρα  δεν  τήρεί�  τε�τοίο
μήτρω� ο,  το ε�γγραφο ή�  το πίστοποίήτίκο�  μπορεί�  να αντίκαθί�σταταί  απο�  ε�νορκή βεβαί�ωσή ή� ,  στα
κρα� τή  -  με�λή  ή�  στίς  χω� ρες  ο� που  δεν  προβλε�πεταί  ε�νορκή  βεβαί�ωσή,  απο�  υπευ� θυνή  δή� λωσή  του
ενδίαφερομε�νου ενω� πίον αρμο� δίας δίκαστίκή� ς  ή�  δίοίκήτίκή� ς αρχή� ς,  συμβολαίογρα� φου ή�  αρμο� δίου
επαγγελματίκου�  ή�  εμπορίκου�  οργανίσμου�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ο� που  εί�ναί
εγκατεστήμε�νος  ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  ο� τί  δεν  τήρεί�ταί  τε�τοίο  μήτρω� ο  καί  ο� τί  ασκεί�  τή
δραστήρίο� τήτα του α� ρθρου 17.1 τής παρου� σας.

Τα ως α� νω δίκαίολογήτίκα�  υπο�  α), β) καί γ) γί�νονταί αποδεκτα� , εφο� σον ε�χουν εκδοθεί�  ε�ως τρία� ντα
(30) εργα� σίμες ήμε�ρες πρίν απο�  τήν υποβολή�  τους, εκτο� ς αν συ� μφωνα με τίς είδίκο� τερες δίατα� ξείς
αυτω� ν φε�ρουν συγκεκρίμε�νο χρο� νο ίσχυ� ος119.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδείκνυ� εταί ως ακολου� θως 120: 

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

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

Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  σε  επίσημους  καταλόγους  ή�  δίαθε�τουν
πίστοποίήτίκο�  απο�  οργανίσμου� ς  πίστοποί�ήσής  που  συμμορφω� νονταί  με  τα  ευρωπαίUκα�  προ� τυπα
πίστοποί�ήσής,  κατα�  τήν ε�ννοία του Παραρτή� ματος  VII του Προσαρτή� ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομί�ζουν  στίς  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πίστοποίήτίκο�  εγγραφή� ς  εκδίδο� μενο  απο�  τήν
αρμο� δία αρχή�  ή�  το πίστοποίήτίκο�  που εκδί�δεταί απο�  τον αρμο� δίο οργανίσμο�  πίστοποί�ήσής, κατα�  τα
ορίζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στήν παρα� γραφο  22.2.6 του παρο� ντος α� ρθρου.
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Εα� ν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας, γία βα� σίμο λο�γο, δεν εί�ναί σε θε�σή να υποβα� λλεί τα δίκαίολογήτίκα�  που
ζήτεί�  ή  αναθε�τουσα  αρχή� ,  μπορεί�  να  αποδείκνυ� εί  τήν  οίκονομίκή�  καί  χρήματοοίκονομίκή�  του
επα� ρκεία με οποίοδή� ποτε α� λλο ε�γγραφο, το οποί�ο ή αναθε�τουσα αρχή�  κρί�νεί κατα� λλήλο. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδείκνυ� εταί ως ακολου� θως  121:
Είδίκα�  ή στελε�χωσή των ήμεδαπω� ν μελετήτίκω� ν επίχείρή� σεων αποδείκνυ� εταί με τήν προσκο� μίσή τής
βεβαί�ωσής εγγραφή� ς (πτυχί�ο) στο Μήτρω� ο Μελετήτω� ν / Γραφεί�ων Μελετω� ν.

Η τεχνίκή�  ίκανο� τήτα του προσφε�ροντος ο� πως αυτή�  προσδίορί�ζεταί στο α� ρθρο 19.3 αποδείκνυ� εταί,
συ� μφωνα με το Παρα� ρτήμα ΧΙΙ  του Προσαρτή� ματος Α’  του ν.  4412/2016,  βα� σεί  των ακο� λουθων
στοίχεί�ων:
- αii) κατα� λογο των κυρίο� τερων μελετω� ν που πραγματοποίή� θήκαν τήν τελευταί�α τρίετί�α,
-  β) αναφορα�  του τεχνίκου�  προσωπίκου�  καί των τεχνίκω� ν υπήρεσίω� ν, εί�τε ανή� κουν απευθεί�ας στήν
επίχεί�ρήσή του οίκονομίκου�  φορε�α εί�τε ο�χί, ίδί�ως των υπευθυ� νων γία τον ε�λεγχο τής ποίο� τήτας, καί
-  στ) αναφορα�  τί�τλων σπουδω� ν καί επαγγελματίκω� ν προσο� ντων του παρο�χου των υπήρεσίω� ν.

Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  σε  επίσημους  καταλόγους  ή�  δίαθε�τουν
πίστοποίήτίκο�  απο�  οργανίσμου� ς  πίστοποί�ήσής  που  συμμορφω� νονταί  με  τα  ευρωπαίUκα�  προ� τυπα
πίστοποί�ήσής,  κατα�  τήν ε�ννοία του Παραρτή� ματος  VII του Προσαρτή� ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομί�ζουν  στίς  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πίστοποίήτίκο�  εγγραφή� ς  εκδίδο� μενο  απο�  τήν
αρμο� δία αρχή�  ή�  το πίστοποίήτίκο�  που εκδί�δεταί απο�  τον αρμο� δίο οργανίσμο�  πίστοποί�ήσής, κατα�  τα
ορίζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στήν παρα� γραφο 22.2.6 του παρο� ντος α� ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης122

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

22.2.5  Αν ο προσφε�ρων επίθυμεί� να στήρίχθεί� στίς ίκανο� τήτες α� λλων φορε�ων, υποβα� λλεί στήν ανα-
θε�τουσα αρχή�  σχετίκή�  δε�σμευσή των φορε�ων αυτω� ν (π.χ. δή� λωσή, ίδίωτίκο�  συμφωνήτίκο� , κ.α.) ο� τί
θα δίαθε�σουν στον προσφε�ροντα τους αναγκαί�ους πο� ρους.

 
22.2.6  Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  σε  επί�σήμους  καταλο�γους  ή�  δίαθε�τουν
πίστοποίήτίκο�  απο�  οργανίσμου� ς  πίστοποί�ήσής  που  συμμορφω� νονταί  με  τα  ευρωπαίUκα�  προ� τυπα
πίστοποί�ήσής,  κατα�  τήν  ε�ννοία  του Παραρτή� ματος  VII  του Προσαρτή� ματος  Α'  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν,  γία  τήν  εκα� στοτε  συ� μβασή,  να  υποβα� λλουν  στίς  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πίστοποίήτίκο�
εγγραφή� ς  εκδίδο� μενο απο�  τήν αρμο� δία αρχή�  ή�  το πίστοποίήτίκο�  που εκδί�δεταί  απο�  τον αρμο� δίο
οργανίσμο�  πίστοποί�ήσής.
Στα πίστοποίήτίκα�  αυτα�  αναφε�ρονταί τα δίκαίολογήτίκα�  βα� σεί των οποί�ων ε�γίνε ή εγγραφή�  των εν
λο�γω οίκονομίκω� ν φορε�ων στον επί�σήμο κατα� λογο ή�  ή πίστοποί�ήσή καί ή κατα� ταξή στον εν λο�γω
κατα� λογο. 
Η πίστοποίου� μενή εγγραφή�  στους επί�σήμους καταλο� γους απο�  τους αρμο� δίους οργανίσμου� ς ή�  το
πίστοποίήτίκο� ,  που  εκδί�δεταί  απο�  τον  οργανίσμο�  πίστοποί�ήσής,  συνίστα�  τεκμή� ρίο
καταλλήλο� τήτας ο� σον αφορα�  τίς απαίτή� σείς ποίοτίκή� ς επίλογή� ς, τίς οποί�ες καλυ� πτεί ο επί�σήμος
κατα� λογος ή�  το πίστοποίήτίκο� .
Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  σε επί�σήμους καταλο� γους απαλλα� σσονταί  απο�
τήν υποχρε�ωσή υποβολή� ς των δίκαίολογήτίκω� ν που αναφε�ρονταί στο πίστοποίήτίκο�  εγγραφή� ς
τους.
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22.3.  Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περί�πτωσή  νομίκου�  προσω� που,  υποβα� λλονταί  ήλεκτρονίκα� ,  στον  φα� κελο  “Δίκαίολογήτίκα�
Προσωρίνου�  Αναδο�χου”, τα νομίμοποίήτίκα�  ε�γγραφα απο�  τα οποί�α προκυ� πτεί ή εξουσί�α υπογραφή� ς
του νομί�μου εκπροσω� που καί τα οποί�α πρε�πεί να ε�χουν εκδοθεί�  ε�ως τρία� ντα (30) εργα� σίμες ήμε�ρες
πρίν  απο�  τήν  υποβολή�  τους123,  εκτο� ς  αν  συ� μφωνα  με  τίς  είδίκο� τερες  δίατα� ξείς  αυτω� ν  φε�ρουν
συγκεκρίμε�νο χρο� νο ίσχυ� ος.

Εα� ν ο προσφε�ρων εί�ναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασής,
2.  Αντί�γραφο του ίσχυ� οντος καταστατίκου�  με το ΦΕΚ στο οποί�ο ε�χουν δήμοσίευτεί�  ο� λες οί  με�χρί
σή� μερα τροποποίή� σείς αυτου�  ή�  επίκυρωμε�νο αντί�γραφο κωδίκοποίήμε�νου καταστατίκου�  (εφο� σον
υπα� ρχεί)
3. ΦΕΚ στο οποί�ο ε�χεί δήμοσίευτεί� το πρακτίκο�  ΔΣ εκπροσω� πήσής του νομίκου�  προσω� που,
4.  Πρακτίκο�  Δ.Σ  περί�  ε�γκρίσής  συμμετοχή� ς  στο  δίαγωνίσμο� ,  στο  οποί�ο  μπορεί�  να  περίε�χεταί  καί
εξουσίοδο� τήσή  (εφο� σον  αυτο�  προβλε�πεταί  απο�  το  καταστατίκο�  του  υποψήφί�ου  αναδο�χου)  γία
υπογραφή�  καί υποβολή�  προσφορα� ς σε περί�πτωσή που δεν υπογρα� φεί ο ί�δίος ο νο� μίμος εκπρο� σωπος
του  φορε�α  τήν  προσφορα�  καί  τα  λοίπα�  απαίτου� μενα  ε�γγραφα  του  δίαγωνίσμου�  καί  ορί�ζεταί
συγκεκρίμε�νο α� τομο, ,
5. Πίστοποίήτίκο�  αρμο� δίας δίκαστίκή� ς ή�  δίοίκήτίκή� ς αρχή� ς περί� τροποποίή� σεων του καταστατίκου�  /
μή λυ� σής τής εταίρεί�ας.
Εα� ν ο προσφε�ρων εί�ναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντί�γραφο  του  καταστατίκου�  με  ο� λα  τα  με�χρί  σή� μερα  τροποποίήτίκα� ,  ή�  φωτοαντί�γραφο
επίκυρωμε�νου, απο�  δίκήγο� ρο, κωδίκοποίήμε�νου καταστατίκου� , εφο� σον υπα� ρχεί
2.  Πίστοποίήτίκα�  αρμο� δίας  δίκαστίκή� ς  ή�  δίοίκήτίκή� ς  αρχή� ς  περί�  των  τροποποίή� σεων  του
καταστατίκου�
Σε περί�πτωσή εγκατα� στασής τους στήν αλλοδαπή� , τα δίκαίολογήτίκα�  συ� στασή� ς τους εκδί�δονταί με
βα� σή τήν ίσχυ� ουσα νομοθεσί�α τής χω� ρας που εί�ναί εγκατεστήμε�να, απο�  τήν οποί�α καί εκδί�δεταί το
σχετίκο�  πίστοποίήτίκο� .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφε�ρων αναφε�ρεί στήν προσφορα�  του το τμή� μα τής συ� μβασής που προτί�θεταί να ανα-
θε�σεί υπο�  μορφή�  υπεργολαβί�ας σε τρί�τους, καθω� ς καί τους υπεργολα� βους που προτεί�νεί. 

23.2   Η  τή� ρήσή  των  υποχρεω� σεων  τής  παρ.  2  του  α� ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  απο�  υπεργο-
λα� βους δεν αί�ρεί τήν ευθυ� νή του κυρί�ου αναδο� χου.

23.3  .................................................................... 124

23.4     Αν το(α) τμή� μα(τα) τής συ� μβασής, το(α) οποί�ο(α) ο προσφε�ρων προτί�θεταί να αναθε�σεί υπο�
μορφή�  υπεργολαβί�ας σε τρί�τους, υπερβαί�νεί το ποσοστο�  του τρία� ντα τοίς εκατο�  (30%)125  τής συνολί-
κή� ς αξί�ας τής συ� μβασής, ή αναθε�τουσα αρχή� :

α) επαλήθευ� εί υποχρεωτίκα�  τή συνδρομή�  των λο� γων αποκλείσμου�  του α� ρθρου 18 τής παρου� -
σας γία τους υπεργολα� βους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,

β) απαίτεί� υποχρεωτίκα�  απο�  τον προσφε�ροντα να αντίκαταστή� σεί ε�ναν υπεργολα� βο, ο� ταν απο�
τήν ως α� νω επαλή� θευσή προκυ� πτεί ο� τί συντρε�χουν λο� γοί αποκλείσμου�  του. 
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Άρθρο 24 - Διάφορα:

Γία τή δίεξαγωγή�  του δίαγωνίσμου�  ε�χουν εκδοθεί� οί πίο κα� τω γνωμοδοτή� σείς  καί αποφα� σείς126:

α)  Απο� φασή  Δήμοτίκου�  Συμβουλί�ου  με  αρ.  πρωτ.  680/22-04-2019 {ΑΔΑ:  Ψ2ΞΑΩΡ5-4ΔΞ}  γία  τήν
εγγραφή�  τής μελε�τής  στο Τεχνίκο�  Προ� γραμμα,  ο� πως  τροποποίή� θήκε  ως προς τήν εγγραφή�  νε�ων
ενδεί�ξεων.

β)  Απο� φασή  Δήμοτίκου�  Συμβουλί�ου  με  αρ.  πρωτ.  689/22-04-2019 {ΑΔΑ:  ΩΟΕ6ΩΡ5-062}  γία  τήν
εγγραφή�  τής μελε�τής στον ΠρουU πολογίσμο�  Δή� μου Θεσσαλονί�κής ε�τους 2019 (3ή Αναμο� ρφωσή). 

γ) Γνωμοδο� τήσή Τεχνίκου�  Συμβουλί�ου Δήμοσί�ων Έργων Μήτροπολίτίκή� ς Ενο� τήτας Θεσσαλονί�κής με
αρ. Πρα� ξής 80 στήν 11ή Συνεδρί�ασή 10-07-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ367ΛΛ-ΑΦΤ) γία τήν ε�γκρίσή Ανα� θεσής με
μοναδίκο�  κρίτή� ρίο τήν τίμή� .

δ)  Απο� φασή  Δήμα� ρχου  με  αρ.  Πρωτ.  81274/09-07-2019  {ΑΔΑ:  ΩΑΑ4ΩΡ5-266}  {ΑΔΑΜ:
19REQ005285268  2019-07-17}  γία  ε�γκρίσή  δαπα� νής  καί  ανα� λήψής  πολυετου� ς  υποχρε�ωσής  γία
ανα� θεσή  τής  μελε�τής  με  τί�τλο:  «Ηλεκτρομήχανολογίκή�  μελε�τή,  αρχίτεκτονίκή�  μελε�τή  καί  μελε�τή
περίβα� λλοντος χω� ρου του σχολίκου�  συγκροτή� ματος στήν οδο�  Συγγρου�  31», με κατανομή� :

ε) Απο� φασή Οίκονομίκή� ς Επίτροπή� ς με αρ. πρωτ. 530/26-09-2019 γία ε�γκρίσή των ο� ρων δίεξαγωγή� ς
του δίαγωνίσμου� . 

Γία  τήν  παρου� σα  δίαδίκασί�α  ε�χεί  εκδοθεί�  ή  απο� φασή  με  αρ.πρωτ.   ….................  γία  τήν  ανα� λήψή
υποχρε�ωσής/ε�γκρίσή  δε�σμευσής  πί�στωσής  γία  το  οίκονομίκο�  ε�τος  201.....  καί  με  αρ.   .........
καταχω� ρήσή στο βίβλί�ο εγκρί�σεων καί εντολω� ν πλήρωμή� ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρω� νεταί καί ο αρίθμο� ς
τής  απο� φασής  ε�γκρίσής  τής  πολυετου� ς  ανα� λήψής  σε  περί�πτωσή  που  ή  δαπα� νή  εκτεί�νεταί  σε
περίσσο� τερα του ενο� ς οίκονομίκα�  ε�τή, συ� μφωνα με το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)127.

  Θεσσαλονί�κή - 15/10/2019

(Το� πος – Ημερομήνί�α)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντα� κτρία Η ΠροίUσταμε�νή του Τμή� ματος
Μελετω� ν Δήμοτίκω� ν κτίρί�ων &

Κοίνοχρή� στων Χω� ρων

Η ΠροίUσταμε�νή τής Δίευ� θυνσής
Αστίκου�  Σχεδίασμου�  &

Αρχίτεκτονίκω� ν Μελετω� ν

Λεμονία�  Φανου� λή Βασίλίκή�  Δαμα� σκου Σοφί�α Μανωλί�δου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν υπ' αρίθμ. πρωτ. 530/26-09-2019 απο� φασή Οίκονομίκή� ς Επίτροπή� ς128

Ο Αντίδή� μαρχος Οίκονομίκω� ν

Μίχαή� λ Κου� πκας
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1  Κατα�  τήν ε�ννοία τής περ. 28 τής παρ. 1 του α� ρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
2  Αναγρα� φεταί ο κωδίκο� ς ταυτοποί�ήσής τής δίατίθε�μενής πί�στωσής (π.χ. κωδίκο� ς ενα� ρίθμου ε�ργου

στο  ΠΔΕ  ή�  κωδίκο� ς  πί�στωσής  του  τακτίκου�  προυU πολογίσμου�  του  φορε�α  υλοποί�ήσής).  Σε
περί�πτωσή συγχρήματοδοτου� μενων ε�ργων απο�  πο� ρους τής ΕυρωπαίUκή� ς  Ένωσής,  αναγρα� φεταί
καί ο τί�τλος του Επίχείρήσίακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ ή�  α� λλου συγχρήματοδοτου� μενου απο�
πο� ρους ΕΕ προγρα� μματος στο πλαί�σίο του οποί�ου εί�ναί ενταγμε�νή ή υπο�  ανα� θεσή μελε�τή.

3   Συμπλήρω� νεταί ή επωνυμί�α τής αναθε�τουσας αρχή� ς. 
4  Με�σω τής λείτουργίκο� τήτας “Επίκοίνωνί�α” του υποσυστή� ματος.
5  Η περίπτ. (β) συμπλήρω� νεταί καί περίλαμβα� νεταί στή δίακή� ρυξή αν δήμοσίευ� τήκε προκαταρτίκή�

προκή� ρυξή στήν Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του α� ρθρου 62 του ν. 4412/2016).
6  Aπο�  τίς  2-5-2019,  παρε�χεταί  ή  νε�α  ήλεκτρονίκή�  υπήρεσί�α Promitheus

ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφε�ρεί  τή  δυνατο� τήτα  ήλεκτρονίκή� ς
συ� νταξής καί δίαχεί�ρίσής του ΕυρωπαίUκου�  Ενίαί�ου Εγγρα� φου Συ� μβασής (ΕΕΕΣ). Μπορεί�τε να δεί�τε
τή σχετίκή�  ανακοί�νωσή στή Δίαδίκτυακή�  Πυ� λή του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ καί το
Δίορθωτίκο�  (Επί�σήμή Εφήμερί�δα τής ΕυρωπαίUκή� ς Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιανουαρί�ου 2018)
στον Εκτελεστίκο�  Κανονίσμο�  (ΕΕ) 2016/7 γία τήν καθίε�ρωσή του τυποποίήμε�νου εντυ� που γία το
ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Προμή� θείας , με το οποί�ο επίλυ� θήκαν τα σχετίκα�  ζήτή� ματα ορολογί�ας
που υπή� ρχαν στο αρχίκο�  επί�σήμο ελλήνίκο�   κεί�μενο του Εκτελεστίκου�  Κανονίσμου� , Μπορεί�τε να
δεί�τε  το  σχετίκο�  Δίορθωτίκο�  στήν  ακο� λουθή  δίαδρομή�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

7  Πρβλ. καί α� ρθρο 4 1.τής με αρίθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απο� φασής του Υπουργου�
Υποδομω� ν καί Μεταφορω� ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών
ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης
που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και
κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β’ 4203).

8  Η περίπτ.  (θ)  συμπλήρω� νεταί  καί  περίλαμβα� νεταί  στή δίακή� ρυξή εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�
περίλα� βεί υποδεί�γματα εγγρα� φων προς υποβολή�  απο�  τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς π.χ. εγγυήτίκω� ν
επίστολω� ν.

9  Συμπλήρω� νονταί τυχο� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασής ή�  τευ� χή που ή αναθε�τουσα αρχή�  κρί�νεί αναγκαί�α
με σκοπο�  να περίγρα� ψεί ή�  να προσδίορί�σεί στοίχεί�α τής συ� μβασής ή�  τής δίαδίκασί�ας συ� ναψής.

10  Πρβ. α� ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
11  Όταν  εί�ναί  αδυ� νατο  να  παρασχεθεί�  ελευ� θερή,  πλή� ρής,  α� μεσή  καί  δωρεα� ν  ήλεκτρονίκή�

προ� σβασή σε ορίσμε�να ε�γγραφα τής συ� μβασής, μπορεί�  να περίλήφθεί�,  στο παρο� ν α� ρθρο τής
δίακή� ρυξής,  προ� βλεψή  ο� τί  τα  σχετίκα�  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  θα  δίατεθου� ν  με  με�σα  α� λλα
πλήν  των  ήλεκτρονίκω� ν,  ο� πως  το  ταχυδρομεί�ο  ή�  α� λλο  κατα� λλήλο  με�σο  ή�  συνδυασμο� ς
ταχυδρομίκω� ν ή�  α� λλων καταλλή� λων με�σων καί ήλεκτρονίκω� ν με�σων (τρί�το εδα� φίο παρ. 1 του
α� ρθρου 67 του ν.  4412/2016).  Στήν περί�πτωσή αυτή�   προτεί�νεταί  ή  ακο� λουθή δίατυ� πωσή:
«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 δεν μπορεί�  να προσφερθεί�  ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή καί δωρεα� ν ήλεκτρονίκή�  προ� σβασή σε
ορίσμε�να ε�γγραφα τής συ� μβασής, δίο� τί ή αναθε�τουσα αρχή�  προτί�θεταί να εφαρμο� σεί τήν παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφε�ρονταί,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  τής  δίακή� ρυξής,  τα  με�τρα
προστασί�ας  του  εμπίστευτίκου�  χαρακτή� ρα  των  πλήροφορίω� ν,  τα  οποί�α  απαίτου� νταί,  καί  τον
τρο� πο με τον οποί�ο εί�ναί δυνατή�  ή προ� σβασή στα σχετίκα�  ε�γγραφα. Ενδείκτίκα� , λ.χ., ή αναθε�τουσα
αρχή�  θα μπορου� σε να αναφε�ρεί ο� τί: “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  Συμπλήρω� νεταί  απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή�  με  σαφή� νεία συγκεκρίμε�νή ήμερομήνί�α  (“εγκαίρως,
ήτοι έως την ....”), προς αποφυγή�  οίασδή� ποτε συ� γχυσής καί αμφίβολί�ας. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




14  Συμπλήρω� νεταί ή ε�κτή ήμε�ρα πρίν απο�  τή λή� ξή τής προθεσμί�ας του α� ρθρου 14 τής παρου� σας. Σε
περί�πτωσή  επίσπευσμε�νής  δίαδίκασί�ας  τής  παρ.  3  του  α� ρθρου  27  του  ν.  4412/2016,
συμπλήρω� νεταί,  αντί�  τής  ε�κτής,  ή  τε�ταρτή  ήμε�ρα,  κατα�  τα  είδίκο� τερα  ορίζο� μενα  στα  α� ρθρα
67/297  παρ.  2  του  ν.  4412/2016.  Σε  περί�πτωσή  που  ή  ήμε�ρα  αυτή�  εί�ναί  αργί�α,  τί�θεταί  ή
προήγου� μενή αυτή� ς εργα� σίμή ήμε�ρα. Πρβλ καί α� ρθρο 11 τής υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
(3821 Β').

15   Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
16  Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.

4605/2019 καί τροποποίή� θήκε απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
17  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.

4605/2019 καί το α� ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμείω� νεταί ο� τί ή προθεσμί�α των 10
ήμερω� ν που αναγρα� φεταί στο παρο� ν  σήμεί�ο αφορα�  μο� νο τον χρο� νο υπογραφή� ς τής ΥΔ καί σε
καμί�α περί�πτωσή δεν συνδε�εταί με τήν συνολίκή�  προθεσμί�α υποβολή� ς  των προσφορω� ν με τήν
ε�ννοία  ο� τί  οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  ε�χουν  τή  δυνατο� τήτα  να  υποβα� λλουν  τήν  προσφορα�  τους
οποτεδή� ποτε κατα�  τήν ως α� νω προθεσμί�α.

18  Επίσήμαί�νεταί ο� τί, ως προς τίς προθεσμί�ες  γία τήν ολοκλή� ρωσή των ενεργείω� ν τής Επίτροπή� ς
Δίενε�ργείας  Δίαγωνίσμου�  ίσχυ� ουν  τα  ορίζο� μενα  στο  α� ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποί�ο
προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 καί τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 

19  Πρβ. καί α� ρθρο 101 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016, ο� πως αντίκαταστα� θήκε απο�  το α� ρθρο 43
παρ. 11 του ν. 4605/2019.

20  Πρβλ.  άρθρο 221Α παρ.  1β)  του ν.  4412/2016,  όπως προστέθηκε  με το άρθρο 43 παρ.  28 του ν.
4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019

21  Επίσήμαί�νεταί  ο� τί,  αν  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  θεωρή� σεί  ο� τί  προσφορε�ς  φαί�νονταί  ασυνή� θίστα
χαμήλε�ς,  απαίτεί�  απο�  τους  οίκονομίκου� ς  φορεί�ς  να  εξήγή� σουν  τήν  τίμή�  ή�  το  κο� στος  που
προτεί�νουν  στήν  προσφορα�  τους,  εντο� ς  αποκλείστίκή� ς  προθεσμί�ας,  κατα�  ανω� τατο  ο� ρίο  δε�κα
ήμερω� ν απο�  τήν κοίνοποί�ήσή τής σχετίκή� ς προ� σκλήσής. Στήν περί�πτωσή αυτή�  εφαρμο� ζονταί τα
α� ρθρα 88 καί 89 του ν. 4412/2016.

22 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.

23  Πρβλ.  α� ρθρο 103 παρ.  1 ν.  4412/2016,  ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 107 περ.  19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

24  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως αντίκαταστα� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.

25  Με τήν επίφυ� λαξή των παρ. 7 καί 8 του α� ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λή� ψή επανορθωτίκω� ν
με�σων).

26  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ
του ν. 4605/19.

27  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. β
του ν. 4605/19.

28    Πρβλ. παρ. 7 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 4   του
ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. καί α� ρθρο 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

29    Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
30  Πρβ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 41 του ν.

4605/2019.
31    Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017.
32  Πρβ. α� ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 42 του ν.

4605/2019.
33    Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 ε�ως 3 του ν. 4412/2016.
34  Πρβ. α� ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019.
35   Ή/καί ή Επίτροπή�  Δίαγωνίσμου� , κατα�  περί�πτωσή (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
36  Πρβλ. ομοί�ως προήγου� μενή υποσήμεί�ωσή
37  Η φρα� σή  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον





απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστί�θεταί στή δίακή� ρυξή μο� νο
στίς περίπτω� σείς εκεί�νες, στίς οποί�ες προβλε�πεταί υποχρε�ωσή προσυμβατίκου�  ελε�γχου, συ� μφωνα
με τα α� ρθρα 35 καί 36 του ν. 4129/2013, α� λλως δίαγρα� φεταί.

38  Επίσήμαί�νεταί ο� τί ή εν λο� γω υπευ� θυνή δή� λωσή υποβα� λλεταί απο�  τον προσωρίνο�  ανα� δοχο, ε�πείτα
απο�  σχετίκή�  προ� σκλήσή  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς,  μόνο στήν  περί�πτωσή  του  προσυμβατίκου�
ελε�γχου ή�  τής α� σκήσής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς κατα�  τής απο� φασής κατακυ� ρωσής (πρβ. α� ρθρο
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε απο�  τήν περ. 26 του α� ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) καί το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

39  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ
του ν. 4605/19.

40   Η απο� φασή κατακυ� ρωσής κοίνοποίεί�ταί στον προσωρίνο�  ανα� δοχο: α) στήν περί�πτωσή που
απαίτεί�ταί  υποβολή�  υπευ� θυνής  δή� λωσής  του  α� ρθρου  8.1,  μετα�  τον  ε�λεγχο  αυτή� ς  καί  τή
δίαπί�στωσή τής ορθο� τήτα� ς τής απο�  τήν Επίτροπή�  δίαγωνίσμου� , καί β) στήν περί�πτωσή που δεν
απαίτεί�ταί ή υποβολή�  τής ανωτε�ρω υπευ� θυνής δή� λωσής (πρβλ. προήγου� μενή υποσήμεί�ωσή), μετα�
τήν ολοκλή� ρωσή του ελε�γχου των δίκαίολογήτίκω� ν του προσωρίνου�  αναδο� χου κατα�  το α� ρθρο 5
τής παρου� σας καί τήν α� πρακτή πα� ροδο τής προθεσμί�ας α� σκήσής προδίκαστίκή� ς προσφυγή� ς. 

41  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ
του ν. 4605/19.

42  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ο� πως τροποποί�ήθήκε με το α� ρθρο 107 περ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171) καί το α� ρθρο 43 παρ. 7α υποπερ. αβ του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

43  Επίσήμαί�νεταί ο� τί με το  α� ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλε�πεταί ο� τί: "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".

44  Απο�  1-1-2017 τε�θήκε σε ίσχυ�  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το α� ρθρο 13 του οποί�ου καταργή� θήκε
το π.δ 113/2010.

45  Τί�θεταί μο� νο ο� ταν εκ του συμβατίκου�  ποσου�  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρί�ς ΦΠΑ) προκυ� πτεί εφαρμογή�
των δίατα� ξεων γία τον ε�λεγχο του Ε.Σ.Ρ.

46  Τί�θεταί  μο� νο  εφο� σον  προ� κείταί  γία συγχρήματοδοτου� μενο ε�ργο απο�  πο� ρους τής ΕυρωπαίUκή� ς
Ένωσής.

47  Τί�θεταί μο� νο εφο� σον επίλεγεί� ή δίενε�ργεία κλή� ρωσής γία τή συγκρο� τήσή συλλογίκω� ν οργα� νων.
48  Νο� μοί, ΠΔ καί υπουργίκε�ς αποφα� σείς που εκδί�δονταί μετα�  τήν ε�ναρξή τής δίαδίκασί�ας συ� ναψής

τής συ� μβασής συ� μφωνα με το α� ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελου� ν με�ρος του εφαρμοστε�ου
θεσμίκου�  πλαίσί�ου τής.

49  Σε περί�πτωσή που περίλαμβα� νονταί τυχο� ν δίκαίω� ματα προαί�ρεσής, δίαμορφω� νεταί αναλο� γως ή
εκτίμω� μενή αξί�α τής συ� μβασής καί το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα 6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).

50  Πρβλ. α� ρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
51  Όταν  προ� κείταί  γία  συγχρήματοδοτου� μενή  απο�  τήν  Ε.Ε.  μελε�τή,  του� το  να  αναγρα� φεταί  στή

Δίακή� ρυξή  καί  είδίκο� τερα  να  αναγρα� φεταί  ο  τί�τλος  τής  Πρα� ξής  καί  του  Επίχείρήσίακου�
Προγρα� μματος  στο  πλαί�σίο  του  οποί�ου  εί�ναί  ενταγμε�νή,  καθω� ς  καί  τα  ποσοστα�
συγχρήματοδο� τήσής τής δαπα� νής τής μελε�τής απο�  εθνίκου� ς καί ενωσίακου� ς πο� ρους (με αναφορα�
στο  δίαρθρωτίκο�  ταμεί�ο).  Επί�σής,  ή  σχετίκή�  συμπλή� ρωσή  ακολουθεί�  τή  δίακρίτή�  ορολογί�α
Συλλογίκε�ς  Αποφα� σείς  (ΣΑ)  ή�  ΚΑΕ,  ανα� λογα  τήν  πήγή�  χρήματοδο� τήσής  (ΠΔΕ  ή�  Τακτίκο� ς
προυU πολογίσμο� ς). Γία το ζή� τήμα τής ανα� λήψής δαπανω� ν δήμοσί�ων επενδυ� σεων,  βλ. καί α� ρθρο 5
του π.δ 80/2016.

52  Οί κρατή� σείς προσαρμο� ζονταί ανα� λογα με τήν περί�πτωσή.
53   Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 ε�βδομο εδα� φίο του ν. 4013/2011, ο� πως αντίκαταστα� θήκε απο�  το α� ρθρο

44 του ν. 4605/2019.
54  Η αναθε�τουσα αρχή�  δίαμορφω� νεί το παρο� ν σήμεί�ο τής δίακή� ρυξής, ανα� λογα με το αν αποφασί�σεί

να υποδίαίρε�σεί  τή  συ� μβασή σε περίσσο� τερα τμή� ματα/μελε�τες  ή�  ο� χί,  ή� τοί  να τίς  αναθε�σεί  ως
ενίαί�ο συ� νολο. Στήν περί�πτωσή που επίλε�ξεί να μήν υποδίαίρε�σεί σε τμή� ματα, αναφε�ρεί, στο παρο� ν
σήμεί�ο τής δίακή� ρυξής, τους βασίκου� ς λο� γους τής απο� φασή� ς τής αυτή� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν.
4412/2016).





55  Κατα�  το  α� ρθρο  184  του  ν.  4412/2016,  τμήματίκε�ς  προθεσμί�ες  μπορου� ν  να  τεθου� ν   στο
συμφωνήτίκο�  κατα�  τήν κρί�σή τής αναθε�τουσας αρχή� ς. Αν δεν τεθου� ν τμήματίκε�ς προθεσμί�ες, ή
σχετίκή�  αναφορα�  τής προκή� ρυξής δίαγρα� φεταί. Επί�σής, μπορεί� να γί�νεταί παραπομπή�  στο σχετίκο�
χρονοδία� γραμμα που (τυχο� ν) περίλαμβα� νεταί στο τευ� χος τεχνίκω� ν δεδομε�νων.

56  Στήν περί�πτωσή που ή αναθε�τουσα αρχή�  επίλε�ξεί  τή μή χορή� γήσή προκαταβολή� ς,  το σχετίκο�
εδα� φίο δίαγρα� φεταί.

57  Να  αναφερθεί�  εα� ν  γί�νονταί  δεκτε�ς  εναλλακτίκε�ς  προσφορε�ς  καί  να  συμπλήρωθου� ν  τα
αναφερο� μενα στο α� ρθρο 57 παρ 2  του ν.  4412/2016.  Άλλως,  να  συμπλήρωθεί�   «δεν  γί�νονταί
δεκτε�ς».

58  Πρβ. α� ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστο� σο, στήν παρα� γραφο 13.3 τής παρου� σας
ή  αναθε�τουσα  αρχή�  ε�χεί  συμπλήρω� σεί  ο� τί  γί�νονταί  δεκτε�ς  εναλλακτίκε�ς  προσφορε�ς,  ή
παρα� γραφος 13.4 δίαγρα� φεταί. 

59  Ορί�ζεταί ο χρο� νος απο�  τήν Αναθε�τουσα Αρχή� , κατ΄ εκτί�μήσή των ίδίαίτεροτή� των τής δίαδίκασί�ας.
Γία τον καθορίσμο�  του χρο� νου ίσχυ� ος τής προσφορα� ς, πρβ. α� ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   

60  Η  προθεσμί�α  παραλαβή� ς  των  προσφορω� ν  καθορί�ζεταί  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

61   Προτεί�νεταί οί αναθε�τουσες αρχε�ς να ορί�ζουν τήν ήμερομήνί�α ήλεκτρονίκή� ς αποσφρα� γίσής των
προσφορω� ν  μετα�  τήν  παρε�λευσή  τρίω� ν  εργασί�μων  ήμερω� ν  απο�  τήν  καταλήκτίκή�  ήμερομήνί�α
υποβολή� ς  των προσφορω� ν,  προκείμε�νου  να ε�χεί  προσκομίστεί�  απο�  τους  συμμετε�χοντες  καί  ή
πρωτο� τυπή  εγγυ� ήσή  συμμετοχή� ς,  συ� μφωνα  με  τα  προβλεπο� μενα  στο  α� ρθρο  3.5.  περ.  β  τής
παρου� σας.

62  Το ποσοστο�  τής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς δεν μπορεί� να υπερβαί�νεί το 2% τής εκτίμω� μενής αξί�ας τής
συ� μβασής,  χωρί�ς  το  Φ.Π.Α.,  με  ανα� λογή  στρογγυλοποί�ήσή,  μή  συνυπολογίζο� μενων  των
δίκαίωμα� των προαί�ρεσής καί παρα� τασής τής συ� μβασής (α� ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα� φίο πρω� το του
ν. 4412/2016 ο� πως τροποποίή� θήκε με τήν παρ. 5α του α� ρθρου 43 ν. 4605/2019 [Α’ 52].). 

63  Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε  με τήν περ. 4 του α� ρθρου 107 του
ν. 4497/2017 (Α' 171) καί τήν παρ. 5 περ. β, γ καί δ του α� ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

64   Πρβ. α� ρθρο 198 του ν. 4412/2016, ο� πως αντίκαταστα� θήκε με το α� ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).

65  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Εφο� σον προβλε�πεταί προκαταβολή�  συμπλήρω� νονταί οί
ο� ροί γία τήν εγγυήτίκή�  επίστολή�  προκαταβολή� ς.  Επίσήμαί�νεταί ο� τί ή εγγυ� ήσή καλή� ς εκτε�λεσής
καλυ� πτεί  καί  τήν  παροχή�  ίσο� ποσής  προκαταβολή� ς  προς  τον  ανα� δοχο,  χωρί�ς  να  απαίτεί�ταί  ή
κατα� θεσή εγγυ� ήσής προκαταβολή� ς.  Στήν περί�πτωσή που με τήν παρου� σα ορί�ζεταί  μεγαλυ� τερο
υ� ψος προκαταβολή� ς  (πχ 15%),  αυτή�  λαμβα� νεταί  με  τήν κατα� θεσή απο�  τον ανα� δοχο εγγυ� ήσής
προκαταβολή� ς που θα καλυ� πτεί τή δίαφορα�  μεταξυ�  του ποσου�  τής εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής καί
του ποσου�  τής καταβαλλο� μενής προκαταβολή� ς.

66  Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για  την  παροχή  εγγυήσεων  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  (εγγυοδοτική  παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3  Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστάσεως  και  αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

67  Πρβλ. α� ρθρα 63 καί 65 του ν. 4412/2016.
68  Συ� μφωνα με τήν περ. 40 τής παρ. 1 καί τήν παρ. 3 του α� ρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί�

ή  υποχρε�ωσή  δήμοσί�ευσής  τής  περί�λήψής  τής  προκή� ρυξής  σε  μί�α  ήμερή� σία  εφήμερί�δα  τής
πρωτευ� ουσας με πανελλή� νία κυκλοφορί�α, που προβλε�πεταί στο α� ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005
με�χρί καί τήν 31ή Δεκεμβρί�ου 2017 (πρβ. παρ. 10  του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθω� ς καί
σε μί�α ήμερή� σία εφήμερί�δα τής πρωτευ� ουσας του νομου� , στον οποί�ο προ� κείταί να κατασκευαστεί�
το ε�ργο,το οποί�ο αφορα�  ή μελε�τή ή�  ή υπήρεσί�α, ή�  τής ε�δρας τής Περίφε�ρείας, αν στήν ε�δρα του
νο� μου δεν εκδί�δεταί ήμερή� σία εφήμερί�δα ή�  αν το εν λο� γω ε�ργο θα εκτελεστεί�  σε περίσσο� τερους
νομου� ς,  που προβλε�πεταί στο ί�δίο α� ρθρο 12 του ν. 3316/2005 με�χρί τήν 31ή Δεκεμβρί�ου 2020
(πρβ. παρ. 12 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 

69  Συ� μφωνα με τήν παρ. 3 του α� ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί�  να ίσχυ� εί ε�ως καί τήν
31.12.2020 (πρβ. α� ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
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70  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επίσήμαί�νεταί ο� τί οί αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν
συγκεκρίμε�νες τα� ξείς/ πτυχί�α του Μήτρω� ου Μελετήτω� ν/ Γραφεί�ων Μελετω� ν. 

71  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α� ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
72   Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκε με το α� ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017.  Επίσήμαί�νεταί  ο� τί,  στο  ΕΕΕΣ,  ή  αναφορα�  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση”
νοεί�ταί, δεδομε�νής τής ως α� νω νομοθετίκή� ς μεταβολή� ς, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
ή  δε  σχετίκή�  δή� λωσή  του  οίκονομίκου�  φορε�α  στο  Με�ρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορα�  μο� νο  σε
αμετα� κλήτες καταδίκαστίκε�ς αποφα� σείς.

73  Στο Με�ρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λο� γοί Αποκλείσμου�  ) αντί�  του ο� ρου “δωροδοκία”, αναγρα� φεταί ο ο� ρος
“διαφθορά”, καθω� ς δεν ε�χεί δίορθωθεί�  με αντί�στοίχο δίορθωτίκο�  ο Κανονίσμο� ς 2016/7, ο� πως ή
Οδήγί�α 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).

74  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 τελευταί�α δυ� ο εδα� φία του ν.  4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκαν με το
α� ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

75 Πρβ. α� ρθρο 73 παρ. 2 περί�πτωσή γ' του ν. 4412/2016, ή οποί�α προστε�θήκε με το α� ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

76  Επίσήμαί�νεταί  ο� τί  ή  προ� βλεψή  γία  παρε�κκλίσή  απο�  τον  υποχρεωτίκο�  αποκλείσμο�  αποτελεί�
δυνατο� τήτα τής αναθε�τουσας αρχή� ς (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

77  Ομοί�ως με τήν προήγου� μενή σήμεί�ωσή. 
78    Οί λο� γοί  τής παραγρα� φου 18.1.5 αποτελου� ν  δυνήτίκου� ς λο� γους αποκλείσμου�  συ� μφωνα με το

α� ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεία,  ή  αναθε�τουσα αρχή�  δυ� ναταί  να  επίλε�ξεί  ε�ναν,
περίσσο� τερους, ο� λους ή�  ενδεχομε�νως καί κανε�ναν απο�  τους λο� γους αποκλείσμου�  τής παρ. 18.1.5,
συνεκτίμω� ντας τα ίδίαί�τερα χαρακτήρίστίκα�  τής υπο�  ανα� θεσή συ� μβασής (εκτίμω� μενή αξί�α αυτή� ς,
είδίκε�ς περίστα� σείς κλπ), με σχετίκή�  προ� βλεψή στο παρο� ν σήμεί�ο τής δίακή� ρυξής. Επίσήμαί�νεταί
ο� τί,  σε  περί�πτωσή  επίλογή� ς  οποίουδή� ποτε  δυνήτίκου�  λο� γου  αποκλείσμου�  τής  παρ.  18.1.5  καί
προ� βλεψής του στήν παρου� σα δίακή� ρυξή, ή αναθε�τουσα αρχή�  αποκλεί�εί τον οίκονομίκο�  φορε�α (με
τήν επίφυ� λαξή των παρ. 7 ε�ως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ� σωπο του οποί�ου συντρε�χεί
ο συγκεκρίμε�νος λο� γος αποκλείσμου� . Επίσήμαί�νεταί ο� τί ή επίλογή�  τής αναθε�τουσας αρχή� ς γία τους
λο� γους  αποκλείσμου�  τής  παραγρα� φου  18.1.5  δίαμορφω� νεί  αντίστοί�χως  το  ΕυρωπαίUκο�  Ενίαί�ο
Έγγραφο  Συ� μβασής  (Ε.Ε.Ε.Σ.)  καί  τα  αποδείκτίκα�  με�σα  του  α� ρθρου  22  τής  παρου� σας.  Σε
περί�πτωσή που ή αναθε�τουσα αρχή�  δεν επίλε�ξεί κα� ποίον απο�  τους λο� γους αποκλείσμου�  τής παρ.
18.1.5, δίαγρα� φεταί το περίεχο� μενο των σχετίκω� ν λο� γων αποκλείσμου�  τής παραγρα� φου καί δεν
συμπλήρω� νεταί αντί�στοίχα το ΕΕΕΣ καί τα αποδείκτίκα�  με�σα.

79  Σήμείω� νεταί  ο� τί,  στο  Κεφα� λαίο  Γ  του  ΕΕΕΣ  (  Λο� γοί  που  σχετί�ζονταί  με  Αφερεγγυο� τήτα,
Συ� γκρουσή  Συμφερο� ντων  ή�  Επαγγελματίκο�  Παρα� πτωμα  ),  οί  συγκεκρίμε�νες  καταστα� σείς
αναφε�ρονταί  με  παρο� μοία  ορολογί�α  ως  εξή� ς:  α)  έχει  κηρύξει  χρεοκοπία,  ή  β)  υπόκειται  σε
διαδικασία  αφερεγγυότητας  ή  παύσης  δραστηριοτήτων,  ή   γ)  έχει  υπαχθεί  σε  πτωχευτικό
συμβιβασμό,  ή  δ)  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  νομοθετικές  ή  κανονιστικές  διατάξεις,  ή  ε)  τελεί  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  στ)  έχουν  ανασταλεί  οι
δραστηριότητές του, καθω� ς δεν ε�χεί δίορθωθεί�  με αντί�στοίχο Δίορθωτίκο�  ο Κανονίσμο� ς 2016/7,
ο� πως ή Οδήγί�α 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).

80  Η  παρ.  18.1.6  τί�θεταί  μο� νο  αν  ή  ή  εκτίμω� μενή  αξί�α  τής  συ� μβασής  υπερβαί�νεί  το  ποσο�  του
1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρί�ς ΦΠΑ). Η μή συνδρομή�  του εν λο� γω εθνίκου�  λο� γου αποκλείσμου�  δήλω� νεταί
στο  αντί�στοίχο  πεδί�ο  του  Ε.Ε.Ε.Σ.  (Με�ρος  ΙΙΙ  Δ  “Άλλοι  λόγοι  αποκλεισμού  που  ενδέχεται  να
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους”).

81  Πρβλ.  α� ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  ή  οποί�α  προστε�θήκε  με  το  α� ρθρο  107 περ.  9  του  ν.
4497/2017. Επί�σής, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε�γγραφο τής Αρχή� ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετίκα�  με τήν απο� φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρί�ου 2018 στήν υπο� θεσή C-124/2017, , Vossloh,
ίδί�ως σκε�ψείς 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

82  Η  αναφορα�  στήν  παρ.  18.1.5  τί�θεταί  εφο� σον  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  επίλε�ξεί  κα� ποίον  απο�  τους
λο� γους αποκλείσμου�  τής παραγρα� φου αυτή� ς.

83  Όλα  τα  κρίτή� ρία  επίλογή� ς,  πλήν  τής  καταλλήλο� τήτας  γία  τήν  α� σκήσή  επαγγελματίκή� ς
δραστήρίο� τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο�  με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), εί�ναί προαίρετίκα�
γία τήν αναθε�τουσα αρχή�  καί πρε�πεί να σχετί�ζονταί καί να εί�ναί ανα� λογα με το αντίκεί�μενο τής
συ� μβασής (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα� θε περί�πτωσή, πρε�πεί να δίαμορφω� νονταί
κατα�  τρο� πο,  ω� στε  να  μήν  περίορί�ζεταί  δυσανα� λογα  ή  συμμετοχή�  των  ενδίαφερο� μενων





οίκονομίκω� ν  φορε�ων στους δίαγωνίσμου� ς.  Κατα�  το  στα� δίο  του  προσδίορίσμου�  των κρίτήρί�ων
καταλλήλο� τήτας των υποψήφί�ων,  εί�ναί  αναγκαί�ο  να τήρου� νταί  απο�  τίς  αναθε�τουσες αρχε�ς,  οί
θεμελίω� δείς  ενωσίακε�ς  αρχε�ς,  ίδί�ως  ή  αρχή�  τής  ί�σής  μεταχεί�ρίσής  των  συμμετεχο� ντων,  τής
αποφυγή� ς των δίακρί�σεων, τής δίαφα� νείας καί τής ανα� πτυξής του ελευ� θερου ανταγωνίσμου� . Τα
κρίτή� ρία  επίλογή� ς  του  α� ρθρου  19.1  ε�ως  19.3  εξετα� ζονταί  κατα�  τή  δίαδίκασί�α  ελε�γχου  τής
καταλλήλο� τήτας του προσφε�ροντος να εκτελε�σεί τή συ� μβασή (κρίτή� ρία “on/off”). 

84  Επίσήμαί�νεταί ο� τί οί αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν συγκεκρίμε�νες τα� ξείς/ πτυχί�α
του  Μήτρω� ου  Μελετήτω� ν/  Γραφεί�ων  Μελετω� ν.  Πρβλ.  Άρθρα  76  παρ  4  &  77  παρ.  4  του  ν.
4412/2016,  οί  οποί�ες  προστε�θήκαν  με  το  α� ρθρο  119 παρ.  5  περ.   α'  &  ε',  αντί�στοίχα,  του  ν.
4472/2017, σε συνδυασμο�  με το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.

85  Οί αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επίβα� λλουν απαίτή� σείς που να δίασφαλί�ζουν ο� τί οί οίκονομίκοί�
φορεί�ς δίαθε�τουν τήν αναγκαί�α οίκονομίκή�  καί χρήματοδοτίκή�  ίκανο� τήτα γία τήν εκτε�λεσή τής
συ� μβασής. Όλες οί απαίτή� σείς πρε�πεί να σχετί�ζονταί καί να εί�ναί ανα� λογες με το αντίκεί�μενο τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευταί�ο εδα� φίο καί αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οί εν λο� γω
απαίτή� σείς καθορί�ζονταί περίγραφίκα�  στο παρο� ν σήμεί�ο.

86  Οί αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επίβα� λλουν απαίτή� σείς που να δίασφαλί�ζουν ο� τί οί οίκονομίκοί�
φορεί�ς  δίαθε�τουν  τήν  αναγκαί�α  τεχνίκή�  καί  επαγγελματίκή�  ίκανο� τήτα  γία  τήν  εκτε�λεσή  τής
συ� μβασής. Όλες οί απαίτή� σείς πρε�πεί να σχετί�ζονταί καί να εί�ναί ανα� λογες με το αντίκεί�μενο τής
συ� μβασής (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τελευταί�ο  εδα� φίο  καί  αρ.  75 παρ.  4 του ν.  4412/2016).  Πίο
συγκεκρίμε�να,  ή  αναθε�τουσα αρχή�  περίγρα� φεί,  στο παρο� ν  σήμεί�ο,  τίς  απαίτή� σείς  τεχνίκή� ς  καί
επαγγελματίκή� ς ίκανο� τήτας, ανα� λογα με τήν υπο�  ανα� θεσή μελε�τή. Είδίκα�  ως προς τήν απαί�τήσή
στελε�χωσής  τής  επίχεί�ρήσής,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  αναφε�ρεί  περίγραφίκα�  τα  επαγγελματίκα�
προσο� ντα (εμπείρί�α, πτυχί�α, κλπ) των απαίτου� μενων γία τή συγκεκρίμε�νή συ� μβασή μελετήτω� ν.
Γία τον τρο� πο απο� δείξής τής στελε�χωσής, πρβλ. α� ρθρο 22.2.3 τής παρου� σας.

87  Προαίρετίκή�  επίλογή� . Η παρ. 19.4 τί�θεταί κατα�  δίακρίτίκή�  ευχε�ρεία τής αναθε�τουσας αρχή� ς καί
συμπλήρω� νεταί  εφο� σον  προβλε�πεταί  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  82  του  ν.  4412/2016.
Επαναλαμβα� νεταί  ο� τί  ο� λες  οί  απαίτή� σείς  πρε�πεί  να  σχετί�ζονταί  καί  να  εί�ναί  ανα� λογες  με  το
αντίκεί�μενο τής συ� μβασής (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

88  Το εδα� φίο αυτο�  προστί�θεταί κατα�  τήν κρί�σή τής αναθε�τουσας αρχή� ς συ� μφωνα με το α� ρθρο 78
παρ. 1 ε�βδομο εδα� φίο του ν. 4412/2016, α� λλως δίαγρα� φεταί. 

89  Προαίρετίκή�  επίλογή�  συμπλή� ρωσής  του  εδαφί�ου.  Συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.
4412/2016, στήν περί�πτωσή συμβα� σεων υπήρεσίω� ν, οί Αναθε�τουσες Αρχε�ς μπορου� ν να απαίτου� ν
τήν εκτε�λεσή ορίσμε�νων κρί�σίμων καθήκο� ντων απευθεί�ας απο�  τον ί�δίο τον προσφε�ροντα.

90  Επίσήμαί�νεταί  ο� τί  ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  παρα� γεί  απο�  το υποσυ� στήμα το ήλεκτρονίκο�  αρχεί�ο
«εκτυπω� σείς»  των Δίκαίολογήτίκω� ν  Συμμετοχή� ς  σε  μορφή�  αρχεί�ου  Portable Document Format
(PDF),  το οποί�ο  υπογρα� φεταί  με  εγκεκρίμε�νή  προήγμε�νή  ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�  ή�  προήγμε�νή
ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�  με  χρή� σή  εγκεκρίμε�νων  πίστοποίήτίκω� ν  καί  επίσυνα� πτεταί  στον
(υπο)φακε�λο τής προσφορα� ς «Δίκαίολογήτίκα�  Συμμετοχή� ς» (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4  τής με.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

91  Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 καί τροποποίή� θήκε απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

92   Εφίστα� ταί ή προσοχή�  των αναθετουσω� ν αρχω� ν στο ο� τί, συ� μφωνα με το α� ρθρο 86 παρ. 6. του ν.
4412/2016, στίς δίαδίκασί�ες συ� ναψής δήμο� σίας συ� μβασής εκπο� νήσής μελετω� ν (πλή� ρους μελε�τής
ή�  επίμε�ρους  σταδί�ων  αυτή� ς),  οί  αναθε�τουσες  αρχε�ς  μπορου� ν  να  χρήσίμοποίου� ν  τήν  τίμή�  ή�  το
κο� στος  ως  μοναδίκο�  κρίτή� ρίο  ανα� θεσής  μο� νο  εφο� σον  συντρε�χεί  μί�α  απο�  τίς  παρακα� τω
περίπτω� σείς, καί κατο� πίν γνω� μής του αρμο� δίου τεχνίκου�  συμβουλί�ου τής αναθε�τουσας αρχή� ς: α)
ο� ταν δεν απαίτου� νταί τεχνίκα�  στοίχεί�α α� λλα, πε�ραν των ή� δή περίεχομε�νων στο Φα� κελο Δήμο� σίας
Συ� μβασής,  ο� πως  κατα�  κυ� ρίο  λο� γο  στίς  περίπτω� σείς  τοπογραφίκω� ν  μελετω� ν  ή�  γεωτεχνίκω� ν
ερευνω� ν ή�  β) ο� ταν περίε�χονταί στο Φα� κελο Δήμο� σίας Συ� μβασής επαρκή�  τεχνίκα�  στοίχεί�α, ίδί�ως
εγκεκρίμε�νες  μελε�τες  προήγου� μενων  σταδί�ων  καί  εί�ναί  σε  ίσχυ�  εκδοθεί�σα  Α.Ε.Π.Ο.  ή�  γ)  ο� ταν
προ� κείταί γία μελε�τή μίκρου�  ή�  απλου�  ε�ργου ή�  ε�ργου χωρί�ς αβεβαίο� τήτες ως προς τήν τεχνίκή�  λυ� σή
ή�   δ) ο� ταν προ� κείταί περί�  μελετω� ν που, κατα�  τίς ίσχυ� ουσες προδίαγραφε�ς,  εκπονου� νταί σε ε�να
στα� δίο καί των οποί�ων ή ε�γκρίσή δεν προυU ποθε�τεί κανενο� ς εί�δους αδείοδο� τήσή ή�  θεσμοθετήμε�νή
δίαδίκασί�α  δήμο� σίας  δίαβου� λευσής,  ο� πως  ίδί�ως  των  τοπογραφίκω� ν,  κυκλοφορίακω� ν  καί
οίκονομίκω� ν.





93  Ως προς τον τρο� πο υποβολή� ς των αποδείκτίκω� ν με�σων του παρο� ντος α� ρθρου, τα οποί�α ε�χουν
συνταχθεί�/ παραχθεί�  απο�  τους ί�δίους τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 τής με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.

94   Πρβ.  α� ρθρο 79Α  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  ο� πως  προστε�θήκε με  το α� ρθρο 43  παρ.  6  του ν.
4605/2019. Σήμείω� νεταί ο� τί  ή προθεσμί�α  των 10 ήμερω� ν που αναγρα� φεταί στο παρο� ν  σήμεί�ο
αφορα�  μο� νο  τον  χρο� νο  υπογραφή� ς  του  ΕΕΕΣ  καί  σε  καμί�α  περί�πτωσή  δεν  συνδε�εταί  με  τή
συνολίκή�  προθεσμί�α υποβολή� ς των προσφορω� ν, με τήν ε�ννοία ο� τί οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς ε�χουν τή
δυνατο� τήτα να υποβα� λλουν τήν προσφορα�  τους οποτεδή� ποτε κατα�  τήν ως α� νω προθεσμί�α. 

95  Επίσήμαί�νεταί ο� τί ή ανωτε�ρω δυνατο� τήτα εναπο� κείταί στή δίακρίτίκή�  ευχε�ρεία του οίκονομίκου�
φορε�α.  Εξακολουθεί�  να υφί�σταταί ή δυνατο� τήτα να υπογρα� φεταί το ΕΕΕΣ απο�  το συ� νολο των
φυσίκω� ν προσω� πων που αναφε�ρονταί στα  τελευταί�α δυ� ο εδα� φία του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ο� πως τροποποίή� θήκαν με το α� ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

96  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποί�ο προστε�θήκε με το α� ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
97  Η υποχρεωτίκή�  αντίκατα� στασή του τρί�του, ως προς τήν παρ. 18.1.5, εναπο� κείταί στή δίακρίτίκή�

ευχε�ρεία τής αναθε�τουσας αρχή� ς, εφο� σον δε δεν τήν επίθυμεί�, απαλεί�φεταί ή αναφορα�  στήν παρ.
18.1.5 στο παρο� ν σήμεί�ο. Πρβλ. α� ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν. 4412/2016.

98  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  13 του ν.  4412/2016,  ο� πως προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ.  7,  περ.  α,
υποπερί�πτωσή αε του ν. 4605/2019..  

99  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.

100  Εφίστα� ταί  ή  προσοχή�  των  αναθετουσω� ν  αρχω� ν  στο  ο� τί  πρε�πεί  να  ζήτεί�ταί  ή  προσκο� μίσή
δίκαίολογήτίκω� ν προς απο� δείξή  μο� νο των λο� γων αποκλείσμου�  καί των κρίτήρί�ων επίλογή� ς που
ε�χουν τεθεί� στήν παρου� σα δίακή� ρυξή. Επίσήμαί�νεταί, περαίτε�ρω, ο� τί, ή αναθε�τουσα αρχή�  δυ� ναταί,
κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζήτεί�  απο�  προσφε�ροντες,  σε οποίοδή� ποτε χρονίκο�
σήμεί�ο κατα�  τή δία� ρκεία τής δίαδίκασί�ας,  να υποβα� λλουν ο� λα ή�  ορίσμε�να δίκαίολογήτίκα� ,  ο� ταν
αυτο�  απαίτεί�ταί γία τήν ορθή�  δίεξαγωγή�  τής δίαδίκασί�ας.

101  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.

102  Λαμβανομε�νου υπο� ψή του συ� ντομου, σε πολλε�ς περίπτω� σείς, χρο� νου ίσχυ� ος των πίστοποίήτίκω� ν
ασφαλίστίκή� ς  ενήμερο� τήτας  που  εκδί�δονταί  απο�  τους  ήμεδαπου� ς  ασφαλίστίκου� ς  φορεί�ς,  οί
οίκονομίκοί�  φορεί�ς μερίμνου� ν να αποκτου� ν εγκαί�ρως πίστοποίήτίκα�  τα οποί�α να καλυ� πτουν καί
τον χρο� νο υποβολή� ς τής προσφορα� ς, συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκείμε�νου να τα υποβα� λλουν,  εφο� σον αναδείχθου� ν  προσωρίνοί�  ανα� δοχοί.  Τα εν
λο� γω πίστοποίήτίκα�  υποβα� λλονταί μαζί� με τα υπο� λοίπα αποδείκτίκα�  με�σα του α� ρθρου 22 απο�  τον
προσωρίνο�  ανα� δοχο, με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής «Επίκοίνωνί�ας» του υποσυστή� ματος.

103  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.

104  Λαμβανομε�νου υπο� ψή του συ� ντομου, σε πολλε�ς περίπτω� σείς, χρο� νου ίσχυ� ος των πίστοποίήτίκω� ν
φορολογίκή� ς  ενήμερο� τήτας  που  εκδί�δονταί  απο�  τους  ήμεδαπου� ς  ασφαλίστίκου� ς  φορεί�ς,  οί
οίκονομίκοί�  φορεί�ς μερίμνου� ν να αποκτου� ν εγκαί�ρως πίστοποίήτίκα�  τα οποί�α να καλυ� πτουν καί
τον χρο� νο υποβολή� ς τής προσφορα� ς, συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκείμε�νου να τα υποβα� λλουν,  εφο� σον αναδείχθου� ν  προσωρίνοί�  ανα� δοχοί.  Τα εν
λο� γω πίστοποίήτίκα�  υποβα� λλονταί μαζί� με τα υπο� λοίπα αποδείκτίκα�  με�σα του α� ρθρου 22 απο�  τον
προσωρίνο�  ανα� δοχο, με�σω τής λείτουργίκο� τήτας τής «Επίκοίνωνί�ας» του υποσυστή� ματος.

105  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.

106  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 

107  Πρβλ. α� ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, ο� πως προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του
ν. 4605/2019. 

108  Εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  τήν επίλε�ξεί ως λο� γο αποκλείσμου� .
109  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
110  Με  εκτυ� πωσή  τής  καρτε�λας  “Στοίχεί�α  Μήτρω� ου/  Επίχεί�ρήσής”,  ο� πως  αυτα�  εμφανί�ζονταί  στο

taxisnet.
111  Εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  τίς επίλε�ξεί, ο� λες ή�  κα� ποία/ες εξ αυτω� ν, ως λο� γους αποκλείσμου� .





112   Οί  υπευ� θυνες  δήλω� σείς  του  παρο� ντος  τευ� χους  φε�ρουν  εγκεκρίμε�νή  προήγμε�νή  ήλεκτρονίκή�
υπογραφή�  ή�  προήγμε�νή  ήλεκτρονίκή�  υπογραφή�  που  υποστήρί�ζεταί  απο�  εγκεκρίμε�νο
πίστοποίήτίκο�  (Πρβλ. α� ρθρο 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

113  Επίσήμαί�νεταί ο� τί ή αναθε�τουσα αρχή� ,  εφο� σον μπορε�σεί να αποδεί�ξεί,  με κατα� λλήλα με�σα, ο� τί
συντρε�χεί κα� ποία απο�  τίς περίπτω� σείς αυτε�ς, αποκλεί�εί οποίονδή� ποτε οίκονομίκο�  φορε�α απο�  τή
συμμετοχή�  στή δίαδίκασί�α συ� ναψής τής δήμο� σίας συ� μβασής.

114  Εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  τήν επίλε�ξεί ως λο� γο αποκλείσμου� .
115   Η  πλατφο� ρμα  τής  ΕυρωπαίUκή� ς  Επίτροπή� ς  eCertis γία  τήν  αναζή� τήσή  ίσοδυ� ναμων

πίστοποίήτίκω� ν  α� λλων  κρατω� ν-μελω� ν  τής  Ε.Ε  εί�ναί  δίαθε�σίμή,  χωρί�ς  κο� στος,  στή  δίαδρομή� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσήμαί�νεταί ο� τί ή ΕΑΑΔΗΣΥ εί�ναί ο αρμο� δίος εθνίκο� ς
φορε�ας γία τήν καταχω� ρήσή καί τή� ρήσή των στοίχεί�ων του eCertis γία τήν Ελλα� δα. Πρβλ. το με
αρίθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετίκο�  ε�γγραφο  τής  Αρχή� ς  στον  ακο� λουθο  συ� νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

116  Η  υποχρε�ωσή  προσκο� μίσής  δίκαίολογήτίκω� ν  ονομαστίκοποί�ήσής  μετοχω� ν  αφορα�  μο� νο  στίς
ανω� νυμες  εταίρεί�ες που  λαμβα� νουν  με�ρος  στο  δίαγωνίσμο� ,  εί�τε  προ� κείταί  γία  μεμονωμε�νους
υποψή� φίους, εί�τε γία με�λή ενω� σεων καί μο� νο εφο� σον ή εκτίμω� μενή αξί�α τής συ� μβασής υπερβαί�νεί
το ποσο�  του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρί�ς ΦΠΑ). Εξαίρου� νταί τής υποχρε�ωσής αυτή� ς οί εταίρεί�ες που
εί�ναί είσήγμε�νες στο Χρήματίστή� ρίο τής χω� ρας εγκατα� στασή� ς τους καί υποβα� λλουν περί�  του� του
υπευ� θυνή δή� λωσή του νομί�μου εκπροσω� που τους.

117  Πρβ παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019

118  τα οποί�α εκδί�δονταί συ� μφωνα με τίς είδίκε�ς δίατα� ξείς του ν. 3316/2005 καί του π.δ. 138/2009 
119  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43

παρ. 7, περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 
120  Συμπλήρω� νονταί  τα απαίτου� μενα δίκαίολογήτίκα�  (αποδείκτίκα�  με�σα), κατα�  περί�πτωσή, με βα� σή

το Με�ρος Ι του Παραρτή� ματος ΧΙΙ  του Προσαρτή� ματος Α’ του ν. 4412/2016.
121   Γία τήν απο� δείξή τής   τεχνίκή� ς ίκανο� τήτας του προσφε�ροντος, ο� πως αυτή�  προσδίορί�ζεταί στο

α� ρθρο 19.3, ή αναθε�τουσα αρχή�  αναγρα� φεί ο� σα εκ των αποδείκτίκω� ν με�σων που αναφε�ρονταί στα
στοίχεί�α αίί,   β,  γ, ε,  στ καί ή του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του Προσαρτή� ματος Α’ του ν.  4412/2016
απαίτου� νταί  (α� ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  α� νω  νο� μου).  Είδίκα�  ή  στελε�χωσή  των  ήμεδαπω� ν
μελετήτίκω� ν επίχείρή� σεων αποδείκνυ� εταί με τήν προσκο� μίσή τής βεβαί�ωσής εγγραφή� ς (πτυχί�ο)
στο Μήτρω� ο Μελετήτω� ν/ Γραφεί�ων Μελετω� ν.

122  Εφο� σον ε�χεί αναφερθεί�  σχετίκή�  απαί�τήσή στο α� ρθρο 19.4, συμπλήρω� νεταί αναλο�γως συ� μφωνα
με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

123  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο� πως αυτή�  προστε�θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερί�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 

124   Οί  αναθε�τουσες αρχε�ς  μπορου� ν να προβλε�πουν ο� τί,  κατο� πίν αίτή� ματος του υπεργολα� βου καί
εφο� σον  ή  φυ� σή  τής  συ� μβασής  το  επίτρε�πεί,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  καταβα� λλεί  απευθεί�ας  στον
υπεργολα� βο τήν αμοίβή�  του δυνα� μεί συ� μβασής υπεργολαβί�ας με τον ανα� δοχο. Στήν περί�πτωσή
αυτή� , καθορί�ζονταί τα είδίκο� τερα με�τρα ή�  οί μήχανίσμοί�  που επίτρε�πουν στον κυ� ρίο ανα� δοχο να
εγεί�ρεί  αντίρρή� σείς  ως  προς  αδίκαίολο�γήτες  πλήρωμε�ς,  καθω� ς  καί  οί  ρυθμί�σείς  που  αφορου� ν
αυτο� ν τον τρο� πο πλήρωμή� ς.  Στήν περί�πτωσή αυτή�  δεν αί�ρεταί ή ευθυ� νή του κυ� ρίου αναδο�χου.
Συμπλήρω� νεταί αναλο�γως.

125  Ο  ο� ρος  αυτο� ς  μπορεί�  να  τεθεί�,  κατα�  τήν  κρί�σή  τής αναθε�τουσας αρχή� ς,  καί  στήν  περί�πτωσή
ποσοστου�  μίκρο� τερου του 30% τής εκτίμω� μενής αξί�ας τής συ� μβασής (πρβλ. παρ. 5 α� ρθρου 131
του ν. 4412/2016.

126  Τί�θενταί  οί  τυχο� ν  λήφθεί�σες  γνωμοδοτή� σείς  καί  αποφα� σείς,  π.χ.  αποφα� σείς  ανα� λήψής
υποχρε�ωσής, δε�σμευσής πί�στωσής, ή προήγου� μενή συ� μφωνή γνω� μή τής αρμο� δίας Δίαχείρίστίκή� ς
Αρχή� ς σε περί�πτωσή συγχρήματοδοτου� μενής συ� μβασής, τυχο� ν α� λλες εγκρί�σείς, είδίκοί� ο� ροί, κλπ.

127  Απο�  01.01.2017 ε�χεί  τεθεί�  σε ίσχυ�  το π.δ  80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”, το α� ρθρο 13 του οποί�ου καταργεί� το π.δ 113/2010.  Συ� μφωνα με το α� ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου

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




φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επί�σής, συ� μφωνα με το α� ρθρο 12 παρ.
2 γ)  του ί�δίου 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. καί α� ρθρο 5 του ως α� νω δίατα� γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.

128  Του  αρμοδί�ου  οργα� νου  του  εργοδο� τή  –  αναθε�τουσας  αρχή� ς  (α� ρθρο  2  παρ.  3  στοίχ.  2  του  ν.
4412/2016).
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