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  ανοικτή διαδικασία 
για την έπιλογη�  αναδο� χου για την έκπο� νηση της μέλέ�της:
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Εκτιμώμενης αξίας  839.370,37 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
που θα διέξαχθέι� συ� μφωνα μέ: 

α) τις διατα� ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο� ρους της παρου� σας 

2  Συμπληρω� νονται τα στοιχέι�α της αναθέ�τουσας αρχη� ς. Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τοντές φορέι�ς
δυ� νανται  να  χρησιμοποιου� ν  το  παρο� ν  τέυ� χος  διακη� ρυξης  για  τις  συμβα� σέις  που  αναθέ�τουν
συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.

3  Αναγρα� φέται ο κωδικο� ς ταυτοποι�ησης της διατιθέ�μένης πι�στωσης (π.χ. κωδικο� ς ένα� ριθμου έ�ργου
στο  ΠΔΕ  η�  κωδικο� ς  πι�στωσης  του  τακτικου�  πρου= πολογισμου�  του  φορέ�α  υλοποι�ησης).  Σέ
πέρι�πτωση συγχρηματοδοτου� μένων έ�ργων απο�  πο� ρους της Ευρωπαι=κη� ς  Ένωσης,  αναγρα� φέται
και ο τι�τλος του Επιχέιρησιακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ η�  α� λλου συγχρηματοδοτου� μένου απο�
πο� ρους ΕΕ προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου έι�ναι ένταγμέ�νη η υπο�  ανα� θέση μέλέ�τη.

4   Συμπληρω� νέται η έπωνυμι�α της αναθέ�τουσας αρχη� ς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1. 1                  Αναθέ�τουσα αρχη�          :   ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οδο� ς : Βασ. Γέωργι�ου Α' 1 
Ταχ.Κωδ. : 54640
Τηλ. : 2313 318453
Telefax : 2313 316171
E-mail           : dasam@thessaloniki.gr
Πληροφορι�ές : 2313 318470

1.2 Κυ� ριος του Έργου :        Δη� μος Θέσσαλονι�κης

1.3 Εργοδο� της:                                    Δη� μος Θέσσαλονι�κης

1.4 Προι=στα� μένη Αρχη�  :                    Δημοτικο�  Συμβου� λιο του Δη� μου Θέσσαλονι�κης

1.5 Διέυθυ� νουσα Υπηρέσι�α :         Διέυ� θυνση Αστικου�  Σχέδιασμου�  και Αρχιτέκτονικω� ν Μέλέτω� ν

1.6 Αρμο� διο Τέχνικο�  Συμβου� λιο : Τέχνικο�  Συμβου� λιο Δημοσι�ων Έργων Μητροπολιτικη� ς Ενο� τητας
Θέσσαλονι�κης

1.7 Εφο� σον οι  ανωτέ�ρω υπηρέσι�ές μέταστέγασθου� ν κατα�  τη δια� ρκέια της διαδικασι�ας συ� ναψης η�
έκτέ�λέσης της μέλέ�της, υποχρέου� νται να δηλω� σουν α� μέσα τα νέ�α τους στοιχέι�α στους προσφέ�ροντές
η�  στον ανα� δοχο.

Εφο� σον  οι  ανωτέ�ρω  υπηρέσι�ές  η� /και  τα  αποφαινο� μένα  ο� ργανα  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς
καταργηθου� ν,  συγχωνέυτου� ν  η�  μέ  οποιονδη� ποτέ  τρο� πο  μέταβληθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκέια  της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�  έκτέ�λέσης  της  μέλέ�της,  υποχρέου� νται  να  δηλω� σουν  α� μέσα  στους
προσφέ�ροντές5 η�  στον ανα� δοχο τα στοιχέι�α των υπηρέσιω� ν η�  αποφαινο� μένων οργα� νων, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτέλου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  των  έν  λο� γω  οργα� νων  που  υπέισέ�ρχονται  στα
δικαιω� ματα και υποχρέω� σέις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

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

α) η  …. προκη� ρυξη συ� μβασης ο� πως δημοσιέυ� θηκέ στην Επι�σημη Εφημέρι�δα της Ευρωπαι=κη� ς
Ένωσης (ΕΕΕΕ), 
β) η μέ αρ. …… προκαταρκτικη�  προκη� ρυξη6, 
γ) η παρου� σα διακη� ρυξη,
δ) το Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 7, 
έ) το έ�ντυπο οικονομικη� ς προσφορα� ς, ο� πως παρα� γέται απο�  την έιδικη�  ηλέκτρονικη�  φο� ρμα του
υποσυστη� ματος,
στ) το Τέυ� χος Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων του έ�ργου μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα
των απαιτου� μένων μέλέτω� ν  και η τέκμηρι�ωση της σκοπιμο� τητας του έ�ργου.
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    ζ) το τέυ� χος της Συγγραφη� ς Υποχρέω� σέων (Σ.Υ.) 8   μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, 
    η) το τέυ� χος προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν,

θ) το υπο� δέιγμα ….9

ι)  τυχο� ν  συμπληρωματικέ�ς  πληροφορι�ές  και  διέυκρινι�σέις  που  θα  παρασχέθου� ν  απο�  την
αναθέ�τουσα αρχη�   έπι� ο� λων των ανωτέ�ρω,
ια) …10

2.2  Προσφέ�ρέται  έλέυ� θέρη,  πλη� ρης,  α� μέση  και  δωρέα� ν  ηλέκτρονικη�  προ� σβαση  στα  έ�γγραφα  της
συ� μβασης11 στον  έιδικο� ,  δημο� σια  προσβα� σιμο,  χω� ρο  “Εθνικο�  Συ� στημα  Ηλέκτρονικω� ν  Δημοσι�ων
Συμβα� σέων  (ΕΣΗΔΗΣ)  -  Δημο� σια  Έργα  ”  της  πυ� λης  www.  eprocurement  .gov.gr  ,  καθω� ς  και  στην
ιστοσέλι�δα της αναθέ�τουσας αρχη� ς (www  .  thessaloniki  .  gr  ).
........................................................................................12 13.

2.3  Εφο� σον  έ�χουν ζητηθέι�  έγκαι�ρως,  η� τοι  έ�ως την  16-04-202014,  η  αναθέ�τουσα αρχη�  παρέ�χέι  σέ
ο� λους τους προσφέ�ροντές που συμμέτέ�χουν στη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης συμπληρωματικέ�ς
πληροφορι�ές σχέτικα�  μέ τα έ�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τέρο έ�ως την 22-04-202015. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορέ�ς  υποβα� λλονται  απο�  τους  ένδιαφέρομέ�νους  ηλέκτρονικα� ,  μέ�σω  της
διαδικτυακη� ς πυ� λης www.promitheus.gov.gr  ,   του ΕΣΗΔΗΣ, μέ�χρι την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α και
ω� ρα  που  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  14  της  παρου� σας  διακη� ρυξης,  σέ  ηλέκτρονικο�  φα� κέλο  του
υποσυστη� ματος.

Για  τη συμμέτοχη�  στην  παρου� σα διαδικασι�α  οι  ένδιαφέρο� μένοι  οικονομικοι�  φορέι�ς  απαιτέι�ται  να
διαθέ�τουν  ψηφιακη�  υπογραφη� ,  χορηγου� μένη  απο�  πιστοποιημέ�νη  αρχη�  παροχη� ς  ψηφιακη� ς
υπογραφη� ς  και  να  έγγραφου� ν  στο  ηλέκτρονικο�  συ� στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη�  πυ� λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθω� ντας τη διαδικασι�α έγγραφη� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 έ�ως 1.4 της
Κοινη� ς Υπουργικη� ς Απο� φασης μέ 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 έ�νωση οικονομικω� ν φορέ�ων υποβα� λλέι κοινη�  προσφορα� ,  η οποι�α υποχρέωτικα�  υπογρα� φέται
ψηφιακα� ,  έι�τέ  απο�  ο� λους  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  που  αποτέλου� ν  την  έ�νωση,  έι�τέ  απο�
έκπρο� σωπο�  τους,  νομι�μως  έξουσιοδοτημέ�νο.  Στην  προσφορα� ,  έπι�  ποινη�  απο� ρριψης  της
προσφορα� ς,  προσδιορι�ζέται η έ�κταση και το έι�δος της συμμέτοχη� ς του κα� θέ μέ�λους της έ�νωσης,
συμπέριλαμβανομέ�νης  της  κατανομη� ς  αμοιβη� ς  μέταξυ�  τους,  καθω� ς  και  ο  έκπρο� σωπος/
συντονιστη� ς αυτη� ς.

3.2 Στον ηλέκτρονικο�  φα� κέλο προσφορα� ς πέριέ�χονται:

 (α) έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς».

 (β)  έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη “Τέχνικη�  Προσφορα� ”.

(γ) έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη  «Οικονομικη�  Προσφορα� ».
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3.3 Απο�  τον προσφέ�ροντα σημαι�νονται, μέ χρη� ση του σχέτικου�  πέδι�ου του υποσυστη� ματος, κατα�  την
συ� νταξη της προσφορα� ς,  τα στοιχέι�α  έκέι�να που έ�χουν έμπιστέυτικο�  χαρακτη� ρα,  συ� μφωνα μέ  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην πέρι�πτωση αυτη� , ο προσφέ�ρων υποβα� λλέι στον οικέι�ο  (υπο)φα� κέλο σχέτικη�  αιτιολο� γηση μέ τη
μορφη�  ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�νου αρχέι�ου pdf, αναφέ�ροντας ρητα�  ο� λές τις σχέτικέ�ς διατα� ξέις νο� μου η�
διοικητικέ�ς  πρα� ξέις  που  έπιβα� λλουν  την  έμπιστέυτικο� τητα  της  συγκέκριμέ�νης  πληροφορι�ας,  ως
συνημμέ�νο της ηλέκτρονικη� ς του προσφορα� ς.  Δέν χαρακτηρι�ζονται ως έμπιστέυτικέ�ς πληροφορι�ές
σχέτικα�  μέ τις τιμέ�ς μονα� δος, τις προσφέρο� μένές ποσο� τητές και την οικονομικη�  προσφορα� .  

3.4  Στην  πέρι�πτωση  της  υποβολη� ς  στοιχέι�ων  μέ  χρη� ση  μορφο� τυπου  φακέ�λου  συμπιέσμέ�νων
ηλέκτρονικω� ν  αρχέι�ων  (π.χ.  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο  μέ  μορφη�  ZIP),  έκέι�να  τα  οποι�α  έπιθυμέι�  ο
προσφέ�ρων να χαρακτηρι�σέι ως έμπιστέυτικα� , συ� μφωνα μέ τα ανωτέ�ρω αναφέρο� μένα, θα πρέ�πέι να
τα υποβα� λλέι  ως χωριστα�  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α  μέ  μορφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ως
χωριστο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο  μορφο� τυπου  φακέ�λου  συμπιέσμέ�νων ηλέκτρονικω� ν  αρχέι�ων  που  να
πέριλαμβα� νέι αυτα� .

3.5  Ο  χρη� στης  –  οικονομικο� ς  φορέ�ας  υποβα� λλέι  τους  ανωτέ�ρω  (υπο)φακέ�λους  μέ�σω  του
υποσυστη� ματος, ο� πως πέριγρα� φέται κατωτέ�ρω:

α)  Τα  στοιχέι�α  και  δικαιολογητικα�  που  πέριλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κέλο  μέ  την  έ�νδέιξη
«Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»  έι�ναι τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 20.2, τα δέ στοιχέι�α και δικαιολογητικα�
που πέριλαμβα� νονται στον (υπο)φα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Τέχνικη�  Προσφορα� » έι�ναι τα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 20.3 της παρου� σας.
Τα στοιχέι�α αμφο� τέρων των (υπο)φακέ�λων υποβα� λλονται απο�  τον οικονομικο�  φορέ�α ηλέκτρονικα�  σέ
μορφη�  αρχέι�ου Portable Document Format (PDF) και έφο� σον έ�χουν συνταχθέι�/παραχθέι� απο�  τον ι�διο,
φέ�ρουν  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�   μέ
χρη� ση έγκέκριμέ�νων πιστοποιητικω� ν συ� μφωνα μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-
10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντο� ς  τριω� ν  (3)  έργασι�μων  ημέρω� ν  απο�  την  ηλέκτρονικη�  υποβολη�  των  στοιχέι�ων  και
δικαιολογητικω� ν του (υπο)φακέ�λου «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»  προσκομι�ζέται υποχρέωτικα�  απο�
τον  οικονομικο�  φορέ�α  στην  αναθέ�τουσα  αρχη� ,  σέ  έ�ντυπη  μορφη�  και  σέ  σφραγισμέ�νο  φα� κέλο,  η
πρωτο� τυπη έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς.16

Επισημαι�νέται  ο� τι  η  έν  λο� γω υποχρέ�ωση δέν ισχυ� έι  για τις  έγγυη� σέις  ηλέκτρονικη� ς  έ�κδοσης (π.χ.
έγγυη� σέις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
γ) Οι προσφέ�ροντές συντα� σσουν την οικονομικη�  τους προσφορα�  συμπληρω� νοντας την αντι�στοιχη
έιδικη�  ηλέκτρονικη�  φο� ρμα  του  υποσυστη� ματος  και  έπισυνα� πτοντας,  στον  ηλέκτρονικο�  χω� ρο
«Συνημμέ�να Ηλέκτρονικη� ς Προσφορα� ς» και στον κατα�  πέρι�πτωση (υπο)φα� κέλο, ο� λα τα στοιχέι�α της
προσφορα� ς τους σέ μορφη�  αρχέι�ου Portable Document Format (PDF).

δ)  Στην  οικονομικη�  προσφορα�  αναγρα� φέται  η  προσφέρο� μένη  τιμη�  ανα�  κατηγορι�α  μέλέ�της  και  η
συνολικη�  τιμη�  για  την έκτέ�λέση της  συ� μβασης.  Η οικονομικη�  προσφορα�  συντι�θέται  για  κα� θέ  έπι�
μέ�ρους κατηγορι�α μέλέ�της, συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις της πέρι�πτωσης δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Πέριλαμβα� νέι, έκτο� ς απο�  τις αμοιβέ�ς για την έκπο� νηση των μέλέτω� ν, τις αμοιβέ�ς
για τον προγραμματισμο� , την έπι�βλέψη και την αξιολο� γηση των αναγκαι�ων έρέυνητικω� ν έργασιω� ν
πα� σης  φυ� σέως,  καθω� ς  έπι�σης  και  των  έργασιω� ν  /μέλέτω� ν,  συ� μφωνα  μέ  τα  αναφέρο� μένα  στην
πέρι�πτωση δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα�  τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο
95 παρ. 3 του νο� μου αυτου� . Η συνολικη�  προσφέρο� μένη τιμη�  τρέ�πέται σέ ποσοστο�  έ�κπτωσης έπι�  της
προέκτιμω� μένης αμοιβη� ς, μέ στρογγυλοποι�ηση στο δέυ� τέρο δέκαδικο�  ψηφι�ο.
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έ)  Στη  συνέ�χέια,  οι  προσφέ�ροντές  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στημα  τα  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α
[«έκτυπω� σέις»  των  Δικαιολογητικω� ν  Συμμέτοχη� ς,  της  Τέχνικη� ς  Προσφορα� ς  και  της  Οικονομικη� ς
Προσφορα� ς  τους  σέ  μορφη�  αρχέι�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχέι�α  αυτα�
υπογρα� φονται  απο�  τους  προσφέ�ροντές  μέ  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�
προηγμέ�νη ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  μέ χρη� ση έγκέκριμέ�νων πιστοποιητικω� ν συ� μφωνα μέ την παρ. 3
του  α� ρθρου  8  της  υπ'  αρ.   117384/26-10-2017    Κ.Υ.Α.  και  έπισυνα� πτονται  στους αντι�στοιχους
(υπο)φακέ�λους  της  προσφορα� ς.  Κατα�  την  συστημικη�  υποβολη�  της  προσφορα� ς  το  υποσυ� στημα
πραγματοποιέι�  αυτοματοποιημέ�νους έλέ�γχους έπιβέβαι�ωσης της ηλέκτρονικη� ς προσφορα� ς σέ σχέ�ση
μέ  τα  παραχθέ�ντα  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α  (Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς,  Τέχνικη�  Προσφορα�  και
Οικονομικη�  Προσφορα� ) και έφο� σον οι έ�λέγχοι αυτοι�   αποβου� ν έπιτυχέι�ς, η προσφορα�  υποβα� λλέται
στο υποσυ� στημα. Διαφορέτικα� , η προσφορα�  δέν υποβα� λλέται και το υποσυ� στημα ένημέρω� νέι τους
προσφέ�ροντές  μέ  σχέτικο�  μη� νυμα  σφα� λματος  στη  διέπαφη�  του  χρη� στη  των  προσφέρο� ντων,
προκέιμέ�νου οι τέλέυται�οι να προβου� ν στις σχέτικέ�ς ένέ�ργέιές διο� ρθωσης.

στ) Εφο� σον τα δικαιολογητικα�  συμμέτοχη� ς, η τέχνικη�  προσφορα�  και οι οικονομικοι�  ο� ροι δέν έ�χουν
αποτυπωθέι�  στο  συ� νολο�  τους  στις  έιδικέ�ς  ηλέκτρονικέ�ς  φο� ρμές  του  υποσυστη� ματος,  οι
προσφέ�ροντές έπισυνα� πτουν ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�να τα σχέτικα�  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α, συ� μφωνα μέ
τους ο� ρους της παρου� σας διακη� ρυξης.

Στις  πέριπτω� σέις  που  μέ  την  προσφορα�  υποβα� λλονται  ιδιωτικα�  έ�γγραφα,  αυτα�  γι�νονται
αποδέκτα�  έι�τέ κατα�  τα προβλέπο� μένα στις διατα� ξέις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) έι�τέ και σέ
απλη�  φωτοτυπι�α,  έφο� σον  συνυποβα� λλέται  υπέυ� θυνη δη� λωση,  στην  οποι�α  βέβαιω� νέται  η
ακρι�βέια�  τους και η οποι�α φέ�ρέι υπογραφη�  μέτα�  την έ�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης
(η� τοι μέτα�  την αποστολη�  της προκη� ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) 17.

ζ) Απο�  το υποσυ� στημα έκδι�δέται ηλέκτρονικη�  απο� δέιξη υποβολη� ς προσφορα� ς, η οποι�α αποστέ�λλέται
στον οικονομικο�  φορέ�α μέ μη� νυμα ηλέκτρονικου�  ταχυδρομέι�ου.

3.6  Απο� συρση προσφορα� ς
Οι  προσφέ�ροντές  δυ� νανται  να  ζητη� σουν  την  απο� συρση  υποβληθέι�σας  προσφορα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν, μέ έ�γγραφο αι�τημα τους προς την αναθέ�τουσα
αρχη� ,  σέ  μορφη�  ηλέκτρονικου�  αρχέι�ου  Portable Document Format (PDF)  που  φέ�ρέι  έγκέκριμέ�νη
προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�   μέ  χρη� ση έγκέκριμέ�νων
πιστοποιητικω� ν συ� μφωνα μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., μέ�σω
της λέιτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α» του υποσυστη� ματος. Πιστοποιημέ�νος χρη� στης της αναθέ�τουσας
αρχη� ς, μέτα�  απο�  σχέτικη�  απο� φαση της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  η οποι�α αποδέ�χέται το σχέτικο�  αι�τημα
του προσφέ�ροντα, προβαι�νέι στην απο� ρριψη της σχέτικη� ς ηλέκτρονικη� ς προσφορα� ς στο υποσυ� στημα
πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς της προσφορα� ς. Κατο� πιν, ο οικονομικο� ς φορέ�ας δυ� ναται
να  υποβα� λέι  έκ  νέ�ου  προσφορα�  μέ�σω  του  υποσυστη� ματος  έ�ως  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α
υποβολη� ς  των προσφορω� ν.

3.7  Οι αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς δέν έ�χουν την υποχρέ�ωση να υπογρα� φουν τα δικαιολογητικα�
της προσφορα� ς τους μέ χρη� ση προηγμέ�νης ηλέκτρονικη� ς υπογραφη� ς, αλλα�  μπορέι�  να τα αυθέντικο-
ποιου� ν μέ οποιονδη� ποτέ α� λλον προ� σφορο τρο� πο, έφο� σον στη χω� ρα προέ�λέυση� ς τους δέν έι�ναι υπο-
χρέωτικη�  η χρη� ση προηγμέ�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς σέ διαδικασι�ές συ� ναψης δημοσι�ων συμβα� σέων.
Στις πέριπτω� σέις αυτέ�ς η προσφορα�  συνοδέυ� έται μέ υπέυ� θυνη δη� λωση στην οποι�α δηλω� νέται ο� τι
στην χω� ρα προέ�λέυσης δέν προβλέ�πέται η χρη� ση προηγμέ�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς η�  ο� τι στην χω� ρα
προέ�λέυσης δέν έι�ναι υποχρέωτικη�  η χρη� ση προηγμέ�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς για την συμμέτοχη�  σέ
διαδικασι�ές συ� ναψης δημοσι�ων συμβα� σέων. Η υπέυ� θυνη δη� λωση του προηγου� μένου έδαφι�ου φέ�ρέι
υπογραφη�  έ�ως και δέ�κα (10) ημέ�ρές πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν18. 
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Άρθρο  4:  Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού 

α)  Μέτα�  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορω� ν,  ο� πως  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας,  και  πριν  την  ηλέκτρονικη�  αποσφρα� γιση,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  κοινοποιέι�  στους
προσφέ�ροντές τον σχέτικο�  κατα� λογο συμμέτέχο� ντων, ο� πως αυτο� ς παρα� γέται απο�  το Υποσυ� στημα. 

β) Στη συνέ�χέια,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου� 19, κατα�  την ημέρομηνι�α και ω� ρα που ορι�ζέται στο α� ρθρο
14  της  παρου� σας,  προβαι�νέι  σέ  ηλέκτρονικη�  αποσφρα� γιση  του  (υπο)φακέ�λου  «Δικαιολογητικα�
Συμμέτοχη� ς»  και του (υπο)φακέ�λου “Τέχνικη�  Προσφορα� ”,   χωρι�ς  να παρέ�χέι  στους προσφέ�ροντές
προ� σβαση στα υποβληθέ�ντα στοιχέι�α των λοιπω� ν οικονομικω� ν φορέ�ων.

γ)   Μέτα�  την  ως  α� νω  αποσφρα� γιση,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νέι  στον  έ�λέγχο  των
υποβληθέ�ντων  δικαιολογητικω� ν  συμμέτοχη� ς,  καθω� ς  και  στην  αξιολο�γηση  και  βαθμολο�γηση  των
τέχνικω� ν προσφορω� ν, συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.1 και 21.2. Ακολου� θως,  η Επιτροπη�
Διαγωνισμου�  συντα� σσέι  πρακτικο� ,  στο  οποι�ο  πέριλαμβα� νονται  τα  αποτέλέ�σματα  του  ανωτέ�ρω
έλέ�γχου και αξιολο�γησης, και υποβα� λλέι στην αναθέ�τουσα αρχη�  το σχέτικο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο, ως
“έσωτέρικο� ”, μέ�σω της λέιτουργι�ας “έπικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος, προς έ�γκριση.  
Η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , πριν την ολοκλη� ρωση της συ� νταξης  του ως α� νω πρακτικου� , έπικοινωνέι� μέ
τους  έκδο� τές  που  αναγρα� φονται  στις  υποβληθέι�σές  έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς,  προκέιμέ�νου  να
διαπιστω� σέι την έγκυρο� τητα�  τους. Αν διαπιστωθέι�  πλαστο� τητα έγγυητικη� ς έπιστολη� ς, ο υποψη� φιος
αποκλέι�έται απο�  τον διαγωνισμο�  και υποβα� λλέται μηνυτη� ρια αναφορα�  στον αρμο� διο έισαγγέλέ�α.

δ) Μέτα�  την έ�κδοση της απο� φασης έ�γκρισης του ανωτέ�ρω πρακτικου� , η αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι�
την  απο� φαση  σέ  ο� λους  τους  προσφέ�ροντές  και  παρέ�χέι  προ� σβαση  σέ  αυτου� ς  στα  υποβληθέ�ντα
δικαιολογητικα�  συμμέτοχη� ς και στις υποβληθέι�σές τέχνικέ�ς προσφορέ�ς των λοιπω� ν προσφέρο� ντων.

έ)  Μέτέ�πέιτα,  σέ  διακριτο�  στα� διο,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νέι  στην  αποσφρα� γιση  των
οικονομικω� ν  προσφορω� ν,  χωρι�ς  να  παρέ�χέι  στους  προσφέ�ροντές  προ� σβαση  στα  υποβληθέ�ντα
στοιχέι�α  των λοιπω� ν  οικονομικω� ν  φορέ�ων.  Εν συνέχέι�α  η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νέι  στην
αξιολο�γηση και βαθμολο�γηση των οικονομικω� ν προσφορω� ν, συ� μφωνα μέ οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.3
και συντα� σσέι πρακτικο� , μέ το οποι�ο έισηγέι�ται την ανα� θέση της συ� μβασης στον προσφέ�ροντα που
υπέ�βαλέ την πλέ�ον συμφέ�ρουσα προσφορα�  (η�  τη μαται�ωση της διαδικασι�ας). Το έν λο�γω πρακτικο�
υποβα� λλέται, ως  “έσωτέρικο� ”,  μέ�σω  της  λέιτουργι�ας  “έπικοινωνι�α”  του  υποσυστη� ματος,  στην
αναθέ�τουσα αρχη� , προς έ�γκριση.
Η υποβληθέι�σα οικονομικη�  προσφορα� , κατα�  κατηγορι�α μέλέ�της, απορρι�πτέται, έφο� σον οι ποσο� τητές
του  φυσικου�  αντικέιμέ�νου  της  προσφορα� ς  δέν  αντιστοιχου� ν  στο  αντικέι�μένο  της  μέλέ�της,  ο� πως
προκυ� πτέι απο�  τα στοιχέι�α της πέρι�πτωσης κέ' της παρ. 2 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016.
στ)  Μέτα�  την  έ�κδοση  της  απο� φασης  έ�γκρισης  του  πρακτικου�  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου� ,  η
αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι�  την  ως α� νω  απο� φαση  σέ  ο� λους  τους  προσφέ�ροντές  που  υπέ�βαλαν
αποδέκτη�  προσφορα�  και παρέ�χέι προ� σβαση σέ αυτου� ς στις υποβληθέι�σές οικονομικέ�ς προσφορέ�ς
των λοιπω� ν προσφέρο� ντων. 
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ζ) Επισημαι�νέται ο� τι, σέ πέρι�πτωση που οι προσφορέ�ς έ�χουν την ι�δια συνολικη�  τέλικη�  βαθμολογι�α
(ισοδυ� ναμές),  η αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�γέι  τον (προσωρινο� )  ανα� δοχο,  συ� μφωνα μέ  τα έιδικο� τέρα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.4 της παρου� σας. 

η)  Κατα�  των  αποφα� σέων  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  του  παρο� ντος  α� ρθρου  χωρέι�  προδικαστικη�
προσφυγη� , κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 6.

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

α) Μέτα�  την αξιολο�γηση των προσφορω� ν, η αναθέ�τουσα αρχη�  προσκαλέι�, στο πλαι�σιο της σχέτικη� ς
ηλέκτρονικη� ς διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης και μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας»,
τον  προσωρινο�  ανα� δοχο  να  υποβα� λέι  έντο� ς  προθέσμι�ας  10  ημέρω� ν20  απο�  την  κοινοποι�ηση  της
σχέτικη� ς έ�γγραφης έιδοποι�ησης σέ αυτο� ν,  τα προβλέπο� μένα στις κέι�μένές διατα� ξέις δικαιολογητικα�
προσωρινου�  αναδο�χου και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα νομιμοποι�ησης 21.

β)  Τα  δικαιολογητικα�  του  προσωρινου�  αναδο�χου  υποβα� λλονται  απο�  τον  οικονομικο�  φορέ�α
ηλέκτρονικα� , μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας» στην αναθέ�τουσα αρχη� . 

γ) Αν δέν υποβληθου� ν τα παραπα� νω δικαιολογητικα�  η�  υπα� ρχουν έλλέι�ψέις σέ αυτα�  που υπoβλη� θηκαν
και ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλέι έντο� ς της προθέσμι�ας της παραγρα� φου α’ του παρο� ντος α� ρ-
θρου, αι�τημα προς  την Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  για την παρα� ταση της προθέσμι�ας υποβολη� ς,  το
οποι�ο συνοδέυ� έται μέ αποδέικτικα�  έ�γγραφα, απο�  τα οποι�α να αποδέικνυ� έται ο� τι έ�χέι αιτηθέι� τη χορη� -
γηση των δικαιολογητικω� ν, η αναθέ�τουσα αρχη�  παρατέι�νέι την προθέσμι�α υποβολη� ς των δικαιολογη-
τικω� ν για ο� σο χρο� νο απαιτηθέι� για τη χορη� γηση των δικαιολογητικω� ν απο�  τις αρμο� διές αρχέ�ς. 

Το παρο� ν έφαρμο� ζέται και στις πέριπτω� σέις που η αναθέ�τουσα αρχη�  ζητη� σέι την προσκο� μιση των δι-
καιολογητικω� ν κατα�  τη διαδικασι�α αξιολο� γησης των προσφορω� ν και πριν το στα� διο κατακυ� ρωσης,
κατ΄ έφαρμογη�  της δια� ταξης του α� ρθρου 79 παρα� γραφος 5 έδα� φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμέ�νων
των αρχω� ν της ι�σης μέταχέι�ρισης και της διαφα� νέιας22.

Εντο� ς  τριω� ν  (3)  έργασι�μων  ημέρω� ν  απο�  την  ηλέκτρονικη�  υποβολη�  των  ως  α� νω  στοιχέι�ων  και
δικαιολογητικω� ν,  συ� μφωνα  μέ  τα  ανωτέ�ρω  υπο�  β)  και  γ)  αναφέρο� μένα,  προσκομι�ζονται
υποχρέωτικα�  απο�  τον  οικονομικο�  φορέ�α  στην  αναθέ�τουσα  αρχη� ,  σέ  έ�ντυπη  μορφη�  και  σέ
σφραγισμέ�νο  φα� κέλο,  τα  έ�γγραφα  που  απαιτέι�ται  να  προσκομισθου� ν  σέ  πρωτο� τυπη  μορφη� ,
συ� μφωνα  μέ  τις  διατα� ξέις  του  α� ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κω� δικας  Διοικητικη� ς
Διαδικασι�ας'', ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ τις διατα� ξέις του α� ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατα�  τον έ�λέγχο των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν, διαπιστωθέι� ο� τι:
i) τα στοιχέι�α που δηλω� θηκαν μέ το Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), έι�ναι ψέυδη�  η�
ανακριβη�  η�
ii)  αν  δέν  υποβληθου� ν  στο  προκαθορισμέ�νο  χρονικο�  δια� στημα  τα  απαιτου� μένα  πρωτο� τυπα  η�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν, η�
iii) αν απο�  τα δικαιολογητικα�  που υποβλη� θηκαν νομι�μως και έμπροθέ�σμως, δέν αποδέικνυ� ονται οι
ο� ροι και οι πρου= ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρου� σας23,

 απορρι�πτέται η προσφορα�  του προσωρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας αρχη� ς η
έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς  του και η κατακυ� ρωση γι�νέται στον προσφέ�ροντα που υπέ�βαλέ την αμέ�σως
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έπο� μένη  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σέι  της  βέ�λτιστης  σχέ�σης
ποιο� τητας – τιμη� ς, τηρουμέ�νης της ανωτέ�ρω διαδικασι�ας.

Σέ πέρι�πτωση έ�γκαιρης και προση� κουσας ένημέ�ρωσης της αναθέ�τουσας αρχη� ς για μέταβολέ�ς στις
πρου= ποθέ�σέις  τις οποι�ές  ο  προσωρινο� ς  ανα� δοχος έι�χέ  δηλω� σέι  μέ το Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ)  ο� τι  πληροι�  και  οι  οποι�ές  έπη� λθαν η�  για τις  οποι�ές  έ�λαβέ  γνω� ση ο  προσωρινο� ς
ανα� δοχος μέτα�  την δη� λωση και μέ�χρι την ημέ�ρα της έιδοποι�ησης/προ� σκλησης για την προσκο� μιση
των δικαιολογητικω� ν κατακυ� ρωσης (οψιγένέι�ς μέταβολέ�ς),  δέν καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας
αρχη� ς η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του, που έι�χέ προσκομισθέι�, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 15.1 της παρου� σας.

Αν κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν υπέ�βαλέ αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λωση, η�  αν κανέ�νας απο�  τους
προσφέ�ροντές δέν υποβα� λλέι έ�να η�  πέρισσο� τέρα απο�  τα απαιτου� μένα δικαιολογητικα� , η�  αν κανέ�νας
απο�  τους προσφέ�ροντές δέν αποδέι�ξέι ο� τι στο προ� σωπο�  του δέν συντρέ�χουν οι λο�γοι αποκλέισμου�
του  α� ρθρου  18  και  ο� τι  πληροι�  τα  κριτη� ρια  έπιλογη� ς  του  α� ρθρου  19,  η  διαδικασι�α  συ� ναψης  της
συ� μβασης ματαιω� νέται.

Η διαδικασι�α έλέ�γχου των ως α� νω δικαιολογητικω� ν ολοκληρω� νέται μέ τη συ� νταξη πρακτικου�  απο�  την
Επιτροπη�  Διαγωνισμου� ,  στο οποι�ο αναγρα� φέται η τυχο� ν συμπλη� ρωση δικαιολογητικω� ν κατα�
τα οριζο� μένα υπο�  γ) ανωτέ�ρω24.  Η Επιτροπη� ,  στη συνέ�χέια,  το κοινοποιέι�,  μέ�σω της «λέιτουργι-
κο� τητας της «Επικοινωνι�ας», στην αναθέ�τουσα αρχη� , για τη λη� ψη απο� φασης.

Η αναθέ�τουσα αρχη�  προβαι�νέι,  μέτα�  την έ�γκριση του ανωτέ�ρω πρακτικου� ,  στην κοινοποι�ηση της
απο� φασης κατακυ� ρωσης, μαζι�  μέ αντι�γραφο ο� λων των πρακτικω� ν, σέ κα� θέ προσφέ�ροντα που δέν
έ�χέι αποκλέιστέι� οριστικα� 25 , έκτο� ς απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο, συ� μφωνα μέ τις κέι�μένές διατα� ξέις,
μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», και έπιπλέ�ον αναρτα�  τα δικαιολογητικα�  του προσω-
ρινου�  αναδο� χου στον χω� ρο «Συνημμέ�να Ηλέκτρονικου�  Διαγωνισμου� ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κα� θέ ένδιαφέρο� μένος, ο οποι�ος έ�χέι η�  έι�χέ συμφέ�ρον να του ανατέθέι�  η συγκέκριμέ�νη συ� μβαση και
έ�χέι η�  έι�χέ υποστέι� η�  ένδέ�χέται να υποστέι� ζημι�α απο�  έκτέλέστη�  πρα� ξη η�  παρα� λέιψη της αναθέ�τουσας
αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  νομοθέσι�ας  της  Ευρωπαι=κη� ς  Ένωσης  η�  της  έσωτέρικη� ς  νομοθέσι�ας,
δικαιου� ται  να  ασκη� σέι  προδικαστικη�  προσφυγη�  ένω� πιον  της  ΑΕΠΠ  κατα�  της  σχέτικη� ς  πρα� ξης  η�
παρα� λέιψης της αναθέ�τουσας αρχη� ς, προσδιορι�ζοντας έιδικω� ς τις νομικέ�ς και πραγματικέ�ς αιτια� σέις
που δικαιολογου� ν το αι�τημα�  του26. 

Σέ πέρι�πτωση προσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  η προθέσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς έι�ναι:

 (α)  δέ�κα  (10)  ημέ�ρές  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μένης  πρα� ξης  στον  ένδιαφέρο� μένο
οικονομικο�  φορέ�α αν η πρα� ξη κοινοποιη� θηκέ μέ ηλέκτρονικα�  μέ�σα η�  τηλέομοιοτυπι�α η�  

(β)  δέκαπέ�ντέ  (15)  ημέ�ρές  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μένης  πρα� ξης  σέ  αυτο� ν  αν
χρησιμοποιη� θηκαν α� λλα μέ�σα έπικοινωνι�ας, α� λλως  

γ) δέ�κα (10) ημέ�ρές απο�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τέκμαιρο� μένη, γνω� ση της πρα� ξης που βλα� πτέι τα
συμφέ�ροντα του ένδιαφέρο� μένου οικονομικου�  φορέ�α. 

Σέ  πέρι�πτωση  παρα� λέιψης,  η  προθέσμι�α  για  την  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  έι�ναι
δέκαπέ�ντέ (15) ημέ�ρές απο�  την έπομέ�νη της συντέ�λέσης της προσβαλλο� μένης παρα� λέιψης27.

Η  προδικαστικη�  προσφυγη� ,  μέ  βα� ση  και  τα ο� σα  προβλέ�πονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατι�θέται
ηλέκτρονικα�  βα� σέι του τυποποιημέ�νου έντυ� που και μέ�σω της λέιτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α»
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του  υποσυστη� ματος  προς  την  Αναθέ�τουσα  Αρχη� ,  έπιλέ�γοντας  κατα�  πέρι�πτωση  την  έ�νδέιξη
«Προδικαστικη�  Προσφυγη� » και έπισυνα� πτοντας το σχέτικο�  έ�γγραφο συ� μφωνα μέ την παρ. 3 του
α� ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδέκτο�  της  α� σκησης  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  κατατι�θέται  παρα� βολο  απο�  τον
προσφέυ� γοντα υπέ�ρ του Δημοσι�ου, κατα�  τα έιδικα�  οριζο� μένα στο α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποι�ο έπιστρέ�φέται στον προσφέυ� γοντα σέ πέρι�πτωση ολικη� ς η�  μέρικη� ς αποδοχη� ς της προσφυγη� ς
του η�  σέ πέρι�πτωση που πριν την έ�κδοση της απο� φασης της ΑΕΠΠ έπι� της προσφυγη� ς, η αναθέ�τουσα
αρχη�  ανακαλέι� την προσβαλλο� μένη πρα� ξη η�  προβαι�νέι στην οφέιλο� μένη ένέ�ργέια. 

Η  προθέσμι�α  για  την  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  και  η  α� σκηση�  της  κωλυ� ουν  τη
συ� ναψη της συ� μβασης έπι� ποινη�  ακυρο� τητας, η οποι�α διαπιστω� νέται μέ απο� φαση της ΑΕΠΠ μέτα�
απο�  α� σκηση προσφυγη� ς, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατα�  τα λοιπα� , η α� σκηση
της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς δέν κωλυ� έι την προ� οδο της διαγωνιστικη� ς διαδικασι�ας, έκτο� ς αν
ζητηθου� ν προσωρινα�  μέ�τρα προστασι�ας κατα�  το α� ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η  προηγου� μένη  παρα� γραφος  δέν  έφαρμο� ζέται  στην  πέρι�πτωση  που,  κατα�  τη  διαδικασι�α
συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, υποβληθέι� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 28.

Η αναθέ�τουσα αρχη� , μέ�σω της λέιτουργι�ας της «Επικοινωνι�ας»: 
α.  Κοινοποιέι�  την  προδικαστικη�  προσφυγη�  σέ  κα� θέ  ένδιαφέρο� μένο  τρι�το  συ� μφωνα  μέ  τα
προβλέπο� μένα στην πέρ. α της παρ. 1 του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την πέρ. α΄ της παρ.
1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιέι�, παρέ�χέι προ� σβαση στο συ� νολο των στοιχέι�ων του διαγωνισμου�  και διαβιβα� ζέι στην
Αρχη�  Εξέ�τασης Προδικαστικω� ν  Προσφυγω� ν (ΑΕΠΠ) τα προβλέπο� μένα στην πέρ.  β’  της παρ.  1
του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συ� μφωνα και μέ την παρ. 1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαι�νέται  αιτιολογημέ�να  έπι�  της  βασιμο� τητας των προβαλλο� μένων πραγματικω� ν  και
νομικω� ν ισχυρισμω� ν της προσφυγη� ς και των ισχυρισμω� ν της αναθέ�τουσας αρχη� ς και, σέ πέρι�πτωση
παρέ�μβασης, των ισχυρισμω� ν του παρέμβαι�νοντος και δέ�χέται (έν ο� λω η�  έν μέ�ρέι) η�  απορρι�πτέι την
προσφυγη�  μέ απο� φαση�  της, η οποι�α έκδι�δέται μέ�σα σέ αποκλέιστικη�  προθέσμι�α έι�κοσι (20) ημέρω� ν
απο�  την ημέ�ρα έξέ�τασης της προσφυγη� ς29.

Σέ πέρι�πτωση συμπληρωματικη� ς αιτιολογι�ας έπι� της προσβαλλο� μένης πρα� ξης, αυτη�  υποβα� λλέται έ�ως
και  δέ�κα  (10)  ημέ�ρές  πριν  την  συζη� τηση  της  προσφυγη� ς  και  κοινοποιέι�ται  αυθημέρο� ν  στον
προσφέυ� γοντα  μέ�σω  της  πλατφο� ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  η�  αν  αυτο�  δέν  έι�ναι  έφικτο�  μέ  οποιοδη� ποτέ
προ� σφορο  μέ�σο.  Υπομνη� ματα  έπι�  των  απο� ψέων  και  της  συμπληρωματικη� ς  αιτιολογι�ας  της
Αναθέ�τουσας Αρχη� ς κατατι�θένται μέ�σω της πλατφο� ρμας του ΕΣΗΔΗΣ έ�ως πέ�ντέ (5) ημέ�ρές πριν απο�
τη συζη� τηση της προσφυγη� ς30.

Η  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  αποτέλέι�  πρου= πο� θέση  για  την  α� σκηση  των  έ�νδικων
βοηθημα� των  της αι�τησης αναστολη� ς και της αι�τησης ακυ� ρωσης του α� ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατα�  των έκτέλέστω� ν πρα� ξέων η�  παραλέι�ψέων της αναθέ�τουσας αρχη� ς.

Όποιος έ�χέι έ�ννομο συμφέ�ρον μπορέι�  να ζητη� σέι την αναστολη�  της έκτέ�λέσης της απο� φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυ� ρωση�  της ένω� πιον του αρμοδι�ου δικαστηρι�ου31. Δικαι�ωμα α� σκησης των ι�διων
ένδι�κων βοηθημα� των έ�χέι  και  η  αναθέ�τουσα αρχη� ,  αν  η  ΑΕΠΠ κα� νέι  δέκτη�  την  προδικαστικη�
προσφυγη� .  Μέ  τα  έ�νδικα  βοηθη� ματα  της  αι�τησης  αναστολη� ς  και  της  αι�τησης  ακυ� ρωσης
λογι�ζονται  ως συμπροσβαλλο� μένές  μέ  την απο� φαση  της ΑΕΠΠ και  ο� λές οι  συναφέι�ς  προς  την
ανωτέ�ρω  απο� φαση  πρα� ξέις  η�  παραλέι�ψέις  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  έφο� σον  έ�χουν  έκδοθέι�  η�
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συντέλέστέι�  αντιστοι�χως έ�ως τη συζη� τηση της αι�τησης αναστολη� ς  η�  την πρω� τη συζη� τηση της
αι�τησης ακυ� ρωσης.

Η α� σκηση της αι�τησης αναστολη� ς δέν έξαρτα� ται απο�  την προηγου� μένη α� σκηση της αι�τησης ακυ� ρω-
σης.

Η αι�τηση αναστολη� ς κατατι�θέται στο αρμο� διο δικαστη� ριο μέ�σα σέ προθέσμι�α δέ�κα (10) ημέρω� ν απο�
την κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση32  της απο� φασης έπι� της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς και συζητέι�-
ται το αργο� τέρο έντο� ς τρια� ντα (30) ημέρω� ν απο�  την κατα� θέση�  της. Για την α� σκηση της αιτη� σέως ανα-
στολη� ς κατατι�θέται το προβλέπο� μένο παρα� βολο, συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η α� σκηση αι�τησης αναστολη� ς κωλυ� έι τη συ� ναψη της συ� μβασης, έκτο� ς έα� ν μέ την προσωρινη�  διαταγη�  
ο αρμο� διος δικαστη� ς αποφανθέι� διαφορέτικα� .

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέ�τουσα αρχη� 33  μπορέι�,  κατα�  τη διαδικασι�α αξιολο�γησης των προσφορω� ν,  να καλέ�σέι  τους
οικονομικου� ς  φορέι�ς,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητας  της  ‘’Επικοινωνι�ας”  του  υποσυστη� ματος,  να
συμπληρω� σουν  η�  να  διέυκρινι�σουν τα  έ�γγραφα  η�  δικαιολογητικα�  που  έ�χουν  υποβα� λέι,
συμπέριλαμβανομέ�νων  και  της  τέχνικη� ς  και  της  οικονομικη� ς  τους  προσφορα� ς,  μέ�σα  σέ  έυ� λογη
προθέσμι�α,  η  οποι�α  δέν  μπορέι�  να  έι�ναι  μικρο� τέρη  απο�  έπτα�  (7)  ημέ�ρές  απο�  την  ημέρομηνι�α
κοινοποι�ησης  σέ  αυτου� ς  της  σχέτικη� ς  προ� σκλησης,  συ� μφωνα  μέ  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στις
διατα� ξέις των α� ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του α� ρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.
Οποιαδη� ποτέ διέυκρι�νιση η�  συμπλη� ρωση που υποβα� λλέται απο�  τους προσφέ�ροντές η�  υποψηφι�ους,
χωρι�ς να έ�χέι ζητηθέι� απο�  την αναθέ�τουσα αρχη� 34, δέν λαμβα� νέται υπο� ψη.

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Μέτα�  την α� πρακτη πα� ροδο της προθέσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς η� , σέ πέρι�πτωση
α� σκηση� ς της, ο� ταν  παρέ�λθέι α� πρακτη η προθέσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης
της ΑΕΠΠ και, σέ πέρι�πτωση α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ,  ο� ταν  έκδο-
θέι� απο� φαση έπι� της αι�τησης, μέ την έπιφυ� λαξη της χορη� γησης προσωρινη� ς διαταγη� ς, συ� μφωνα μέ τα
οριζο� μένα στο τέλέυται�ο έδα� φιο της παρ. 4 του α� ρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μέτα�  την ολοκλη� ρωση
του προσυμβατικου�  έλέ�γχου απο�  το Ελέγκτικο�  Συνέ�δριο, έφο� σον απαιτέι�ται, συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα
35 και 36  του ν. 4129/201335, ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλέι, εφόσον απαιτείται36,  υπέυ� θυνη
δη� λωση, μέτα�  απο�  σχέτικη�  προ� σκληση της αναθέ�τουσας αρχη� ς, μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της “Επι-
κοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος. Στην υπέυ� θυνη δη� λωση, η οποι�α υπογρα� φέται κατα�  τα οριζο� μένα
στο α� ρθρο 22 της παρου� σας, δηλω� νέται ο� τι δέν έ�χουν έπέ�λθέι στο προ� σωπο�  του οψιγένέι�ς μέταβολέ�ς
κατα�  την έ�ννοια του α� ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ�νου να διαπιστωθέι� ο� τι δέν έ�χουν έκλέι� -
ψέι οι πρου= ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς του α� ρθρου 17, ο� τι δέν συντρέ�χουν οι λο� γοι αποκλέισμου�  του α� ρ-
θρου 18 και ο� τι έξακολουθου� ν να πληρου� νται τα κριτη� ρια έπιλογη� ς του α� ρθρου 19. Η υπέυ� θυνη δη� -
λωση έλέ�γχέται απο�   την Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , η οποι�α  συντα� σσέι πρακτικο�  που συνοδέυ� έι τη συ� μ-
βαση37.
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Μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος, κοινοποιέι�ται η απο� φαση κατα-
κυ� ρωσης στον προσωρινο�  ανα� δοχο38.   Μέ την ι�δια απο� φαση  καλέι�ται ο ανα� δοχος να  προσέ�λθέι σέ
ορισμέ�νο το� πο και χρο� νο για την υπογραφη�  του συμφωνητικου� , θέ�τοντα� ς του η αναθέ�τουσα αρχη�
προθέσμι�α που δέν μπορέι�  να υπέρβαι�νέι τις έι�κοσι (20) ημέ�ρές  απο�  την κοινοποι�ηση έιδικη� ς ηλέ-
κτρονικη� ς προ� σκλησης, μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος, προσκο-
μι�ζοντας και την απαιτου� μένη έγγυητικη�  έπιστολη�  καλη� ς έκτέ�λέσης. Η έν λο� γω κοινοποι�ηση έπιφέ�ρέι
τα έ�ννομα αποτέλέ�σματα της απο� φασης κατακυ� ρωσης, συ� μφωνα μέ οριζο� μένα στην παρ. 3 του α� ρ-
θρου 105 του ν. 4412/2016.     

8.2 Η υπογραφη�  του συμφωνητικου�  έ�χέι αποδέικτικο�  χαρακτη� ρα. Εα� ν ο ανα� δοχος δέν προσέ�λθέι να
υπογρα� ψέι το συμφωνητικο� , μέ�σα στην προθέσμι�α που ορι�ζέται στην έιδικη�  προ� κληση, κηρυ� σσέται
έ�κπτωτος, καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας αρχη� ς η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του και  ακολουθέι�ται η
διαδικασι�α του α� ρθρου 5 της παρου� σας για τον προσφέ�ροντα  που υπέ�βαλέ την αμέ�σως έπο� μένη
πλέ�ον συμφέ�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σέι βέ�λτιστης σχέ�σης ποιο� τητας - τιμη� ς39. Αν
κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν προσέ�λθέι για την υπογραφη�  του συμφωνητικου� , η διαδικασι�α
συ� ναψης της συ� μβασης ματαιω� νέται, συ� μφωνα μέ την πέρι�πτωση β' της παραγρα� φου 1 του α� ρθρου
106 του ν. 4412/2016.

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

Σχέτικα�  μέ την υπογραφη�  της συ� μβασης, ισχυ� ουν τα προβλέπο� μένα στην παρ. 5 α� ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  έ�γγραφα της συ� μβασης  μέ βα� ση τα οποι�α θα έκτέλέσθέι�  η συ� μβαση έι�ναι τα αναφέρο� μένα
παρακα� τω.  Σέ  πέρι�πτωση  ασυμφωνι�ας  των  πέριέχομέ�νων  σέ  αυτα�  ο� ρων,  η  σέιρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζέται  ως κατωτέ�ρω:

1. Το Συμφωνητικο� .

2. Η παρου� σα Διακη� ρυξη. 

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

4. Η Τέχνικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.

5. Το τέυ� χος της Συγγραφη� ς Υποχρέω� σέων (Σ.Υ.) μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του.

6.  Το Τέυ� χος Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων του έ�ργου μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα των
απαιτου� μένων μέλέτω� ν  και η τέκμηρι�ωση της σκοπιμο� τητας του έ�ργου. 

7. Το τέυ� χος προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν. 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα έ�γγραφα της συ� μβασης συντα� σσονται υποχρέωτικα�  στην έλληνικη�  γλω� σσα και προαιρέτικα�
και σέ α� λλές γλω� σσές,  συνολικα�  η�  μέρικα� .  Σέ πέρι�πτωση ασυμφωνι�ας  μέταξυ�  των τμημα� των των
έγγρα� φων  της  συ� μβασης  που  έ�χουν  συνταχθέι�  σέ  πέρισσο� τέρές  γλω� σσές,  έπικρατέι�  η  έλληνικη�
έ�κδοση. Τυχο� ν προδικαστικέ�ς προσφυγέ�ς υποβα� λλονται στην έλληνικη�  γλω� σσα. 
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10.2 Οι προσφορέ�ς και τα πέριλαμβανο� μένα σέ αυτέ�ς στοιχέι�α, καθω� ς και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα
συντα� σσονται στην έλληνικη�  γλω� σσα η�  συνοδέυ� ονται απο�  έπι�σημη μέτα� φραση�  τους στην έλληνικη�
γλω� σσα.

10.3  Στα αλλοδαπα�  δημο� σια  έ�γγραφα και  δικαιολογητικα�  έφαρμο� ζέται  η  Συνθη� κη  της  Χα� γης  της
5.10.1961,  που  κυρω� θηκέ  μέ  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικα�  τα  αλλοδαπα�  ιδιωτικα�  έ�γγραφα
συνοδέυ� ονται απο�  μέτα� φραση�  τους στην έλληνικη�  γλω� σσα έπικυρωμέ�νη έι�τέ απο�  προ� σωπο αρμο� διο
κατα�  τις  διατα� ξέις της έθνικη� ς  νομοθέσι�ας  έι�τέ  απο�  προ� σωπο κατα�  νο� μο αρμο� διο της χω� ρα στην
οποι�α  έ�χέι  συνταχθέι�  το  έ�γγραφο40.  Επι�σης,  γι�νονται  υποχρέωτικα�  αποδέκτα�  έυκρινη�
φωτοαντι�γραφα  έγγρα� φων  που  έ�χουν  έκδοθέι�  απο�  αλλοδαπέ�ς  αρχέ�ς  και  έ�χουν  έπικυρωθέι�  απο�
δικηγο� ρο,  συ� μφωνα  μέ  τα  προβλέπο� μένα  στην  παρ.  2  πέρ.  β  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κω� δικας  Διοικητικη� ς  Διαδικασι�ας”,  ο� πως  αντικαταστα� θηκέ  ως  α� νω  μέ  το  α� ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενημέρωτικα�  και  τέχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  έ�ντυπα  -  έταιρικα�  η�  μη  –  μέ  έιδικο�  τέχνικο�
πέριέχο� μένο μπορου� ν  να υποβα� λλονται  σέ  α� λλη γλω� σσα,  χωρι�ς  να συνοδέυ� ονται  απο�  μέτα� φραση
στην έλληνικη� .

10.5 Η έπικοινωνι�α μέ την αναθέ�τουσα αρχη� , καθω� ς και μέταξυ�  αυτη� ς και του αναδο� χου γι�νονται
υποχρέωτικα�  στην έλληνικη�  γλω� σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασι�α συ� ναψης και την έκτέ�λέση της συ� μβασης,  έ�χουν έφαρμογη� ,  ιδι�ως,  οι κατωτέ�ρω
διατα� ξέις, ο� πως ισχυ� ουν:

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

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

3. Τα α� ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)41.

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

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και έιδικο� τέρα 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. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

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

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» . 
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12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

13. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”42. 

14. Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  ο� πως
τροποποιη� θηκέ μέ το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ� ρωση των στοιχέι�ων του αναδο� χου
μέ τα στοιχέι�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», η κοινη�  απο� φαση των
Υπουργω� ν  Ανα� πτυξης  και  Επικρατέι�ας  υπ’  αριθμ.  20977/2007  (  Β’  1673  )  σχέτικα�  μέ  τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005’’, καθω� ς και η απο� φαση του Υφυπουργου�  Οικονομι�ας και Οικονομικω� ν υπ’ αριθμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄1590) “Καθορισμός χωρών στις  οποίες  λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”43. 

15.Ο ν.  4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και  την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”,  ο  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 44.

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

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

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

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

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

21. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ο� πως
ισχυ� έι, ως προς το μέ�ρος Β΄ (Προδιαγραφέ�ς) και ως συγκριτικο�  στοιχέι�ο για τη προέκτι�μηση
αμοιβω� ν μέλέτω� ν που δέν καλυ� πτονται απο�  τον Κανονισμο�  αμοιβω� ν.

22. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, ο� πως ισχυ� έι μέτα�  την τροποποι�ηση�  του μέ το Ν. 3919/2011 (Α΄32).

23. Η  μέ  αρ.   117384/26-10-2017   Κοινη�  Υπουργικη�  Απο� φαση  (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 μέ  αρ.  57654/2017  Υπουργικη�  Απο� φαση  (Β’  1781) «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

25. Η μέ αρ.  56902/215/19-05-2017 Υπουργικη�  Απο� φαση (Β’  1924)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και
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διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

26. Η μέ αρ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικη�  Απο� φαση  (Β’  2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρέσιω� ν κατα�  τη διαδικασι�α της παρ. 8 δ του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

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

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

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

31. Η  μέ  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ  466/10-09-2018  Απο� φαση  του  Υπουργου�  Υποδομω� ν  και
Μέταφορω� 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� κλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργέι�ου  Υποδομω� ν  και  Μέταφορω� ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) μέ θέ�μα «Οδηγο� ς έκπο� νησης μέλέτω� ν Δημοσι�ων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλι�ο 1)».

33. Το ΠΔ.71/2019 “Μητρω� α Συντέλέστω� ν παραγωγη� ς δημοσι�ων και ιδιωτικω� ν έ�ργων, μέλέτω� ν,
τέχνικω� ν και λοιπω� ν συναφω� ν έπιστημονικω� ν υπηρέσιω� ν (ΜΗ.Τ.Ε.)”

34. Ν.4635/2019 “Επένδυ� ω στην Ελλα� δα και α� λλές διατα� ξέις”

35. Οι σέ έκτέ�λέση των ανωτέ�ρω διατα� ξέων έκδοθέι�σές κανονιστικέ�ς πρα� ξέις46, καθω� ς και λοιπέ�ς
διατα� ξέις που αναφέ�ρονται ρητα�  η�  απορρέ�ουν απο�  τα οριζο� μένα στα  συμβατικα�  τέυ� χη της
παρου� σας,  καθω� ς και το συ� νολο των διατα� ξέων του ασφαλιστικου� ,  έργατικου� ,  κοινωνικου� ,
πέριβαλλοντικου�  και  φορολογικου�  δικαι�ου  και  γένικο� τέρα  κα� θέ  δια� ταξη  (νο� μου,  π.δ.,  Υ.Α,
κ.λ.π.)  και  έρμηνέυτικη�  έγκυ� κλιος που  διέ�πέι  την  ανα� θέση  και  έκτέ�λέση  της  παρου� σας
συ� μβασης, έ�στω και αν δέν αναφέ�ρονται ρητα� . 

36. Οι ισχυ� ουσές προδιαγραφέ�ς για τις ανατιθέ�μένές κατηγορι�ές μέλέτω� ν.

37. 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  έκτιμω� μένη αξι�α της συ� μβασης ανέ�ρχέται σέ 676.911,59 € (χωρι�ς ΦΠΑ) και  πέριλαμβα� νέι47

τις  προέκτιμω� μένές αμοιβέ�ς των παρακα� τω έπιμέ�ρους κατηγοριω� ν μέλέτω� ν: 

1. 271.698,25 € (312.452,99 € μέτα�  των απροβλέ�πτων) για μέλέ�τη κατηγορι�ας 6
2. 162.768,36 € (187.183,61 € μέτα�  των απροβλέ�πτων) για μέλέ�τη κατηγορι�ας 8
3. 120.872,38 € (139.003,24 € μέτα�  των απροβλέ�πτων)για μέλέ�τη κατηγορι�ας 9
4. 33.279,78 € (38.271,75 € μέτα�  των απροβλέ�πτων)για μέλέ�τη κατηγορι�ας 21

και 88.292,82 € για απρο� βλέπτές δαπα� νές.48

Η μέλέ�τη έ�χέι ένταχθέι� μέ την υπ’ αριθμ. 2878/981/Α3/24-04-2019 (ΑΔΑ: 9Ε0Μ465ΧΙ8-ΟΘΠ)
απο� φαση έ�νταξης  στο Επιχέιρησιακο�  Προ� γραμμα «Ανταγωνιστικο� τητα, Επιχέιρηματικο� τητα
και Καινοτομι�α 2014-2020» Φορέ�ας χρηματοδο� τησης έι�ναι το Υπουργέι�ο Εσωτέρικω� ν και το
έ�ργο χρηματοδοτέι�ται απο�  την ΣΑΕ 1551 (Κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ15510016, Κωδ. ΟΠΣ 5026071)
κατα�  το ποσο�  των 500.000,00 € και μέ το ποσο�  των 339.370,37 € απο�  λοιπου� ς πο� ρους του
Δη� μου  Θέσσαλονι�κης  49 και  υπο� κέιται  στις  νο� μιμές  κρατη� σέις50,  πέριλαμβανομέ�νης  της
κρα� τησης υ� ψους 0,07 % υπέ�ρ  των λέιτουργικω� ν αναγκω� ν της Ενιαι�ας  Ανέξα� ρτητης Αρχη� ς
Δημοσι�ων Συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/201151,  καθω� ς και της
κρα� τησης υ� ψους 0,06 % υπέ�ρ των λέιτουργικω� ν αναγκω� ν της Αρχη� ς Εξέ�τασης Προδικαστικω� ν
Προσφυγω� ν, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

Η παρου� σα συ� μβαση δέν υποδιαιρέι�ται σέ τμη� ματα και ανατι�θέται ως ένιαι�ο συ� νολο για τους
ακο� λουθους  λο� γους  ,  ο� τι  δηλαδη�  οι  μέλέ�τές  αν  και  συντα� σσονται  απο�  διαφορέτικέ�ς
έιδικο� τητές  μηχανικω� ν  έι�ναι  στην  πραγματικο� τητα  αλληλοσυμπλέκο� μένές  και
αλληλοσυμπληρου� μένές μέ στο� χο την παραγωγη�  ένο� ς ένιαι�ου κτιριακου�  έ�ργου, μέ αποτέ�λέσμα
να έι�ναι  απολυ� τως κρι�σιμο  για  την  ποιο� τητα και  την έκτέλέσιμο� τητα της  μέλέ�της  η  καλη�
συνέργασι�α και ο συντονισμο� ς μέταξυ�  των έιδικοτη� των. Για το λο� γο αυτο�  αξιολογέι�ται κατα�
τη  δημοπρα� τηση  της  παρου� σας  μέλέ�της  ο  βαθμο� ς  συνοχη� ς  της  προτέινο� μένης  ομα� δας
μέλέ�της.52 

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

12.2 Οι μονα� δές φυσικου�  αντικέιμέ�νου, τα ποσοτικα�  στοιχέι�α απο�  το Τέυ� χος Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων και
οι τιμέ�ς μονα� δος που χρησιμοποιη� θηκαν για τους υπολογισμου� ς των α� νω προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν,
αναφέ�ρονται αναλυτικα�  στο τέυ� χος προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν. 

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς οφέι�λουν, για την υποβολη�  της τέχνικη� ς και της οικονομικη� ς προσφορα� ς, να
μέλέτη� σουν  τα  τέχνικα�  στοιχέι�α  του  έ�ργου,  η  δέ  οικονομικη�  τους  προσφορα�  πέριλαμβα� νέι  τη
συνολικη�  αμοιβη�  τους για το συ� νολο του προς μέλέ�τη αντικέιμέ�νου, ο� πως αυτο�  προδιαγρα� φέται στο
Φα� κέλο δημο� σιας συ� μβασης. Τέκμαι�ρέται σχέτικα�  ο� τι ο ανα� δοχος έ�λαβέ υπο� ψη, κατα�  τη μέλέ�τη του
Φακέ�λου δημο� σιας συ� μβασης, την πιθανο� τητα να μην αντιστοιχου� ν οι ποσο� τητές μονα� δων φυσικου�
αντικέιμέ�νου, που αναφέ�ρονται στο τέυ� χος της προέκτιμω� μένης αμοιβη� ς, στις τέλικέ�ς ποσο� τητές που
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θα  απαιτηθου� ν  για  την  έκπο� νηση  της  μέλέ�της  και  διαμο� ρφωσέ  ανα� λογα  την  οικονομικη�  του
προσφορα� . Εφο� σον προκυ� ψουν διαφορέ�ς, έφαρμο� ζέται το α� ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως ημέρομηνι�α έ�ναρξης των προθέσμιω� ν της συ� μβασης του Αναδο� χου ορι�ζέται η ημέρομηνι�α
υπογραφη� ς του συμφωνητικου� .

Η συνολικη�  προθέσμι�α για την πέραι�ωση του αντικέιμέ�νου της συ� μβασης ορι�ζέται σέ 10 μη� νές απο�
την υπογραφη�  του συμφωνητικου� . 

 Στο συμφωνητικο�  ορι�ζονται και τμηματικέ�ς προθέσμι�ές, ως ακολου� θως:53

1. Όπως πέριγρα� φονται στο κέφα� λαιο 2.5 του Τέυ� χους Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων της Συ� μβασης

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………

Ο καθαρο� ς χρο� νος ολοκλη� ρωσης του μέλέτητικου�  αντικέιμέ�νου ορι�ζέται σέ  6 μη� νές.

Η αναθέ�τουσα αρχη�  διατηρέι� το δικαι�ωμα να ορι�σέι, κατα�  την υπογραφη�  του  συμφωνητικου� ,
μέταγένέ�στέρο χρο� νο έ�ναρξης των προθέσμιω� ν της συ� μβασης. 

Στον ανα� δοχο χορηγέι�ται προκαταβολη�  κατα�  τους ο� ρους  των α� ρθρων 72 και 187 παρ. 2 πέρ.
α) του ν. 4412/201654.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η έπιλογη�  του Αναδο� χου, θα γι�νέι συ� μφωνα μέ την «ανοικτη�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπο�  τις πρου= ποθέ�σέις του νο� μου αυτου� .
 
13.2 Η τέχνικη�  προσφορα�  θα συνταχθέι�  και υποβληθέι�  συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 3
της  παρου� σας,  σέ  συνδυασμο�  μέ  το  α� ρθρο  94  παρ.  2  και  3  του  ν.  4412/2016.  Η  οικονομικη�
προσφορα�  θα συνταχθέι�  και υποβληθέι� συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 3 της παρου� σας, σέ
συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικέ�ς προσφορέ�ς  δέν γι�νονται δέκτέ�ς 55. 

13.4 Κα� θέ προσφέ�ρων μπορέι� να υποβα� λέι μο� νο μι�α προσφορα� 56. 

13.5 Δέν γι�νονται δέκτέ�ς προσφορέ�ς για μέ�ρος του συμβατικου�  αντικέιμέ�νου της μέλέ�της. 

13.6  Οι  προσφορέ�ς  θα  ισχυ� ουν  για  1057 μη� νές απο�  την  ημέ�ρα  λη� ξης  της  προθέσμι�ας  υποβολη� ς
προσφορω� ν του έπομέ�νου α� ρθρου. Η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν τη λη� ξη του χρο� νου ισχυ� ος της
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προσφορα� ς,  να ζητα�  απο�  τους προσφέ�ροντές να παρατέι�νουν τη δια� ρκέια ισχυ� ος της προσφορα� ς
τους και της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς.

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορω� ν58 ορι�ζέται η  28-
04-2020 ημέ�ρα Τρίτη και ω� ρα 14:00μμ.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορι�ζέται  η 5-05-
2020, ημέ�ρα Τρίτη και ω� ρα 10:00πμ 59

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για τη συμμέτοχη�  στη διαδικασι�α απαιτέι�ται η κατα� θέση έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς, ποσου�  13.500 €60. 

Στην πέρι�πτωση έ�νωσης οικονομικω� ν φορέ�ων, η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς πέριλαμβα� νέι και τον ο� ρο
ο� τι η έγγυ� ηση καλυ� πτέι τις υποχρέω� σέις ο� λων των οικονομικω� ν φορέ�ων που συμμέτέ�χουν στην
έ�νωση.

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχέι�α, συ� μφωνα μέ το
α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: 

α) την ημέρομηνι�α έ�κδοσης, 
β) τον έκδο� τη, 
γ) την αναθέ�τουσα αρχη�  προς την οποι�α απέυθυ� νονται (η�  τον κυ� ριο του έ�ργου), 
δ) τον αριθμο�  της έγγυ� ησης, 
έ) το ποσο�  που καλυ� πτέι η έγγυ� ηση. 
στ) την πλη� ρη έπωνυμι�α, τον Α.Φ.Μ. και τη διέυ� θυνση του οικονομικου�  φορέ�α υπέ�ρ του

οποι�ου έκδι�δέται η έγγυ� ηση (στην πέρι�πτωση έ�νωσης, αναγρα� φονται ο� λα τα παραπα� νω για κα� θέ
μέ�λος της έ�νωσης), 

ζ) τους ο� ρους ο� τι: αα) η έγγυ� ηση παρέ�χέται ανέ�κκλητα και ανέπιφυ� λακτα, ο δέ έκδο� της
παραιτέι�ται  του δικαιω� ματος της διαιρέ�σέως και  της διζη� σέως,  και  ββ)  ο� τι  σέ  πέρι�πτωση κα-
τα� πτωσης αυτη� ς, το ποσο�  της κατα� πτωσης υπο� κέιται στο έκα� στοτέ ισχυ� ον τέ�λος χαρτοση� μου.

η) τα στοιχέι�α της σχέτικη� ς διακη� ρυξης (αριθμο� ς,  έ�τος, τι�τλος μέλέ�της) και την καταλη-
κτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς προσφορω� ν, 

θ) την ημέρομηνι�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της έγγυ� ησης, 
ι) την ανα� ληψη υποχρέ�ωσης απο�  τον έκδο� τη της έγγυ� ησης να καταβα� λέι το ποσο�  της έγ-

γυ� ησης ολικα�  η�  μέρικα�  έντο� ς πέ�ντέ (5) ημέρω� ν μέτα�  απο�  απλη�  έ�γγραφη έιδοποι�ηση έκέι�νου προς
τον οποι�ο απέυθυ� νέται. 

Η  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς  πρέ�πέι  να  ισχυ� έι  τουλα� χιστον  για  τρια� ντα (30)  ημέ�ρές  μέτα�  τη  λη� ξη  του
χρο� νου  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  13  της  παρου� σας,  η� τοι  μέ�χρι  30-03-2021 α� λλως  η
προσφορα�  απορρι�πτέται. Η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν τη λη� ξη της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τον
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προσφέ�ροντα να παρατέι�νέι, πριν τη λη� ξη τους, τη δια� ρκέια ισχυ� ος της προσφορα� ς και της έγγυ� ησης
συμμέτοχη� ς.

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς καταπι�πτουν, υπέ�ρ του κυρι�ου του έ�ργου, μέτα�  απο�  γνω� μη του αρμο� διου
Τέχνικου�  Συμβουλι�ου, αν ο προσφέ�ρων αποσυ� ρέι την προσφορα�  του κατα�  τη δια� ρκέια ισχυ� ος αυτη� ς,
παρέ�χέι ψέυδη�  στοιχέι�α η�  πληροφορι�ές που αναφέ�ρονται στα α� ρθρα 17 έ�ως 19 της παρου� σας, δέν
προσκομι�σέι έγκαι�ρως τα προβλέπο� μένα στο α� ρθρο 22 της παρου� σας δικαιολογητικα�  η�  δέν προσέ�λ-
θέι έγκαι�ρως για υπογραφη�  της συ� μβασης.

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς  έπιστρέ�φονται ως έξη� ς :

α) στον ανα� δοχο, μέ την προσκο� μιση της έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, 

β) στους λοιπου� ς προσφέ�ροντές, κατα�  τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/201661.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφη�  της συ� μβασης απαιτέι�ται η παροχη�  έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, συ� μφωνα μέ
το α� ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας καθορι�ζέται σέ ποσοστο�   5%  έπι�
της αξι�ας της συ� μβασης, χωρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θέται πριν η�  κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.
Η έγγυ� ηση καλη� ς  έκτέ�λέσης καταπι�πτέι  στην πέρι�πτωση παρα� βασης των ο� ρων της συ� μβασης,
ο� πως αυτη�  έιδικο� τέρα ορι�ζέι.

Σέ  πέρι�πτωση  τροποποι�ησης  της  συ� μβασης  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποι�α
συνέπα� γέται αυ� ξηση της συμβατικη� ς  αξι�ας,  ο ανα� δοχος έι�ναι υποχρέωμέ�νος να καταθέ�σέι πριν
την τροποποι�ηση, συμπληρωματικη�  έγγυ� ηση, το υ� ψος της οποι�ας ανέ�ρχέται σέ ποσοστο�  5% έπι�
του ποσου�  της αυ� ξησης χωρι�ς ΦΠΑ.

Η  έγγυ� ηση  καλη� ς  έκτέ�λέσης  της  συ� μβασης  καλυ� πτέι  συνολικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σέις  την
έφαρμογη�  ο� λων  των  ο� ρων  της  συ� μβασης  και  κα� θέ  απαι�τηση  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  η�  του
κυρι�ου του έ�ργου έ�ναντι του αναδο� χου.

Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης καταπι�πτέι υπέ�ρ του κυρι�ου του έ�ργου, μέ αιτιολογημέ�νη απο� φαση
του Προι=σταμέ�νου της Διέυθυ� νουσας Υπηρέσι�ας,  ιδι�ως μέτα�  την οριστικοποι�ηση της έ�κπτωσης
του αναδο� χου. Η έ�νσταση62 του αναδο� χου κατα�  της αποφα� σέως δέν αναστέ�λλέι την έι�σπραξη του
ποσου�  της έγγυη� σέως.

Οι έγγυητικέ�ς έπιστολέ�ς καλη� ς έκτέ�λέσης πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα αναφέρο� μένα στην
παρα� γραφο  15.1  της  παρου� σας  και  έπιπρο� σθέτα,  τον  αριθμο�  και  τον  τι�τλο  της  σχέτικη� ς
συ� μβασης.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής63

Η προκαταβολη� , συ� μφωνα μέ το αρ. 187, του Ν.4412/2016, που ανέ�ρχέται σέ ποσοστο�  15%
της συμβατικη�  αμοιβη� ς κα� θέ σταδι�ου, χορηγέι�ται μέ την υπογραφη�  της συ� μβασης καθω� ς και
την  έντολη�  έ�ναρξης  κα� θέ  έπο� μένου  σταδι�ου.  Στην  πέρι�πτωση  χορη� γησης  προκαταβολη� ς
απαιτέι�ται  Εγγυ� ηση  Προκαταβολη� ς  ισο� ποση  μέ  την  προκαταβολη� .  Η  προκαταβολη�  έι�ναι
έ�ντοκη  απο�  της  καταβολη� ς,  έπιβαρυνο� μένη  μέ  το  υ� ψος  έπιτοκι�ου  που  καθορι�ζέται  μέ
Απο� φαση του Υπουργου�  Οικονομικω� ν. Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης  καλυ� πτέι και την παροχη�
ισο� ποσης  προκαταβολη� ς   προς  τον  ανα� δοχο,  χωρι�ς  να  απαιτέι�ται  η  κατα� θέση  έγγυ� ησης
προκαταβολη� ς.  Στην  πέρι�πτωση  μέγαλυ� τέρης  προκαταβολη� ς  αυτη�  λαμβα� νέται  μέ  την
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κατα� θέση απο�  τον ανα� δοχο έγγυ� ησης προκαταβολη� ς που θα καλυ� πτέι τη διαφορα�  μέταξυ�  του
ποσου�  της  έγγυ� ησης  καλη� ς  έκτέ�λέσης  και  του  ποσου�  της καταβαλλο� μένης  προκαταβολη� ς.
(όπου απαιτείται)

15.4  Οι  ως  α� νω  έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  έκδι�δονται  απο�  πιστωτικα�  η�  χρηματοδοτικα�  ιδρυ� ματα  η�
ασφαλιστικέ�ς έπιχέιρη� σέις κατα�  την έ�ννοια των πέριπτω� σέων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του
ν.  4364/  2016  (Α΄13) που  λέιτουργου� ν  νο� μιμα  στα  κρα� τη-  μέ�λη  της  Ένωσης  η�  του  Ευρωπαι=κου�
Οικονομικου�  Χω� ρου η�  στα κρα� τη-μέ�ρη της ΣΔΣ και έ�χουν, συ� μφωνα μέ τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις, το
δικαι�ωμα αυτο� .  Μπορου� ν,  έπι�σης,  να  έκδι�δονται  απο�  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να  παρέ�χονται  μέ
γραμμα� τιο του Ταμέι�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων μέ παρακατα� θέση σέ αυτο�  του αντι�στοιχου
χρηματικου�  ποσου� .64 Αν συσταθέι�  παρακαταθη� κη μέ γραμμα� τιο παρακατα� θέσης χρέογρα� φων στο
Ταμέι�ο Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων, τα τοκομέρι�δια η�  μέρι�σματα που λη� γουν κατα�  τη δια� ρκέια της
έγγυ� ησης έπιστρέ�φονται μέτα�  τη λη� ξη τους στον υπέ�ρ ου η έγγυ� ηση οικονομικο�  φορέ�α.

Οι έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  έκδι�δονται  κατ’  έπιλογη�  του οικονομικου�  φορέ�α/αναδο� χου απο�  έ�να η�
πέρισσο� τέρους έκδο� τές της παραπα� νω παραγρα� φου, ανέξαρτη� τως του υ� ψους των.

Εα� ν η έγγυ� ηση έκδοθέι� απο�  αλλοδαπο�  πιστωτικο�  ι�δρυμα μπορέι� να συνταχθέι� σέ μι�α απο�  τις έπι�σημές
γλω� σσές της Ευρωπαι=κη� ς Ένωσης, αλλα�  θα συνοδέυ� έται απαραι�τητα απο�  μέτα� φραση στην έλληνικη�
γλω� σσα, συ� μφωνα και μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 10.3. της παρου� σας.

15.5    Η αναθέ�τουσα αρχη�  έπικοινωνέι� μέ τους φορέι�ς που φέ�ρονται να έ�χουν έκδω� σέι τις έγγυητικέ�ς
έπιστολέ�ς, προκέιμέ�νου να διαπιστω� σέι την έγκυρο� τητα�  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

16.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκη� ρυξη  συ� μβασης,  η� τοι  το  σχέτικο�  τυποποιημέ�νο  έ�ντυπο  “Προκη� ρυξη  Συ� μβασης”65,
απεστάλη,  μέ�σω  της  διαδικτυακη� ς  πυ� λης  simap.europa.eu,  για  δημοσι�έυση  στην  Υπηρέσι�α
Εκδο� σέων της Ευρωπαι=κη� ς Ένωσης. στις 16-3-2020 

16.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η προκη� ρυξη συ� μβασης της προηγου� μένης παραγρα� φου 16.1 και η Διακη� ρυξη καταχωρη� θηκαν
στο ΚΗΜΔΗΣ66.   
2.  Η διακη� ρυξη αναρτα� ται και στην ιστοσέλι�δα της αναθέ�τουσας αρχη� ς  (www.thessaloniki.gr),
(έφο� σον  υπα� ρχέι), συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 2 της παρου� σας. 
3. Πέρι�ληψη  της  παρου� σας  Διακη� ρυξης  δημοσιέυ� έται  στον  Ελληνικο�  Τυ� πο67,  συ� μφωνα  μέ  το
α� ρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτα� ται στο προ� γραμμα “Διαυ� γέια” diavgeia.gov.gr.

16.3.   Γνωστοποίηση  της  συναφθείσας  σύμβασης  για  τις  συμβα� σέις  α� νω  των  ορι�ων,
δημοσιέυ� έται στην ΕΕΕΕ, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 64 του ν. 4412/2016.

16.4 Οι δαπα� νές δημοσι�έυσης της διακη� ρυξης στον έλληνικο�  τυ� πο βαρυ� νουν, σέ κα� θέ πέρι�πτωση,
τον ανα� δοχο και έισπρα� ττονται μέ τον πρω� το λογαριασμο�  πληρωμη� ς της συ� μβασης68. 

Οι  δαπα� νές  δημοσι�έυσης  της  προκη� ρυξης  στην  Επι�σημη  Εφημέρι�δα  της  Ευρωπαι=κη� ς  Ένωσης
βαρυ� νουν τον πρου= πολογισμο�  της Ένωσης.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβαση ανατι�θέται βα� σέι του κριτηρι�ου του α� ρθρου 21 της παρου� σας, σέ προσφέ�ροντα ο οποι�ος
δέν αποκλέι�έται απο�  τη συμμέτοχη�  βα� σέι του α� ρθρου 18 και πληροι� τα κριτη� ρια έπιλογη� ς του α� ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικαι�ωμα  συμμέτοχη� ς  έ�χουν  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σωπα,  η�  ένω� σέις  αυτω� ν  που
δραστηριοποιου� νται στην έκπο� νηση μέλέτω� ν των κατηγοριω� ν που αναφέ�ρονται στο α� ρθρο 12.169 και
που έι�ναι έγκατέστημέ�να σέ:

α) κρα� τος-μέ�λος της Ένωσης,
β) κρα� τος-μέ�λος του Ευρωπαι=κου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�  ανα� θέση
δημο� σια συ� μβαση καλυ� πτέται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ�ς σημέιω� σέις
του  σχέτικου�  μέ  την  Ένωση  Προσαρτη� ματος  I  της  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  καθω� ς  και 
δ) τρι�τές χω� ρές που δέν έμπι�πτουν στην πέρι�πτωση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου και έ�χουν
συνα� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ την Ένωση σέ θέ�ματα διαδικασιω� ν ανα� θέσης
δημοσι�ων συμβα� σέων.

17.2    Οικονομικο� ς φορέ�ας συμμέτέ�χέι έι�τέ μέμονωμέ�να έι�τέ ως μέ�λος έ�νωσης70.

17.3 Οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων συμμέτέ�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και των πέριπτω� σέων γ) και δ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δέν απαιτέι�ται απο�  τις έν
λο� γω ένω� σέις να πέριβληθου� ν συγκέκριμέ�νη νομικη�  μορφη�  για την υποβολη�  προσφορα� ς.  Η έ�νωση
των  φυσικω� ν  η�  νομικω� ν  προσω� πων  μπορέι�  να  αφορα�  στην  ι�δια  η�  σέ  διαφορέτικέ�ς  κατηγορι�ές
μέλέτω� ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

 18.1 Κα� θέ  προσφέ�ρων  αποκλείεται  απο�  τη  συμμέτοχη�  στην  παρου� σα  διαδικασι�α  συ� ναψης
συ� μβασης,  έφο� σον  συντρέ�χέι  στο  προ� σωπο�  του  (αν  προ� κέιται  για  μέμονωμέ�νο  φυσικο�  η�  νομικο�
προ� σωπο) η�  σέ έ�να απο�  τα μέ�λη του (αν προ� κέιται πέρι� έ�νωσης οικονομικω� ν φορέ�ων ) έ�νας απο�  τους
λο� γους των παρακα� τω πέριπτω� σέων:

18.1.1   Υπα� ρχέι έις βα� ρος του προσφέ�ροντος  αμέτα� κλητη71 καταδικαστικη�  απο� φαση για έ�ναν απο�
τους ακο� λουθους λο�γους :

α) συμμέτοχη�  σέ έγκληματικη�  οργα� νωση,  ο� πως αυτη�  ορι�ζέται στο α� ρθρο 2 της απο� φασης-
πλαι�σιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλι�ου  της  24ης Οκτωβρι�ου  2008,  για  την  καταπολέ�μηση  του
οργανωμέ�νου έγκλη� ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκι�α72,  ο� πως  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  3  της  συ� μβασης  πέρι�  της  καταπολέ�μησης  της
διαφθορα� ς στην οποι�α ένέ�χονται υπα� λληλοι των Ευρωπαι=κω� ν Κοινοτη� των η�  των κρατω� ν μέλω� ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  α� ρθρου  2  της  απο� φασης-πλαι�σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 22ας Ιουλι�ου 2003, για την καταπολέ�μηση της δωροδοκι�ας στον
ιδιωτικο�  τομέ�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ο� πως ορι�ζέται στην κέι�μένη νομοθέσι�α η�
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στο έθνικο�  δι�καιο του οικονομικου�  φορέ�α,

γ)  απα� τη,  κατα�  την  έ�ννοια  του  α� ρθρου  1  της  συ� μβασης  σχέτικα�  μέ  την  προστασι�α  των
οικονομικω� ν συμφέρο� ντων των Ευρωπαι=κω� ν Κοινοτη� των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι�α
κυρω� θηκέ μέ το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικα�  έγκλη� ματα η�  έγκλη� ματα συνδέο� μένα μέ τρομοκρατικέ�ς  δραστηριο� τητές,
ο� πως  ορι�ζονται,  αντιστοι�χως,  στα  α� ρθρα  1  και  3  της  απο� φασης-πλαι�σιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλι�ου της  13ης  Ιουνι�ου  2002,  για  την  καταπολέ�μηση  της  τρομοκρατι�ας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) η�  ηθικη�  αυτουργι�α η�  συνέ�ργέια η�  απο� πέιρα δια� πραξης έγκλη� ματος, ο� πως ορι�ζονται
στο α� ρθρο 4 αυτη� ς,

έ) νομιμοποι�ηση έσο� δων απο�  παρα� νομές δραστηριο� τητές η�  χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας,
ο� πως αυτέ�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 της Οδηγι�ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι=κου�  Κοινοβουλι�ου και του
Συμβουλι�ου  της  26ης  Οκτωβρι�ου  2005,  σχέτικα�  μέ  την  προ� ληψη  της  χρησιμοποι�ησης  του
χρηματοπιστωτικου�  συστη� ματος για τη νομιμοποι�ηση έσο� δων απο�  παρα� νομές δραστηριο� τητές και τη
χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποι�α ένσωματω� θηκέ στην
έθνικη�  νομοθέσι�α μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικη�  έργασι�α και α� λλές μορφέ�ς έμπορι�ας ανθρω� πων, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 της
Οδηγι�ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι=κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Απριλι�ου 2011, για
την προ� ληψη και την καταπολέ�μηση της έμπορι�ας ανθρω� πων και για την προστασι�α των θυμα� των
της, καθω� ς και για την αντικατα� σταση της απο� φασης-πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποι�α ένσωματω� θηκέ στην έθνικη�  νομοθέσι�α μέ το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρέ�ωση αποκλέισμου�  προσφέ�ροντος έφαρμο� ζέται έπι�σης ο� ταν το προ� σωπο έις βα� ρος
του  οποι�ου  έκδο� θηκέ   αμέτα� κλητη  καταδικαστικη�  απο� φαση  έι�ναι  μέ�λος  του  διοικητικου� ,
διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργα� νου του έν λο�γω προσφέ�ροντος η�  έ�χέι έξουσι�α έκπροσω� πησης, λη� ψης
αποφα� σέων η�  έλέ�γχου σέ αυτο� . 

Στις πέριπτω� σέις έταιρέιω� ν πέριορισμέ�νης έυθυ� νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω� ν έταιρέιω� ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)  και  ιδιωτικω� ν  κέφαλαιουχικω� ν  έταιρέιω� ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρέ�ωση  του  προηγου� μένου  έδαφι�ου
αφορα�   τους διαχέιριστέ�ς. Στις πέριπτω� σέις ανωνυ� μων έταιρέιω� ν (Α.Ε.), η έν λο�γω υποχρέ�ωση αφορα�
τον Διέυθυ� νοντα Συ� μβουλο, καθω� ς και ο� λα τα μέ�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου. Στις πέριπτω� σέις
των συνέταιρισμω� ν, η έν λο�γω υποχρέ�ωση αφορα�  τα μέ�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου73.

18.1.2 α) Ο  προσφέ�ρων έ�χέι αθέτη� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�
έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης και αυτο�  έ�χέι διαπιστωθέι� απο�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�  απο� φαση μέ
τέλέσι�δικη και δέσμέυτικη�  ισχυ� , συ� μφωνα μέ διατα� ξέις της χω� ρας ο� που έι�ναι έγκατέστημέ�νος  η�  την
έθνικη�  νομοθέσι�α  
η� /και 

β) η αναθέ�τουσα αρχη�   μπορέι�  να αποδέι�ξέι  μέ τα κατα� λληλα μέ�σα ο� τι  ο προσφέ�ρων έ�χέι
αθέτη� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης.
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Αν  ο  προσφέ�ρων  έι�ναι  Έλληνας  πολι�της  η�  έ�χέι  την  έγκατα� σταση�  του  στην  Ελλα� δα,  οι
υποχρέω� σέις του που αφορου� ν στις έισφορέ�ς κοινωνικη� ς ασφα� λισης καλυ� πτουν το� σο την κυ� ρια ο� σο
και την έπικουρικη�  ασφα� λιση.

Δέν  αποκλέι�έται  ο  προσφέ�ρων,  ο� ταν  έ�χέι  έκπληρω� σέι  τις  υποχρέω� σέις  του  έι�τέ
καταβα� λλοντας  τους  φο� ρους  η�  τις  έισφορέ�ς  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης  που  οφέι�λέι,
συμπέριλαμβανομέ�νων,  κατα�  πέρι�πτωση,  των  δέδουλέυμέ�νων  το� κων  η�  των  προστι�μων  έι�τέ
υπαγο� μένος σέ δέσμέυτικο�  διακανονισμο�  για την καταβολη�  τους.

18.1.2Α  Η  αναθέ�τουσα  αρχη�  γνωρι�ζέι  η�  μπορέι�  να  αποδέι�ξέι  μέ  τα  κατα� λληλα  μέ�σα  ο� τι  έ�χουν
έπιβληθέι�  σέ βα� ρος του οικονομικου�  φορέ�α, μέ�σα σέ χρονικο�  δια� στημα δυ� ο (2) έτω� ν πριν απο�  την
ημέρομηνι�α λη� ξης της προθέσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς: 
αα)  τρέις  (3)  πρα� ξέις  έπιβολη� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  έλέγκτικα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Επιθέω� ρησης Εργασι�ας για παραβα� σέις της έργατικη� ς νομοθέσι�ας που χαρακτηρι�ζονται, συ� μφωνα μέ
την υπουργικη�  απο� φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο� πως έκα� στοτέ ισχυ� έι, ως «υψηλη� ς» η�  «πολυ�
υψηλη� ς» σοβαρο� τητας, οι οποι�ές προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  τρέις (3) διένέργηθέ�ντές έλέ�γχους, η�
ββ)  δυ� ο  (2)  πρα� ξέις  έπιβολη� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  έλέγκτικα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Επιθέω� ρησης  Εργασι�ας  για  παραβα� σέις  της  έργατικη� ς  νομοθέσι�ας  που  αφορου� ν  την  αδη� λωτη
έργασι�α, οι οποι�ές προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  δυ� ο (2) διένέργηθέ�ντές έλέ�γχους. 
Οι υπο�  αα΄ και ββ΄ κυρω� σέις πρέ�πέι να έ�χουν αποκτη� σέι τέλέσι�δικη και δέσμέυτικη�  ισχυ� 74. 

18.1.3  Κατ’ έξαι�ρέση,  για τους πιο κα� τω έπιτακτικου� ς  λο� γους δημο� σιου συμφέ�ροντος .........................
(ο� πως δημο� σιας υγέι�ας η�  προστασι�ας του πέριβα� λλοντος, οι οποι�οι συμπληρω� νονται απο�  την ανα-
θέ�τουσα αρχη� ), δέν έφαρμο� ζονται75 οι παρα� γραφοι  18.1.1 και 18.1.2. 
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3]. 

18.1.4  Κατ’ έξαι�ρέση, ο� ταν  ο αποκλέισμο� ς  έι�ναι  σαφω� ς δυσανα� λογος, ιδι�ως ο� ταν μο� νο μικρα�  ποσα�
των φο� ρων η�  των έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης δέν έ�χουν καταβληθέι� η�  ο� ταν ο προσφέ�ρων ένη-
μέρω� θηκέ σχέτικα�  μέ το ακριβέ�ς ποσο�  που οφέι�λέται λο� γω αθέ�τησης των υποχρέω� σέω� ν του ο� σον
αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης σέ χρο� νο κατα�  τον οποι�ο δέν έι�χέ
τη δυνατο� τητα να λα� βέι μέ�τρα, συ� μφωνα μέ το τέλέυται�ο έδα� φιο της πέρ. β' της παρ. 2 του α� ρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν απο�  την έκπνοη�  της προθέσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς του α� ρθρου 14 της παρου� -
σας, δέν έφαρμο� ζέται76 η παρα� γραφος 18.1.2. 
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]
 

18.1.5 Σέ οποιαδη� ποτέ απο�  τις ακο� λουθές καταστα� σέις77:
(α) Ο προσφέ�ρων έ�χέι αθέτη� σέι τις ισχυ� ουσές υποχρέω� σέις του που προβλέ�πονται στην παρ. 2

του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορου� ν υποχρέω� σέις που απορρέ�ουν απο�  τις διατα� ξέις της
πέριβαλλοντικη� ς,  κοινωνικοασφαλιστικη� ς  και  έργατικη� ς  νομοθέσι�ας,  που  έ�χουν  θέσπισθέι�  μέ  το
δι�καιο της Ένωσης, το έθνικο�  δι�καιο,  συλλογικέ�ς  συμβα� σέις η�  διέθνέι�ς  διατα� ξέις πέριβαλλοντικου� ,
κοινωνικου�  και έργατικου�  δικαι�ου, οι οποι�ές απαριθμου� νται στο Παρα� ρτημα X του Προσαρτη� ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφέ�ρων τέλέι�  υπο�  πτω� χέυση  η�  έ�χέι  υπαχθέι�  σέ  διαδικασι�α  έξυγι�ανσης η�  έιδικη� ς
έκκαθα� ρισης  η�  τέλέι�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχέι�ριση  απο�  έκκαθαριστη�  η�  απο�  το  δικαστη� ριο  η�  έ�χέι
υπαχθέι�  σέ  διαδικασι�α  πτωχέυτικου�  συμβιβασμου�  η�  έ�χέι  αναστέι�λέι  τις  έπιχέιρηματικέ�ς  του
δραστηριο� τητές η�  έα� ν βρι�σκέται σέ οποιαδη� ποτέ ανα� λογη κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια
διαδικασι�α, προβλέπο� μένη σέ έθνικέ�ς διατα� ξέις νο� μου.  Η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�  να μην αποκλέι�έι
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έ�ναν  οικονομικο�  φορέ�α,  ο  οποι�ος  βρι�σκέται  σέ  μια  έκ  των  καταστα� σέων  που  αναφέ�ρονται  στην
παραπα� νω πέρι�πτωση, υπο�  την πρου= πο� θέση ο� τι  η αναθέ�τουσα αρχη�  έ�χέι  αποδέι�ξέι ο� τι  ο έν λο� γω
φορέ�ας έι�ναι σέ θέ�ση να έκτέλέ�σέι τη συ� μβαση, λαμβα� νοντας υπο� ψη τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις και τα
μέ�τρα για τη συνέ�χιση της έπιχέιρηματικη� ς του λέιτουργι�ας (παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016)78,

(γ)  Υπα� ρχουν έπαρκω� ς  έυ� λογές ένδέι�ξέις  που οδηγου� ν  στο συμπέ�ρασμα ο� τι  ο  οικονομικο� ς
φορέ�ας  συνη� ψέ  συμφωνι�ές  μέ  α� λλους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  μέ  στο� χο  τη  στρέ�βλωση  του
ανταγωνισμου� ,

δ)  Μι�α  κατα� σταση  συ� γκρουσης  συμφέρο� ντων  κατα�  την  έ�ννοια  του  α� ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� αποτέλέσματικα�  μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(έ)  Μι�α  κατα� σταση  στρέ�βλωσης  του  ανταγωνισμου�  απο�  την  προ� τέρη  συμμέτοχη�  των
προσφέρο� ντων κατα�  την προέτοιμασι�α της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, κατα�  τα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(στ) Ο προσφέ�ρων έ�χέι έπιδέι�ξέι σοβαρη�  η�  έπαναλαμβανο� μένη πλημμέ�λέια κατα�  την έκτέ�λέση
ουσιω� δους απαι�τησης στο πλαι�σιο προηγου� μένης δημο� σιας συ� μβασης, προηγου� μένης συ� μβασης μέ
αναθέ�τοντα φορέ�α η�  προηγου� μένης συ� μβασης παραχω� ρησης που έι�χέ ως αποτέ�λέσμα την προ� ωρη
καταγγέλι�α της προηγου� μένης συ� μβασης, αποζημιω� σέις η�  α� λλές παρο� μοιές κυρω� σέις,

(ζ)  Ο  προσφέ�ρων  έ�χέι  κριθέι�  έ�νοχος  σοβαρω� ν  ψέυδω� ν  δηλω� σέων  κατα�  την  παροχη�  των
πληροφοριω� ν  που απαιτου� νται  για την έξακρι�βωση της απουσι�ας  των λο� γων αποκλέισμου�  η�  την
πλη� ρωση των κριτηρι�ων έπιλογη� ς,  έ�χέι  αποκρυ� ψέι τις πληροφορι�ές  αυτέ�ς  η�  δέν έι�ναι  σέ θέ�ση να
προσκομι�σέι τα δικαιολογητικα�  που απαιτου� νται κατ’ έφαρμογη�   του α� ρθρου 79 του ν. 4412/2016,

(η)  Ο  προσφέ�ρων  έπιχέι�ρησέ  να  έπηρέα� σέι  μέ  αθέ�μιτο  τρο� πο  τη  διαδικασι�α  λη� ψης
αποφα� σέων της αναθέ�τουσας αρχη� ς, να αποκτη� σέι έμπιστέυτικέ�ς πληροφορι�ές που ένδέ�χέται να του
αποφέ�ρουν  αθέ�μιτο  πλέονέ�κτημα στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  να  παρα� σχέι  έξ  αμέλέι�ας
παραπλανητικέ�ς πληροφορι�ές που ένδέ�χέται να έπηρέα� σουν ουσιωδω� ς τις αποφα� σέις που αφορου� ν
τον αποκλέισμο� , την έπιλογη�  η�  την ανα� θέση,

(θ)  Ο  προσφέ�ρων  έ�χέι  διαπρα� ξέι  σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτωμα,  το  οποι�ο  θέ�τέι  έν
αμφιβο� λω την ακέραιο� τητα�  του.

18.1.6  Προσφέ�ρων  αποκλέι�έται  απο�  τη  συμμέτοχη�  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης,  έα� ν
συντρέ�χουν οι πρου= ποθέ�σέις έφαρμογη� ς της παρ. 4 του α� ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (έθνικο� ς λο� γος
αποκλέισμου� ) 79. 

18.1.7 Η αναθέ�τουσα αρχη�  αποκλέι�έι προσφέ�ροντα, σέ οποιοδη� ποτέ χρονικο�  σημέι�ο κατα�  τη δια� ρκέια
της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης,  ο� ταν  αποδέικνυ� έται  ο� τι  αυτο� ς  βρι�σκέται,  λο� γω  πρα� ξέων  η�
παραλέι�ψέων του, έι�τέ πριν έι�τέ κατα�  τη διαδικασι�α, σέ μι�α απο�  τις πέριπτω� σέις των προηγου� μένων
παραγρα� φων. 

 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.80
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18.1.8 Προσφέ�ρων που έμπι�πτέι σέ μια απο�  τις καταστα� σέις που αναφέ�ρονται στις παραγρα� φους
18.1.1, 18.1.2Α και 18.1.581 μπορέι�  να προσκομι�ζέι στοιχέι�α προκέιμέ�νου να αποδέι�ξέι ο� τι τα μέ�τρα
που  έ�λαβέ  έπαρκου� ν  για  να  αποδέι�ξουν  την  αξιοπιστι�α  του,  παρο� τι  συντρέ�χέι  ο  σχέτικο� ς  λο� γος
αποκλέισμου� .  Εα� ν  τα  στοιχέι�α  κριθου� ν  έπαρκη� ,  ο  έν  λο� γω  προσφέ�ρων  δέν  αποκλέι�έται  απο�  τη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης. Τα μέ�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους προσφέ�ροντές αξιολογου� νται σέ
συνα� ρτηση  μέ  τη  σοβαρο� τητα  και  τις  ιδιαι�τέρές  πέριστα� σέις  του  ποινικου�  αδικη� ματος  η�  του
παραπτω� ματος. Αν τα μέ�τρα κριθου� ν ανέπαρκη� , γνωστοποιέι�ται στον προσφέ�ροντα το σκέπτικο�  της
απο� φασης αυτη� ς. Προσφέ�ρων που έ�χέι αποκλέιστέι�,  μέ τέλέσι�δικη απο� φαση, απο�  τη συμμέτοχη�  σέ
διαδικασι�ές συ� ναψης συ� μβασης η�  ανα� θέσης παραχω� ρησης δέν μπορέι�  να κα� νέι χρη� ση της ανωτέ�ρω
δυνατο� τητας κατα�  την πέρι�οδο του αποκλέισμου�  που ορι�ζέται στην έν λο� γω απο� φαση στο κρα� τος -
μέ�λος στο οποι�ο ισχυ� έι η απο� φαση.

18.1.9  Η απο� φαση για την διαπι�στωση της έπα� ρκέιας η�  μη των έπανορθωτικω� ν μέ�τρων κατα�  την
προηγου� μένη παρα� γραφο έκδι�δέται συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.10 Προσφέ�ρων που του έ�χέι έπιβληθέι�, μέ την κοινη�  υπουργικη�  απο� φαση του α� ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινη�  του  αποκλέισμου�  αποκλέι�έται  αυτοδι�καια  και  απο�  την  παρου� σα  διαδικασι�α
συ� ναψης συ� μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής82

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέ�ροντές απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στο σχέτικο�  έπαγγέλματικο�  μητρω� ο που τηρέι�ται
στο κρα� τος έγκατα� σταση� ς τους. Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα απαιτέι�ται
να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στα Μητρω� α Μέλέτητω� ν η�  Γραφέι�ων Μέλέτω� ν στην κατηγορι�α/ κατηγορι�ές
μέλέτω� ν  του α� ρθρου 12.1 της παρου� σας83.  Οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστημέ�νοι   σέ  λοιπα�
κρα� τη μέ�λη της Ευρωπαι=κη� ς Ένωσης απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι σέ αντι�στοιχα Μητρω� α του
Παραρτη� ματος XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια84

Κα� θέ προσφέ�ρων πρέ�πέι να διαθέ�τέι: 

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

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

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα85

Κα� θέ προσφέ�ρων πρέ�πέι να διαθέ�τέι: 

1. Για την κατηγορι�α μέλέ�της {6} – Αρχιτέκτονικέ�ς μέλέ�τές κτιριακω� ν έ�ργων, τουλα� χιστον 1 μέλέτητη�
12έτου� ς έμπέιρι�ας και 1 μέλέτητη�  8έτου� ς έμπέιρι�ας,
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2. για την κατηγορι�α μέλέ�της {08} - Στατικέ�ς μέλέ�τές (μέλέ�τές φέρουσω� ν κατασκέυω� ν κτηρι�ων και
μέγα� λων η�  έιδικω� ν τέχνικω� ν έ�ργων), 1 μέλέτητη�  12έτου� ς έμπέιρι�ας και 1 μέλέτητη�  8έτου� ς έμπέιρι�ας, 

3.  για την κατηγορι�α μέλέ�της {09} -  Μέλέ�τές μηχανολογικέ�ς-  ηλέκτρολογικέ�ς,  1 μέλέτητη�  12έτου� ς
έμπέιρι�ας και 1 μέλέτητη�  8έτου� ς έμπέιρι�ας.

4. Για την κατηγορι�α μέλέ�της {21} - Γέωτέχνικέ�ς μέλέ�τές και έ�ρέυνές, τουλα� χιστον 1 μέλέτητη�  4έτου� ς
έμπέιρι�ας

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης86

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

19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορα�  στα κριτη� ρια της οικονομικη� ς και χρηματοοικονομικη� ς έπα� ρκέιας και τα κριτη� ρια σχέτι-
κα�  μέ την τέχνικη�  και έπαγγέλματικη�  ικανο� τητα, έ�νας οικονομικο� ς φορέ�ας μπορέι� να στηρι�ζέται στις
ικανο� τητές α� λλων φορέ�ων, ασχέ�τως της νομικη� ς φυ� σης των δέσμω� ν του μέ αυτου� ς. 

86  Προαιρέτικη�  έπιλογη� . Η παρ. 19.4 τι�θέται κατα�  διακριτικη�  έυχέ�ρέια της αναθέ�τουσας αρχη� ς και
συμπληρω� νέται  έφο� σον  προβλέ�πέται  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  82  του  ν.  4412/2016.
Επαναλαμβα� νέται  ο� τι  ο� λές  οι  απαιτη� σέις  πρέ�πέι  να  σχέτι�ζονται  και  να  έι�ναι  ανα� λογές  μέ  το
αντικέι�μένο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

47  Σέ πέρι�πτωση που πέριλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιω� ματα προαι�ρέσης, διαμορφω� νέται αναλο� γως η
έκτιμω� μένη αξι�α της συ� μβασης και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α'
του ν. 4412/2016).

48  Πρβλ. α� ρθρο 53 πέρ. 8α' του ν. 4412/2016.
49  Όταν  πρόκειται  για  συγχρηματοδοτούμενη  από  την  Ε.Ε.  μελέτη,  τούτο  να  αναγράφεται  στη

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης της
μελέτης από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική
συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων
επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/2016.

50  Οι κρατη� σέις προσαρμο� ζονται ανα� λογα μέ την πέρι�πτωση.
51   Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 έ�βδομο έδα� φιο του ν. 4013/2011, ο� πως αντικαταστα� θηκέ απο�  το α� ρθρο

44 του ν. 4605/2019.
52  Η αναθέ�τουσα αρχη�  διαμορφω� νέι το παρο� ν σημέι�ο της διακη� ρυξης, ανα� λογα μέ το αν αποφασι�σέι

να υποδιαιρέ�σέι  τη συ� μβαση  σέ  πέρισσο� τέρα τμη� ματα/μέλέ�τές  η�  ο� χι,  η� τοι  να  τις  αναθέ�σέι  ως
ένιαι�ο συ� νολο. Στην πέρι�πτωση που έπιλέ�ξέι να μην υποδιαιρέ�σέι σέ τμη� ματα, αναφέ�ρέι, στο παρο� ν
σημέι�ο της διακη� ρυξης, τους βασικου� ς λο� γους της απο� φαση� ς  της αυτη� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν.
4412/2016).

53  Κατα�  το  α� ρθρο  184  του  ν.  4412/2016,  τμηματικέ�ς  προθέσμι�ές  μπορου� ν  να  τέθου� ν   στο
συμφωνητικο�  κατα�  την κρι�ση της αναθέ�τουσας αρχη� ς.  Αν δέν τέθου� ν τμηματικέ�ς προθέσμι�ές, η
σχέτικη�  αναφορα�  της προκη� ρυξης διαγρα� φέται. Επι�σης, μπορέι� να γι�νέται παραπομπη�  στο σχέτικο�
χρονοδια� γραμμα που (τυχο� ν) πέριλαμβα� νέται στο τέυ� χος τέχνικω� ν δέδομέ�νων.
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Η αναθέ�τουσα αρχη�  έλέ�γχέι,  συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 22 της παρου� σας, έα� ν οι φορέι�ς,
στις ικανο� τητές των οποι�ων προτι�θέται να στηριχθέι� ο προσφέ�ρων, πληρου� ν τα σχέτικα�  κριτη� ρια έπι-
λογη� ς και έα� ν συντρέ�χουν λο� γοι αποκλέισμου�  κατα�  τα οριζο� μένα στην παρου� σα διακη� ρυξη. 

Όσον αφορα�  τα κριτη� ρια που σχέτι�ζονται μέ τους τι�τλους σπουδω� ν και τα έπαγγέλματικα�  προσο� ντα
που ορι�ζονται στην πέρι�πτωση στ΄ του Μέ�ρους ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν.
4412/2016 η�  μέ την σχέτικη�  έπαγγέλματικη�  έμπέιρι�α, οι οικονομικοι�  φορέι�ς μπορου� ν να βασι�ζονται
στις ικανο� τητές α� λλων φορέ�ων μο� νο έα� ν οι τέλέυται�οι θα έκτέλέ�σουν τις έργασι�ές η�  τις υπηρέσι�ές για
τις οποι�ές απαιτου� νται οι συγκέκριμέ�νές ικανο� τητές.

Όταν ο οικονομικο� ς φορέ�ας στηρι�ζέται στις ικανο� τητές α� λλων φορέ�ων ο� σον αφορα�  τα κριτη� ρια που
σχέτι�ζονται μέ την οικονομικη�  και χρηματοοικονομικη�  έπα� ρκέια, ο οικονομικο� ς φορέ�ας και αυτοι�  οι
φορέι�ς έι�ναι απο�  κοινου�  υπέυ� θυνοι87 για την έκτέ�λέση της συ� μβασης.

Υπο�  τους ιδι�ους ο� ρους, μι�α έ�νωση οικονομικω� ν φορέ�ων μπορέι�  να στηρι�ζέται στις ικανο� τητές των
συμμέτέχο� ντων στην έ�νωση η�  α� λλων φορέ�ων (για τα κριτη� ρια της οικονομικη� ς και χρηματοοικονομι-
κη� ς έπα� ρκέιας και τα κριτη� ρια σχέτικα�  μέ την τέχνικη�  και έπαγγέλματικη�  ικανο� τητα).

Η έκτέ�λέση των ...... 88 γι�νέται υποχρέωτικα�  απο�  τον προσφέ�ροντα η� , αν η προσφορα�  υποβα� λλέται απο�
έ�νωση οικονομικω� ν φορέ�ων, απο�  έ�ναν απο�  τους συμμέτέ�χοντές στην έ�νωση αυτη� . 

54  Στην πέρι�πτωση που η αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�ξέι  τη μη χορη� γηση προκαταβολη� ς,  το σχέτικο�
έδα� φιο διαγρα� φέται.

55  Να  αναφέρθέι�  έα� ν  γι�νονται  δέκτέ�ς  έναλλακτικέ�ς  προσφορέ�ς  και  να  συμπληρωθου� ν  τα
αναφέρο� μένα στο α� ρθρο 57  παρ  2 του  ν.  4412/2016.  Άλλως,  να  συμπληρωθέι�   «δέν γι�νονται
δέκτέ�ς».

56  Πρβ. α� ρθρο 91 παρ. 1 πέρ. (έ) του ν. 4412/2016. Αν, ωστο� σο, στην παρα� γραφο 13.3 της παρου� σας
η  αναθέ�τουσα  αρχη�  έ�χέι  συμπληρω� σέι  ο� τι  γι�νονται  δέκτέ�ς  έναλλακτικέ�ς  προσφορέ�ς,  η
παρα� γραφος 13.4 διαγρα� φέται. 

57  Ορι�ζέται ο χρο� νος απο�  την Αναθέ�τουσα Αρχη� , κατ΄ έκτι�μηση των ιδιαιτέροτη� των της διαδικασι�ας.
Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς, πρβ. α� ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   

60  Το ποσοστο�  της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς δέν μπορέι� να υπέρβαι�νέι το 2% της έκτιμω� μένης αξι�ας της
συ� μβασης,  χωρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  μέ  ανα� λογη  στρογγυλοποι�ηση,  μη  συνυπολογιζο� μένων  των
δικαιωμα� των προαι�ρέσης και παρα� τασης της συ� μβασης (α� ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α έδα� φιο πρω� το του
ν. 4412/2016 ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ την παρ. 5α του α� ρθρου 43 ν. 4605/2019 [Α’ 52].). 

61  Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ  μέ την πέρ. 4 του α� ρθρου 107 του
ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 πέρ. β, γ και δ του α� ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

62        Πρβ. άρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α 152).
63  Άρθρο 72 παρ. 1 πέρ. δ’ του ν. 4412/2016. Εφο� σον προβλέ�πέται προκαταβολη�  συμπληρω� νονται οι

ο� ροι για την έγγυητικη�  έπιστολη�  προκαταβολη� ς.  Επισημαι�νέται ο� τι η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης
καλυ� πτέι  και  την  παροχη�  ισο� ποσης  προκαταβολη� ς  προς  τον  ανα� δοχο,  χωρι�ς  να  απαιτέι�ται  η
κατα� θέση έγγυ� ησης προκαταβολη� ς.  Στην πέρι�πτωση που μέ την παρου� σα ορι�ζέται μέγαλυ� τέρο
υ� ψος  προκαταβολη� ς  (πχ 15%),  αυτη�  λαμβα� νέται  μέ την κατα� θέση απο�  τον ανα� δοχο έγγυ� ησης
προκαταβολη� ς που θα καλυ� πτέι τη διαφορα�  μέταξυ�  του ποσου�  της έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης και
του ποσου�  της καταβαλλο� μένης προκαταβολη� ς.

64  Τα γραμμα� τια συ� στασης χρηματικη� ς παρακαταθη� κης του Ταμέι�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων,
για  την  παροχη�  έγγυη� σέων  συμμέτοχη� ς  και  καλη� ς  έκτέ�λέσης  (έγγυοδοτικη�  παρακαταθη� κη)
συστη� νονται συ� μφωνα μέ την έιδικη�  νομοθέσι�α που  διέ�πέι αυτο�  και έιδικο� τέρα βα� σέι του α� ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δέκέμβρι�ου  1926/3  Ιανουαρι�ου  1927  (“Πέρι�  συστα� σέως  και  αποδο� σέως
παρακαταθηκω� ν και καταθέ�σέων παρα�  τω Ταμέι�ω Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων”). Πρβλ. το μέ αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έ�γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
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66   Συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη μέ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,
ο� πως ισχυ� ουν.

67  Συ� μφωνα μέ την πέρ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του α� ρθρου 377 του ν. 4412/2016, έξακολουθέι�
η  υποχρέ�ωση  δημοσι�έυσης  της  πέρι�ληψης  της  προκη� ρυξης  σέ  μι�α  ημέρη� σια  έφημέρι�δα  της
πρωτέυ� ουσας μέ πανέλλη� νια κυκλοφορι�α, που προβλέ�πέται στο α� ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005
μέ�χρι και την 31η Δέκέμβρι�ου 2017 (πρβ. παρ. 10  του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθω� ς και
σέ μι�α ημέρη� σια έφημέρι�δα της πρωτέυ� ουσας του νομου� , στον οποι�ο προ� κέιται να κατασκέυαστέι�
το έ�ργο,το οποι�ο αφορα�  η μέλέ�τη η�  η υπηρέσι�α, η�  της έ�δρας της Πέριφέ�ρέιας, αν στην έ�δρα του
νο� μου δέν έκδι�δέται ημέρη� σια έφημέρι�δα η�  αν το έν λο� γω έ�ργο θα έκτέλέστέι�  σέ πέρισσο� τέρους
νομου� ς,  που προβλέ�πέται στο ι�διο α� ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέ�χρι την 31η Δέκέμβρι�ου 2020
(πρβ. παρ. 12 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 

68  Συ� μφωνα μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που έξακολουθέι�  να ισχυ� έι έ�ως και την
31.12.2020 (πρβ. α� ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).

69  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν
συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α του Μητρω� ου Μέλέτητω� ν/ Γραφέι�ων Μέλέτω� ν. 

70  Πρβλ. πέρ. έ’ παρ. 1 του α� ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
71   Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.

4497/2017.  Επισημαι�νέται  ο� τι,  στο  ΕΕΕΣ,  η  αναφορα�  σέ  “τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση”
νοέι�ται, δέδομέ�νης της ως α� νω νομοθέτικη� ς μέταβολη� ς, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
η  δέ  σχέτικη�  δη� λωση  του  οικονομικου�  φορέ�α  στο  Μέ�ρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορα�  μο� νο  σέ
αμέτα� κλητές καταδικαστικέ�ς αποφα� σέις.

72  Στο Μέ�ρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λο� γοι Αποκλέισμου�  ) αντι�  του ο� ρου “δωροδοκία”, αναγρα� φέται ο ο� ρος
“διαφθορά”, καθω� ς δέν έ�χέι διορθωθέι�  μέ αντι�στοιχο διορθωτικο�  ο Κανονισμο� ς  2016/7, ο� πως η
Οδηγι�α 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).

73  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του ν.  4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκαν μέ το
α� ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

74 Πρβ. α� ρθρο 73 παρ. 2 πέρι�πτωση γ' του ν. 4412/2016, η οποι�α προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

75  Επισημαι�νέται  ο� τι  η  προ� βλέψη  για  παρέ�κκλιση  απο�  τον  υποχρέωτικο�  αποκλέισμο�  αποτέλέι�
δυνατο� τητα της αναθέ�τουσας αρχη� ς (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

76  Ομοι�ως μέ την προηγου� μένη σημέι�ωση. 
77    Οι λο� γοι της παραγρα� φου 18.1.5 αποτέλου� ν  δυνητικου� ς λο� γους αποκλέισμου�  συ� μφωνα μέ το

α� ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα�  συνέ�πέια,  η  αναθέ�τουσα αρχη�  δυ� ναται  να έπιλέ�ξέι  έ�ναν,
πέρισσο� τέρους, ο� λους η�  ένδέχομέ�νως και κανέ�ναν απο�  τους λο� γους αποκλέισμου�  της παρ. 18.1.5,
συνέκτιμω� ντας τα ιδιαι�τέρα χαρακτηριστικα�  της υπο�  ανα� θέση συ� μβασης (έκτιμω� μένη αξι�α αυτη� ς,
έιδικέ�ς πέριστα� σέις κλπ), μέ σχέτικη�  προ� βλέψη στο παρο� ν σημέι�ο της διακη� ρυξης. Επισημαι�νέται
ο� τι,  σέ  πέρι�πτωση  έπιλογη� ς  οποιουδη� ποτέ  δυνητικου�  λο� γου  αποκλέισμου�  της  παρ.  18.1.5  και
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Η  προσφορα�  των  διαγωνιζομέ�νων  πέριλαμβα� νέι  τους  ακο� λουθους  ηλέκτρονικου� ς
υποφακέ�λους:
(α)  υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»
(β) υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη “Τέχνικη�  Προσφορα� »
(γ)  υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Οικονομικη�  Προσφορα� »,
συ� μφωνα μέ τα κατωτέ�ρω:

προ� βλέψης του στην παρου� σα διακη� ρυξη, η αναθέ�τουσα αρχη�  αποκλέι�έι τον οικονομικο�  φορέ�α (μέ
την έπιφυ� λαξη των παρ. 7 έ�ως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ� σωπο του οποι�ου συντρέ�χέι
ο συγκέκριμέ�νος λο� γος αποκλέισμου� . Επισημαι�νέται ο� τι η έπιλογη�  της αναθέ�τουσας αρχη� ς για τους
λο� γους  αποκλέισμου�  της  παραγρα� φου  18.1.5  διαμορφω� νέι  αντιστοι�χως  το  Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο
Έγγραφο  Συ� μβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.)  και  τα  αποδέικτικα�  μέ�σα  του  α� ρθρου  22  της  παρου� σας.  Σέ
πέρι�πτωση που η αναθέ�τουσα αρχη�  δέν έπιλέ�ξέι κα� ποιον απο�  τους λο� γους αποκλέισμου�  της παρ.
18.1.5, διαγρα� φέται το πέριέχο� μένο των σχέτικω� ν λο� γων αποκλέισμου�  της παραγρα� φου και δέν
συμπληρω� νέται αντι�στοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδέικτικα�  μέ�σα.

78  Σημέιω� νέται  ο� τι,  στο  Κέφα� λαιο  Γ  του  ΕΕΕΣ  (  Λο� γοι  που  σχέτι�ζονται  μέ  Αφέρέγγυο� τητα,
Συ� γκρουση  Συμφέρο� ντων  η�  Επαγγέλματικο�  Παρα� πτωμα  ),  οι  συγκέκριμέ�νές  καταστα� σέις
αναφέ�ρονται  μέ  παρο� μοια  ορολογι�α  ως  έξη� 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 δέν έ�χέι διορθωθέι�  μέ αντι�στοιχο Διορθωτικο�  ο Κανονισμο� ς 2016/7,
ο� πως η Οδηγι�α 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).

79  Η  παρ.  18.1.6  τι�θέται  μο� νο  αν  η  η  έκτιμω� μένη  αξι�α  της  συ� μβασης  υπέρβαι�νέι  το  ποσο�  του
1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρι�ς ΦΠΑ). Η μη συνδρομη�  του έν λο� γω έθνικου�  λο� γου αποκλέισμου�  δηλω� νέται
στο  αντι�στοιχο  πέδι�ο  του  Ε.Ε.Ε.Σ.  (Μέ�ρος  ΙΙΙ  Δ  “Άλλοι  λόγοι  αποκλεισμού  που  ενδέχεται  να
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους”).

80  Πρβλ.  α� ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποι�α  προστέ�θηκέ  μέ  το  α� ρθρο  107  πέρ.  9  του  ν.
4497/2017. Επι�σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έ�γγραφο της Αρχη� ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχέτικα�  μέ την απο� φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι�ου 2018 στην υπο� θέση C-124/2017, Vossloh,
ιδι�ως σκέ�ψέις 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

81  Η  αναφορα�  στην  παρ.  18.1.5  τι�θέται  έφο� σον  η  αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�ξέι  κα� ποιον  απο�  τους
λο� γους αποκλέισμου�  της παραγρα� φου αυτη� ς.

82  Όλα  τα  κριτη� ρια  έπιλογη� ς,  πλην  της  καταλληλο� τητας  για  την  α� σκηση  έπαγγέλματικη� ς
δραστηριο� τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο�  μέ το αρ. 77 του ν. 4412/2016), έι�ναι προαιρέτικα�
για την αναθέ�τουσα αρχη�  και πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογα μέ το αντικέι�μένο της
συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα� θέ πέρι�πτωση, πρέ�πέι να διαμορφω� νονται
κατα�  τρο� πο,  ω� στέ  να  μην  πέριορι�ζέται  δυσανα� λογα  η  συμμέτοχη�  των  ένδιαφέρο� μένων
οικονομικω� ν  φορέ�ων  στους διαγωνισμου� ς.  Κατα�  το στα� διο  του προσδιορισμου�  των κριτηρι�ων
καταλληλο� τητας των υποψηφι�ων,  έι�ναι  αναγκαι�ο  να τηρου� νται  απο�  τις  αναθέ�τουσές αρχέ�ς,  οι
θέμέλιω� δέις  ένωσιακέ�ς  αρχέ�ς,  ιδι�ως  η  αρχη�  της  ι�σης  μέταχέι�ρισης  των  συμμέτέχο� ντων,  της
αποφυγη� ς των διακρι�σέων, της διαφα� νέιας και της ανα� πτυξης του έλέυ� θέρου ανταγωνισμου� .  Τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  έξέτα� ζονται κατα�  τη διαδικασι�α  έλέ�γχου της
καταλληλο� τητας  του  προσφέ�ροντος  να  έκτέλέ�σέι  τη  συ� μβαση  (κριτη� ρια  “on/off”)  και  δεν
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20.2 Ο ηλέκτρονικο� ς υποφα� κέλος «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς» πρέ�πέι, έπι�  ποινη�  αποκλέισμου� ,
να πέριέ�χέι89 τα ακο� λουθα:
 - α) το Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ)

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

20.3  Ο  ηλέκτρονικο� ς  υποφα� κέλος  “Τέχνικη�  Προσφορα� ”  πέριλαμβα� νέι  τα  τέχνικα�  στοιχέι�α  της
προσφορα� ς του οικονομικου�  φορέ�α, βα� σέι των οποι�ων θα αξιολογηθέι�  η τέχνικη�  προσφορα�  κατα�  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.2 της παρου� σας:

α) Τέχνικη�  Έκθέση για τη συγκέκριμέ�νη μέλέ�τη, στηριζο� μένη στα υπα� ρχοντα στοιχέι�α του Φακέ�λου
Δημο� σιας Συ� μβασης, μέ έπιση� μανση των προβλημα� των και έιση� γηση του τρο� που έπι�λυση� ς τους. Στην
Τέχνικη�  Έκθέση δέν πρέ�πέι να πέριλαμβα� νονται προτα� σέις τέχνικω� ν λυ� σέων.

μπορούν  να  τίθενται  ως  κριτήρια  αξιολόγησης  της  προσφοράς  στο  άρθρο  21.1  της
παρου� σας και να βαθμολογου� νται,  πλην των  τι�τλων σπουδω� ν και έπαγγέλματικω� ν προσο� ντων,
υπο�  την πρου= πο� θέση ο� τι δέν τι�θένται ως κριτη� ριο έπιλογη� ς και έιδικο� τέρα τέχνικη� ς ικανο� τητας
(Πρβλ. και υποσημέι�ωση 77 κατωτέ�ρω).

83  Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α
του  Μητρω� ου  Μέλέτητω� ν/  Γραφέι�ων  Μέλέτω� ν.  Πρβλ.  Άρθρα  76  παρ  4  &  77  παρ.  4  του  ν.
4412/2016,  οι  οποι�ές  προστέ�θηκαν μέ  το  α� ρθρο  119  παρ.  5  πέρ.   α'  &  έ',  αντι�στοιχα,  του  ν.
4472/2017, σέ συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.

84  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να έπιβα� λλουν απαιτη� σέις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορέι�ς διαθέ�τουν την αναγκαι�α οικονομικη�  και χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα για την έκτέ�λέση της
συ� μβασης. Όλές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται�ο έδα� φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λο� γω
απαιτη� σέις καθορι�ζονται πέριγραφικα�  στο παρο� ν σημέι�ο.

85  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να έπιβα� λλουν απαιτη� σέις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορέι�ς  διαθέ�τουν  την  αναγκαι�α  τέχνικη�  και  έπαγγέλματικη�  ικανο� τητα  για  την  έκτέ�λέση  της
συ� μβασης. Όλές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο της
συ� μβασης (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τέλέυται�ο  έδα� φιο  και  αρ.  75 παρ.  4  του ν.  4412/2016).  Πιο
συγκέκριμέ�να,  η  αναθέ�τουσα αρχη�  πέριγρα� φέι,  στο παρο� ν  σημέι�ο,  τις  απαιτη� σέις  τέχνικη� ς  και
έπαγγέλματικη� ς ικανο� τητας, ανα� λογα μέ την υπο�  ανα� θέση μέλέ�τη. Ειδικα�  ως προς την απαι�τηση
στέλέ�χωσης  της  έπιχέι�ρησης,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  αναφέ�ρέι  πέριγραφικα�  τα  έπαγγέλματικα�
προσο� ντα (έμπέιρι�α, πτυχι�α, κλπ) των απαιτου� μένων για τη συγκέκριμέ�νη συ� μβαση μέλέτητω� ν.
Για τον τρο� πο απο� δέιξης της στέλέ�χωσης, πρβλ. α� ρθρο 22.2.3 της παρου� σας.

5  Μέ�σω της λέιτουργικο� τητας “Επικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος.
6  Η πέριπτ. (β) συμπληρω� νέται και πέριλαμβα� νέται στη διακη� ρυξη αν δημοσιέυ� τηκέ προκαταρτικη�

προκη� ρυξη στην Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του α� ρθρου 62 του ν. 4412/2016).
7   Aπο�  τις  2-5-2019,  παρέ�χέται  η  νέ�α  ηλέκτρονικη�  υπηρέσι�α Promitheus

ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφέ�ρέι  τη  δυνατο� τητα  ηλέκτρονικη� ς
συ� νταξης και διαχέι�ρισης του Ευρωπαι=κου�  Ενιαι�ου Εγγρα� φου Συ� μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορέι�τέ να δέι�τέ
τη σχέτικη�  ανακοι�νωση στη Διαδικτυακη�  Πυ� λη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ και το
Διορθωτικο�  (Επι�σημη Εφημέρι�δα της Ευρωπαι=κη� ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρι�ου 2018)
στον Εκτέλέστικο�  Κανονισμο�  (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέ�ρωση του τυποποιημέ�νου έντυ� που για το
Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Προμη� θέιας , μέ το οποι�ο έπιλυ� θηκαν τα σχέτικα�  ζητη� ματα ορολογι�ας
που υπη� ρχαν στο αρχικο�  έπι�σημο έλληνικο�   κέι�μένο του Εκτέλέστικου�  Κανονισμου� , Μπορέι�τέ να
δέι�τέ  το  σχέτικο�  Διορθωτικο�  στην  ακο� λουθη  διαδρομη�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

8   Πρβλ. και α� ρθρο 4 1.της μέ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ 466/10-09-2018 Απο� φασης του Υπουργου�
Υποδομω� ν και Μέταφορω� ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών
ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης
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β) Προ� ταση Μέθοδολογι�ας, που πέριλαμβα� νέι πέριγραφη�  του γένικου�  προγρα� μματος έκπο� νησης της
μέλέ�της, δηλαδη�  τις απαιτου� μένές έπιμέ�ρους δραστηριο� τητές, την αλληλουχι�α των σταδι�ων η�  φα� σέων
της  κυ� ριας  και  των  υποστηρικτικω� ν  μέλέτω� ν  (ο� ταν  προ� κέιται  για  συ� νθέτη  μέλέ�τη)  την
αλληλοτροφοδο� τηση των μέλέτω� ν μέ δέδομέ�να, τον καθορισμο�  σημέι�ων έλέ�γχου και απαιτου� μένων
ένέργέιω� ν και διαδικασιω� ν για την παραγωγη�  της μέλέ�της.

γ)  χρονοδια� γραμμα,  στο  οποι�ο  πέριγρα� φέται  η  χρονικη�  αλληλουχι�α  των  δραστηριοτη� των  της
πέρι�πτωσης β΄,  λαμβανομέ�νου υπο� ψη του συνολικου�  χρο� νου, ο� πως προβλέ�πέται στα έ�γγραφα της
συ� μβασης.

δ) οργανο� γραμμα και έ�κθέση τέκμηρι�ωσης καθηκο� ντων και κατανομη� ς έργασιω� ν του συντονιστη�  και
της ομα� δας μέλέ�της, ο� που παρουσια� ζέται η κατανομη�  έυθυνω� ν μέταξυ�  των μέλω� ν της και στοιχέι�α για
την αποτέλέσματικο� τητα της δρα� σης κα� θέ μέ�λους της ομα� δας  μέλέ�της σέ αντι�στοιχές  έυθυ� νές μέ
αυτέ�ς που αναλαμβα� νέι στην ομα� δα μέλέ�της και το βαθμο�  έπιτυχι�ας της, λαμβανομέ�νων υπο� ψη των
διατα� ξέων των πέριπτω� σέων β΄ και γ΄, 

έ)  στοιχέι�α  για τη συνοχη�  της ομα� δας  μέλέ�της,  απο�  τα οποι�α  να προκυ� πτέι  η  δυνατο� τητα καλη� ς
συνέργασι�ας για την απρο� σκοπτη και ποιοτικα�  αποδέκτη�  έκπο� νηση της μέλέ�της. 

που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και
κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β’ 4203).

9  Η πέριπτ.  (θ) συμπληρω� νέται  και  πέριλαμβα� νέται στη διακη� ρυξη έφο� σον  η  αναθέ�τουσα αρχη�
πέριλα� βέι υποδέι�γματα έγγρα� φων προς υποβολη�  απο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς π.χ. έγγυητικω� ν
έπιστολω� ν.

10  Συμπληρω� νονται τυχο� ν α� λλα έ�γγραφα συ� μβασης η�  τέυ� χη που η αναθέ�τουσα αρχη�  κρι�νέι αναγκαι�α
μέ σκοπο�  να πέριγρα� ψέι η�  να προσδιορι�σέι στοιχέι�α της συ� μβασης η�  της διαδικασι�ας συ� ναψης.

11  Πρβ. α� ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
12  Όταν  έι�ναι  αδυ� νατο  να  παρασχέθέι�  έλέυ� θέρη,  πλη� ρης,  α� μέση  και  δωρέα� ν  ηλέκτρονικη�

προ� σβαση σέ ορισμέ�να έ�γγραφα της συ� μβασης, μπορέι�  να πέριληφθέι�,  στο παρο� ν α� ρθρο της
διακη� ρυξης,  προ� βλέψη  ο� τι  τα  σχέτικα�  έ�γγραφα  της  συ� μβασης  θα  διατέθου� ν  μέ  μέ�σα  α� λλα
πλην  των  ηλέκτρονικω� ν,  ο� πως  το  ταχυδρομέι�ο  η�  α� λλο  κατα� λληλο  μέ�σο  η�  συνδυασμο� ς
ταχυδρομικω� ν η�  α� λλων καταλλη� λων μέ�σων και ηλέκτρονικω� ν μέ�σων (τρι�το έδα� φιο παρ. 1 του
α� ρθρου 67 του ν.  4412/2016).  Στην πέρι�πτωση αυτη�   προτέι�νέται  η ακο� λουθη διατυ� πωση:
«Τα  ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός
…………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………...  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

13  Όταν δέν μπορέι�  να προσφέρθέι�  έλέυ� θέρη, πλη� ρης, α� μέση και δωρέα� ν ηλέκτρονικη�  προ� σβαση σέ
ορισμέ�να έ�γγραφα της συ� μβασης, διο� τι η αναθέ�τουσα αρχη�  προτι�θέται να έφαρμο� σέι την παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφέ�ρονται,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης,  τα  μέ�τρα
προστασι�ας  του  έμπιστέυτικου�  χαρακτη� ρα  των  πληροφοριω� ν,  τα  οποι�α  απαιτου� νται,  και  τον
τρο� πο μέ τον οποι�ο έι�ναι δυνατη�  η προ� σβαση στα σχέτικα�  έ�γγραφα. Ενδέικτικα� , λ.χ., η αναθέ�τουσα
αρχη�  θα μπορου� σέ να αναφέ�ρέι ο� τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και  να μη γνωστοποιήσει  σε  τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής,  τα  ανωτέρω  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  προκύπτουν  από  αυτά.  Οι  οικονομικοί  φορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους
και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για
τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.

- 32 -





στ) .................................................................90

Η Τέχνικη�  Έκθέση, η Προ� ταση Μέθοδολογι�ας (συμπέριλαμβανομέ�νων τυχο� ν παραρτημα� των αυτω� ν),
καθω� ς και τα στοιχέι�α που τέκμηριω� νουν τα ανωτέ�ρω δ) και έ) σημέι�α (συμπέριλαμβανομέ�νων τυχο� ν
παραρτημα� των  και  έξαιρουμέ�νων  των  υπέυ� θυνων  δηλω� σέων  συνέργασι�ας  και  των  τυχο� ν
πιστοποιητικω� ν  μέ  τα  οποι�α  αποδέικνυ� έται  προηγου� μένη  συνέργασι�α  μέταξυ�  μέλω� ν  της
προτέινο� μένης  ομα� δας  μέλέ�της)  δέν  πρέ�πέι  να  υπέρβαι�νουν  έ�να  έυ� λογο  μέ�γέθος  20 σέλι�δων91

κέιμέ�νου μέγέ�θους Α4 μέ�σης γραμματοσέιρα� ς, έκτο� ς του προαναφέρθέ�ντος οργανογρα� μματος.

Όταν το πέριέχο� μένο των παραπα� νω έγγρα� φων και στοιχέι�ων υπέρβαι�νέι το έυ� λογο μέ�γέθος, κατα�
την κρι�ση της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου�  (η οποι�α διαμορφω� νέται μέ βα� ση την αρχη�  του ι�σου μέ�τρου
κρι�σης), το υπέρβα� λλον υλικο�  δέ θα λαμβα� νέται υπο� ψη στην αξιολο� γηση. 
Για τα αναφέρο� μένα στοιχέι�α των μέλω� ν της ομα� δας μέλέ�της, η Επιτροπη�  διατηρέι�  το δικαι�ωμα να
ζητη� σέι πέραιτέ�ρω πληροφορι�ές.

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

4605/2019 και τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
18  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο� πως προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 8 πέρ. β’ του ν.

4605/2019 και το α� ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67)  Σημέιω� νέται ο� τι η προθέσμι�α των 10
ημέρω� ν που αναγρα� φέται στο παρο� ν σημέι�ο αφορα�  μο� νο τον χρο� νο υπογραφη� ς της ΥΔ και σέ
καμι�α  πέρι�πτωση δέν συνδέ�έται  μέ  τη συνολικη�  προθέσμι�α  υποβολη� ς  των προσφορω� ν  μέ  την
έ�ννοια  ο� τι  οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  έ�χουν  τη  δυνατο� τητα  να  υποβα� λλουν  την  προσφορα�  τους
οποτέδη� ποτέ κατα�  την ως α� νω προθέσμι�α.

19  Επισημαι�νέται ο� τι, ως προς τις προθέσμι�ές  για την ολοκλη� ρωση των ένέργέιω� ν της Επιτροπη� ς
Διένέ�ργέιας  Διαγωνισμου�  ισχυ� ουν  τα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποι�ο
προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 

20 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 12 πέρ.
α του ν. 4605/2019.

21  Πρβλ.  α� ρθρο 103 παρ.  1 ν.  4412/2016,  ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ.  19 του ν.
4497/2017 (Α 171).   

22  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως αντικαταστα� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. β
του ν. 4605/19.

23  Μέ την έπιφυ� λαξη των παρ.  7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λη� ψη έπανορθωτικω� ν
μέ�σων).

24  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. γ
του ν. 4605/19.

25  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. β
του ν. 4605/19.

26  Πρβλ. παρ. 7 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α� ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

27  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
28  Πρβ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 41 του ν.

4605/2019.
29  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
30  Πρβ. α� ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 42 του ν.

4605/2019.
31  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έ�ως 3 του ν. 4412/2016.
32  Πρβ. α� ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019.
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20.4 Ο ηλέκτρονικο� ς υποφα� κέλος «Οικονομικη�  Προσφορα� » πέριέ�χέι το ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�νο
αρχέι�ο  pdf,  το  οποι�ο  παρα� γέται  απο�  το  υποσυ� στημα,  αφου�  συμπληρωθου� ν  καταλλη� λως  οι
σχέτικέ�ς φο� ρμές συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρου� σας.  

20.5 Στις παραπα� νω πέριπτω� σέις που μέ την τέχνικη�  η�  οικονομικη�  προσφορα�  υποβα� λλονται ιδιωτικα�
έ�γγραφα, αυτα�  γι�νονται αποδέκτα�  έι�τέ κατα�  τα προβλέπο� μένα στις διατα� ξέις του Ν. 4250/2014 (Α’
94)  έι�τέ  και  σέ  απλη�  φωτοτυπι�α,  έφο� σον  συνυποβα� λλέται  υπέυ� θυνη  δη� λωση,  στην  οποι�α
βέβαιω� νέται η ακρι�βέια�  τους και η οποι�α φέ�ρέι υπογραφη�  μέτα�  την έ�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης
συ� μβασης (η� τοι μέτα�  την αποστολη�  της προκη� ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) 92.

33   Ή/και η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , κατα�  πέρι�πτωση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της μέ. αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

34  Πρβλ. ομοι�ως προηγου� μένη υποσημέι�ωση
35  Η φρα� ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον

απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστι�θέται στη διακη� ρυξη μο� νο
στις πέριπτω� σέις έκέι�νές, στις οποι�ές προβλέ�πέται υποχρέ�ωση προσυμβατικου�  έλέ�γχου, συ� μφωνα
μέ τα α� ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, α� λλως διαγρα� φέται.

36  Επισημαι�νέται ο� τι η έν λο� γω υπέυ� θυνη δη� λωση υποβα� λλέται απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο, έ�πέιτα
απο�  σχέτικη�  προ� σκληση  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  μόνο στην  πέρι�πτωση  του  προσυμβατικου�
έλέ�γχου η�  της α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατα�  της απο� φασης κατακυ� ρωσης (πρβ. α� ρθρο
105 παρ. 3 πέρ. γ' του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ απο�  την πέρ. 26 του α� ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. γ’ του ν. 4605/2019. 

37  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. γ
του ν. 4605/19.

38  ?  Η απο� φαση κατακυ� ρωσης κοινοποιέι�ται στον προσωρινο�  ανα� δοχο: α) στην πέρι�πτωση που
απαιτέι�ται  υποβολη�  υπέυ� θυνης  δη� λωσης  του  α� ρθρου  8.1,  μέτα�  τον  έ�λέγχο  αυτη� ς  και  τη
διαπι�στωση της ορθο� τητα� ς της απο�  την Επιτροπη�  διαγωνισμου� , και β) στην πέρι�πτωση που δέν
απαιτέι�ται η υποβολη�  της ανωτέ�ρω υπέυ� θυνης δη� λωσης (πρβλ. προηγου� μένη υποσημέι�ωση), μέτα�
την ολοκλη� ρωση του έλέ�γχου των δικαιολογητικω� ν του προσωρινου�  αναδο� χου κατα�  το α� ρθρο 5
της παρου� σας και την α� πρακτη πα� ροδο της προθέσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς. 

39  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. δ
του ν. 4605/19.

40  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το α� ρθρο 43 παρ. 7 πέρ. α’ υποπέρ. αβ’ του ν. 4605/2019. 

41  Επισημαι�νέται ο� τι μέ το  α� ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέ�πέται ο� τι: "25. Mε την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40
του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΠΔ.71/2019

42  Απο�  1-1-2017 τέ�θηκέ σέ ισχυ�  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), μέ το α� ρθρο 13 του οποι�ου καταργη� θηκέ
το π.δ 113/2010.

43  Τι�θέται μο� νο ο� ταν έκ του συμβατικου�  ποσου�  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι�ς ΦΠΑ) προκυ� πτέι έφαρμογη�
των διατα� ξέων για τον έ�λέγχο του Ε.Σ.Ρ.

44  Τι�θέται  μο� νο  έφο� σον  προ� κέιται  για συγχρηματοδοτου� μένο έ�ργο απο�  πο� ρους της Ευρωπαι=κη� ς
Ένωσης.

45  Τι�θέται μο� νο έφο� σον έπιλέγέι� η διένέ�ργέια κλη� ρωσης για τη συγκρο� τηση συλλογικω� ν οργα� νων.
46  Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικέ�ς αποφα� σέις που έκδι�δονται μέτα�  την έ�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης

της συ� μβασης συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δέν αποτέλου� ν μέ�ρος του έφαρμοστέ�ου
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1  Κριτη� ριο  ανα� θέσης  της  συ� μβασης  έι�ναι  η  «πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη
προσφορα� » βα� σέι βέ�λτιστης σχέ�σης ποιο� τητας τιμη� ς.  
Για να προσδιοριστέι� η πλέ�ον συμφέ�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σέι βέ�λτιστης σχέ�σης
ποιο� τητας – τιμη� ς, θα αξιολογηθου� ν οι Τέχνικέ�ς και Οικονομικέ�ς προσφορέ�ς των προσφέρο� ντων μέ
βα� ση τα παρακα� τω κριτη� ρια και υποκριτη� ρια, καθω� ς και τη σχέτικη�  στα� θμιση�  τους. 

Κριτη� ριο 1ο 

Ο βαθμο� ς κατανο� ησης του αντικέιμέ�νου και των στο� χων της προ έκπο� νηση μέλέ�της, ο� πως προκυ� πτέι
απο�  την Τέχνικη�  Έκθέση της παρ. 20.3.α της παρου� σας, μέ έντοπισμο�  των θέμα� των στα οποι�α πρέ�πέι
να δοθέι� ιδιαι�τέρη σημασι�α κατα�  την έκπο� νηση της μέλέ�της.
Ειδικο� τέρα θα αξιολογηθου� ν:

 Η  πληρο� τητα  της  Τέχνικη� ς  Έκθέσης  και  η  ολοκληρωμέ�νη  διέρέυ� νηση   του  προς  μέλέ�τη
αντικέιμέ�νου.

 Η έπιση� μανση και καταγραφη�  των τέχνικω� ν προβλημα� των τα οποι�α έντοπι�ζονται η� δη, η�  έι�ναι
δυνατο� ν να έμφανισθου� ν κατα�  την έκτέ�λέση της συ� μβασης και ο τρο� πος αντιμέτω� πιση� ς τους 

θέσμικου�  πλαισι�ου της.
89  Επισημαι�νέται  ο� τι  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  παρα� γέι  απο�  το υποσυ� στημα το ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο

«έκτυπω� σέις»  των Δικαιολογητικω� ν  Συμμέτοχη� ς  σέ  μορφη�  αρχέι�ου  Portable Document Format
(PDF),  το  οποι�ο  υπογρα� φέται  μέ  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη
ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  μέ  χρη� ση  έγκέκριμέ�νων  πιστοποιητικω� ν  και  έπισυνα� πτέται  στον
(υπο)φακέ�λο της προσφορα� ς «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς» (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της μέ.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

90  Οποιοδη� ποτέ  α� λλο έ�γγραφο απαιτέι�ται κατα�  τους ο� ρους του α� ρθρου 21.2 της παρου� σας.  Στις
διαδικασι�ές συ� ναψης δημο� σιας συ� μβασης μέλέτω� ν, και έφο� σον τυγχα� νέι έφαρμογη� ς το α� ρθρο 51,
ο φα� κέλος «Τέχνικη�  Προσφορα� » πέριλαμβα� νέι ιδι�ως,  έπιπλέ�ον των ως α� νω αναφέρομέ�νων, και
τέχνικη�  έ�κθέση μέ τέχνικη�  προ� ταση - λυ� ση, που πέριλαμβα� νέι την έκτι�μηση του γένικου�  και έιδικου�
αντικέιμέ�νου  της  μέλέ�της,  μέ  ανα� λυση  των  έπιμέ�ρους  ζητημα� των,  διέρέυ� νηση  έναλλακτικω� ν
λυ� σέων,  τέκμηρι�ωση  των  αντιστοι�χων  προτα� σέων,  καθω� ς  και  το  κο� στος  υλοποι�ησης  και
λέιτουργι�ας. 

91  Το ο� ριο  των σέλι�δων καθορι�ζέται  κατα�  την έκτι�μηση της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  αναλο� γως των
απαιτη� σέων της μέλέ�της που προ� κέιται να έκπονηθέι�.

92  Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πως προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

14  Συμπληρω� νέται  απο�  την αναθέ�τουσα αρχη�  μέ  σαφη� νέια συγκέκριμέ�νη ημέρομηνι�α  (“εγκαίρως,
ήτοι έως την ....”), προς αποφυγη�  οιασδη� ποτέ συ� γχυσης και αμφιβολι�ας. 

15  Συμπληρω� νέται η έ�κτη ημέ�ρα πριν απο�  τη λη� ξη της προθέσμι�ας του α� ρθρου 14 της παρου� σας. Σέ
πέρι�πτωση  έπισπέυσμέ�νης  διαδικασι�ας  της  παρ.  3  του  α� ρθρου  27  του  ν.  4412/2016,
συμπληρω� νέται,  αντι�  της  έ�κτης,  η  τέ�ταρτη  ημέ�ρα,  κατα�  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στα  α� ρθρα
67/297  παρ.  2  του  ν.  4412/2016.  Σέ  πέρι�πτωση  που  η  ημέ�ρα  αυτη�  έι�ναι  αργι�α,  τι�θέται  η
προηγου� μένη αυτη� ς έργα� σιμη ημέ�ρα. Πρβλ και α� ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
(3821 Β').

58  Η  προθέσμι�α  παραλαβη� ς  των  προσφορω� ν  καθορι�ζέται  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

87  Το έδα� φιο αυτο�  προστι�θέται κατα�  την κρι�ση της αναθέ�τουσας αρχη� ς συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 78
παρ. 1 έ�βδομο έδα� φιο του ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φέται. 

88  Προαιρέτικη�  έπιλογη�  συμπλη� ρωσης  του  έδαφι�ου.  Συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.
4412/2016, στην πέρι�πτωση συμβα� σέων υπηρέσιω� ν, οι Αναθέ�τουσές Αρχέ�ς μπορου� ν να απαιτου� ν
την έκτέ�λέση ορισμέ�νων κρι�σιμων καθηκο� ντων απέυθέι�ας απο�  τον ι�διο τον προσφέ�ροντα.
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 Οι γένικέ�ς κατέυθυ� νσέις που προτέι�νέι ο διαγωνιζο� μένος για την τέλικη�  του προ� ταση.

Το 1ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθέι�  μέ βαθμο�  U1, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ως 100. Η
βαρυ� τητα του κριτηρι�ου 1 έι�ναι 45% έπι� της συνολικη� ς βαθμολογι�ας. 

Κριτη� ριο 2  ο     

Η πληρο� τητα και αξιοπιστι�α της μέθοδολογι�ας έκπο� νησης της μέλέ�της βα� σέι των στοιχέι�ων της παρ.
20.3.β και 20.3.γ της παρου� σας, 
Ειδικο� τέρα θα αξιολογηθου� ν:

 Ο βαθμο� ς  κα� λυψης των απαιτη� σέων της προς έκπο� νηση μέλέ�της απο�  δραστηριο� τητές που
παρουσια� ζέι ο οικονομικο� ς φορέ�ας

 Ο  βαθμο� ς  έπα� ρκέιας  των  ένέργέιω� ν  και  διαδικασιω� ν  για  την  παραγωγη�  της  μέλέ�της,
πέριλαμβανομέ�νων και των ένέργέιω� ν του συντονιστη� ς

 η  τέκμηρι�ωση  της  δυνατο� τητας  υλοποι�ησης  και  η  αξιοπιστι�α   του  προτέινο� μένου
χρονοδιαγρα� μματος, σέ συνδυασμο�  μέ τη στέλέ�χωση της ομα� δας μέλέ�της και τα παρέχο� μένα
στοιχέι�α απο�  τα οποι�α διασφαλι�ζέται ο� τι οι οικονομικοι�  φορέι�ς διαθέ�τουν τους αναγκαι�ους
ανθρω� πινους  πο� ρους για να έκτέλέ�σουν τη συ� μβασης σέ κατα� λληλο ποιοτικο�  έπι�πέδο.

Το 2ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθέι� μέ βαθμο�  U2 που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ως 100. 
Η βαρυ� τητα του κριτηρι�ου έι�ναι 25% έπι� της συνολικη� ς βαθμολογι�ας

Κριτη� ριο 3ο 

Η οργα� νωση του οικονομικου�  φορέ�α, βα� σέι των στοιχέι�ων των πέριπτω� σέων του α� ρθρου 20.3.δ και
20.3.έ της παρου� σας
Ειδικο� τέρα θα αξιολογηθου� ν:

 η σαφη� νέια στον καθορισμο�   των καθηκο� ντων της ομα� δας και η έπα� ρκέια της προτέινο� μένης
ομα� δας  μέλέ�της  σέ  σχέ�ση  μέ  τη  δομη�  του  οργανογρα� μματος  και  ο  βαθμο� ς  συνοχη� ς  της
προτέινο� μένης ομα� δας μέλέ�της.

Το 3ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθέι�  μέ βαθμο�  U3, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ως 100. Η
βαρυ� τητα του κριτηρι�ου 3 έι�ναι 30% έπι� της συνολικη� ς βαθμολογι�ας. 93

Επισημαι�νέται ο� τι σέ κα� θέ κριτη� ριο οι συμμέτέ�χοντές θα πρέ�πέι να βαθμολογηθου� ν κατ’ έλα� χιστον μέ
βαθμο�  30  στην  έκατονταβα� θμια  κλι�μακα  βαθμολο� γησης  ω� στέ  η  προσφορα�  τους  να  κριθέι�
παραδέκτη� .94

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το α� θροισμα των σχέτικω� ν συντέλέστω� ν βαρυ� τητας των κριτηρι�ων (και υποκριτηρι�ων) αξιολο� γησης
ανέ�ρχέται  σέ  κα� θέ  πέρι�πτωση  σέ  100.  Η  βαθμολο� γηση  και  κατα� ταξη  των  προσφορω� ν  γι�νέται
συ� μφωνα μέ τον τυ� πο:

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3

Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψηφι�ο.

Όπου «σν» έι�ναι ο συντέλέστη� ς βαρυ� τητας του κριτηρι�ου ανα� θέσης Κν 

και ισχυ� έι σ1+σ2+σ3 = 1  
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Ο συντέλέστη� ς βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της Τέχνικη� ς Προσφορα� ς ορι�ζέται σέ UTΠ = 50%.

Η τέχνικη�  προσφορα�  που δέν πληροι� την έλα� χιστη έπιμέ�ρους βαθμολογι�α των κριτηρι�ων του α� ρθρου
21.1 απορρι�πτέται και ο προσφέ�ρων αποκλέι�έται της πέραιτέ�ρω διαδικασι�ας95.

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Oι οικονομικέ�ς προσφορέ�ς βαθμολογου� νται σέ έκατονταβα� θμια κλι�μακα και η βαθμολογι�α ΒΟΠι της
κα� θέ οικονομικη� ς προσφορα� ς ΟΠι ισου� ται μέ το προσφέρο� μένο ποσοστο�  έ�κπτωσης, ως έξη� ς:

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), ο� που ΠΑ έι�ναι η προέκτιμω� μένη αμοιβη� .

Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψηφι�ο.

Ο συντέλέστη� ς  βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της οικονομικη� ς προσφορα� ς ορι�ζέται σέ  UΟΠ=50% 

Βαθμολογου� νται μο� νο οι οικονομικέ�ς προσφορέ�ς των προσφέρο� ντων, των οποι�ων τα Δικαιολογητικα�
συμμέτοχη� ς κρι�θηκαν πλη� ρη και οι Τέχνικέ�ς Προσφορέ�ς κρι�θηκαν αποδέκτέ�ς και βαθμολογη� θηκαν,
συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 21.2. 

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

H συνολικη�  βαθμολογι�α κα� θέ προσφορα� ς U προκυ� πτέι απο�  το α� θροισμα: 

U =  U ΤΠ * 50% +  U ΟΠ * 50%

Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψηφι�ο.

Προσωρινο� ς  ανα� δοχος  αναδέικνυ� έται  έκέι�νος  του  οποι�ου  η  προσφορα�  έ�χέι  συγκέντρω� σέι  τον
μέγαλυ� τέρο αριθμο�  στο U 96.

Σέ  πέρι�πτωση  ισοδυ� ναμων  προσφορω� ν,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  έπιλέ�γέι  τον  προσφέ�ροντα  μέ  τη
μέγαλυ� τέρη βαθμολογι�α  τέχνικη� ς  προσφορα� ς.  Σέ πέρι�πτωση ισοβαθμι�ας  και  ως προς την τέχνικη�
προσφορα� ,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  έπιλέ�γέι  τον  (προσωρινο� )  ανα� δοχο  μέ  κλη� ρωση  μέταξυ�  των
οικονομικω� ν  φορέ�ων  που  υπέ�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμές  προσφορέ�ς.  Η  κλη� ρωση  γι�νέται  ένω� πιον  της
Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  και  παρουσι�α  των  οικονομικω� ν  φορέ�ων  που  υπέ�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμές
προσφορέ�ς, σέ ημέ�ρα και ω� ρα που θα τους γνωστοποιηθέι�  μέ�σω της λέιτουργικο� τητας “έπικοινωνι�α”
του υποσυστη� ματος.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής97

Κατα�  την υποβολη�  προσφορω� ν οι  οικονομικοι�  φορέι�ς υποβα� λλουν το Ευρωπαι=κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ),  συ� μφωνα μέ  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 79   παρ.  1  του  ν.  4412/2016,  το οποι�ο
αποτέλέι�  ένημέρωμέ�νη  υπέυ� θυνη  δη� λωση,  μέ  τις  συνέ�πέιές  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα� σταση των πιστοποιητικω� ν που έκδι�δουν δημο� σιές αρχέ�ς η�
τρι�τα μέ�ρη, έπιβέβαιω� νοντας ο� τι ο έν λο� γω οικονομικο� ς φορέ�ας πληροι� τις ακο� λουθές πρου= ποθέ�σέις:
α)  δέν  βρι�σκέται  σέ  μι�α  απο�  τις  καταστα� σέις  του  α� ρθρου  18  της  παρου� σας,
β) πληροι�  τα σχέτικα�  κριτη� ρια έπιλογη� ς τα οποι�α έ�χουν καθοριστέι�,  συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 19 της
παρου� σας.
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Σέ  οποιοδη� ποτέ  χρονικο�  σημέι�ο  κατα�  τη  δια� ρκέια  της  διαδικασι�ας,  μπορέι�  να  ζητηθέι�  απο�  τους
προσφέ�ροντές να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμέ�να δικαιολογητικα�  απο�  τα κατωτέ�ρω αναφέρο� μένα, ο� ταν
αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

Το ΕΕΕΣ μπορέι�  να υπογρα� φέται  έ�ως δέ�κα (10) ημέ�ρές πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς
των προσφορω� ν98. 

Κατα�  την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, έι�ναι δυνατη� , μέ μο� νη την υπογραφη�  του κατα�  πέρι�πτωση έκπροσω� που
του οικονομικου�  φορέ�α, η προκαταρκτικη�  απο� δέιξη των λο�γων αποκλέισμου�  που αναφέ�ρονται στο
α� ρθρο 18.1.1 της παρου� σας, για το συ� νολο των φυσικω� ν προσω� πων που έι�ναι μέ�λη του διοικητικου� ,
διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργα� νου  του  η�  έ�χουν  έξουσι�α  έκπροσω� πησης,  λη� ψης  αποφα� σέων  η�
έλέ�γχου σέ αυτο� ν99. 

Ως  έκπρο� σωπος  του  οικονομικου�  φορέ�α,  για  την  έφαρμογη�  του  παρο� ντος,  νοέι�ται  ο  νο� μιμος
έκπρο� σωπος αυτου� , ο� πως προκυ� πτέι απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  η�  το πρακτικο�  έκπροσω� πηση� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  η�  το  αρμοδι�ως  έξουσιοδοτημέ�νο  φυσικο�  προ� σωπο  να
έκπροσωπέι�  τον  οικονομικο�  φορέ�α  για  διαδικασι�ές  συ� ναψης  συμβα� σέων  η�  για  τη  συγκέκριμέ�νη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης100.

Στην  πέρι�πτωση  υποβολη� ς  προσφορα� ς  απο�  έ�νωση  οικονομικω� ν  φορέ�ων,  το  ΕΕΕΣ  υποβα� λλέται
χωριστα�  απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης.

Στην  πέρι�πτωση  που  προσφέ�ρων  οικονομικο� ς  φορέ�ας  δηλω� νέι  στο  ΕΕΕΣ  την  προ� θέση�  του  για
ανα� θέση υπέργολαβι�ας, υποβα� λλέι μαζι� μέ το δικο�  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπέργολα� βου.

Στην  πέρι�πτωση  που  προσφέ�ρων  οικονομικο� ς  φορέ�ας  στηρι�ζέται  στις  ικανο� τητές  ένο� ς  η�
πέρισσο� τέρων φορέ�ων, υποβα� λλέι μαζι� μέ το δικο�  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κα� θέ φορέ�α, στις ικανο� τητές
του οποι�ου στηρι�ζέται.

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

Οι μέμονωμέ�νοι προσφέ�ροντές πρέ�πέι να ικανοποιου� ν ο� λές τις απαιτη� σέις των α� ρθρων 18 και 19 της
παρου� σας. Στην πέρι�πτωση ένω� σέων οικονομικω� ν φορέ�ων, η πλη� ρωση των απαιτη� σέων του α� ρθρου
18 και της καταλληλο� τητας για την α� σκηση της έπαγγέλματικη� ς δραστηριο� τητας του α� ρθρου 19.1
πρέ�πέι να ικανοποιου� νται απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης για την κατηγορι�α/ κατηγορι�ές του α� ρθρου
12.1 της παρου� σας,  στην/στις οποι�α/ οποι�ές κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης συμμέτέ�χέι..  Η πλη� ρωση των
απαιτη� σέων της οικονομικη� ς και χρηματοοικονομικη� ς έπα� ρκέιας και της τέχνικη� ς και έπαγγέλματικη� ς
ικανο� τητας του α� ρθρου 19.2 και 19.3, αντι�στοιχα, αρκέι� να ικανοποιέι�ται αθροιστικα�  απο�  τα μέ�λη της
έ�νωσης.

Στην πέρι�πτωση που προσφέ�ρων οικονομικο� ς  φορέ�ας η�  έ�νωση αυτω� ν  στηρι�ζέται στις ικανο� τητές
α� λλων φορέ�ων, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 19.5 της παρου� σας, οι φορέι�ς στην ικανο� τητα των οποι�ων
στηρι�ζέται  ο  προσφέ�ρων  οικονομικο� ς  φορέ�ας  η�  έ�νωση  αυτω� ν,  υποχρέου� νται  στην  υποβολη�  των
δικαιολογητικω� ν που αποδέικνυ� ουν ο� τι δέν συντρέ�χουν οι λο�γοι αποκλέισμου�  του α� ρθρου 18 και ο� τι
πληρου� ν τα σχέτικα�  κριτη� ρια έπιλογη� ς, κατα�  πέρι�πτωση, του α� ρθρου 19 της παρου� σας.
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Ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  υποχρέου� ται  να  αντικαταστη� σέι  έ�ναν  φορέ�α  στην  ικανο� τητα  του  οποι�ου
στηρι�ζέται, έφο� σον ο τέλέυται�ος δέν πληροι� το σχέτικο�  κριτη� ριο έπιλογη� ς η�  για τον οποι�ο συντρέ�χουν
λο�γοι αποκλέισμου�  των παραγρα� φων 1.1, 1.2, 1.2Α και 1.5101 του α� ρθρου 18 της παρου� σας.

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  δέν  υποχρέου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογητικα�  η�  α� λλα  αποδέικτικα�
στοιχέι�α, αν και στο μέ�τρο που η αναθέ�τουσα αρχη�  έ�χέι τη δυνατο� τητα να λαμβα� νέι τα πιστοποιητικα�
η�  τις συναφέι�ς πληροφορι�ές απέυθέι�ας μέ�σω προ� σβασης σέ έθνικη�  βα� ση δέδομέ�νων σέ οποιοδη� ποτέ
κρα� τος - μέ�λος της Ένωσης, η οποι�α διατι�θέται δωρέα� ν, ο� πως έθνικο�  μητρω� ο συμβα� σέων, έικονικο�
φα� κέλο  έπιχέι�ρησης,  ηλέκτρονικο�  συ� στημα  αποθη� κέυσης  έγγρα� φων  η�  συ� στημα  προέπιλογη� ς.  Η
δη� λωση για την προ� σβαση σέ έθνικη�  βα� ση δέδομέ�νων έμπέριέ�χέται στο ΕΕΕΣ.

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέν υποχρέου� νται να υποβα� λουν δικαιολογητικα� , ο� ταν η αναθέ�τουσα αρχη�  που
έ�χέι αναθέ�σέι τη συ� μβαση διαθέ�τέι η� δη τα δικαιολογητικα�  αυτα� .

Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους102.

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 δικαιολογητικών103. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Ο προσωρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχέτικη� ς  ηλέκτρονικη� ς  προ� σκλησης απο�  την αναθέ�τουσα αρχη� ,
υποβα� λλέι,  κατα�  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  5  της  παρου� σας, τα  δικαιολογητικα�  που
αναφέ�ρονται κατωτέ�ρω104:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  πέριπτω� σέις  του  α� ρθρου  18.1.1  της  παρου� σας,  απο� σπασμα  ποινικου�  μητρω� ου,  η� ,
έλλέι�ψέι αυτου� , ισοδυνα� μου έγγρα� φου που έκδι�δέται απο�  αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του
κρα� τους μέ�λους η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που έι�ναι έγκατέστημέ�νος ο προσφέ�ρων, απο�
το οποι�ο προκυ� πτέι ο� τι πληρου� νται αυτέ�ς οι απαιτη� σέις, το οποι�ο να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μη� νές
πριν απο�  την υποβολη�  του105.  Η υποχρέ�ωση προσκο� μισης του ως α� νω αποσπα� σματος αφορα�  και στα
προ� σωπα που ορι�ζονται στα  τέ�σσέρα τέλέυται�α έδα� φια του α� ρθρου 18.1.1  της παρου� σας.

 

22.1.2 Για τις πέριπτω� σέις του α� ρθρου 18.1.2 της παρου� σας:

β1) Αποδέικτικο�  ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας απο�  τους αρμο� διους ασφαλιστικου� ς φορέι�ς του
οικέι�ου κρα� τους μέ�λους η�  χω� ρας106, το οποι�ο πρέ�πέι να έι�ναι έν ισχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολη� ς του,
α� λλως, στην πέρι�πτωση που δέν αναφέ�ρέται σέ αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, πρέ�πέι να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις
(3) μη� νές πριν απο�  την υποβολη�  του107.
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Οι Έλληνές μέλέτητέ�ς - φυσικα�  προ� σωπα υποβα� λλουν βέβαι�ωση του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ η�  α� λλου
τυχο� ν ασφαλιστικου�  οργανισμου�  ο� που έι�ναι ασφαλισμέ�νοι για την κα� λυψη κυ� ριας και έπικουρικη� ς
ασφα� λιση� ς τους.

Οι  έγκατέστημέ�νές  στην  Ελλα� δα  έταιρέι�ές  /  Γραφέι�α  Μέλέτω� ν   υποβα� λλουν  αποδέικτικο�
ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας (κυ� ριας και έπικουρικη� ς ασφα� λισης) για το προσωπικο�  τους μέ σχέ�ση
έξαρτημέ�νης  έργασι�ας  (ΤΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμέ�νους  –  μέ�λη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιπο�
προσωπικο� ).  Δέν  αποτέλου� ν  απο� δέιξη  ένημέρο� τητας  της  προσφέ�ρουσας  έταιρι�ας,  αποδέικτικα�
ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας  των φυσικω� ν προσω� πων- μέλέτητω� ν που στέλέχω� νουν το πτυχι�ο της
έταιρι�ας ως έται�ροι. Οι αλλοδαποι� προσφέ�ροντές (φυσικα�  και νομικα�  προ� σωπα), που δέν υποβα� λουν
τα α� νω αποδέικτικα� , υποβα� λλουν υπέυ� θυνη δη� λωση πέρι� του ο� τι δέν απασχολου� ν προσωπικο� , για το
οποι�ο  υπα� ρχέι  υποχρέ�ωση ασφα� λισης σέ ημέδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τέ�τοιο προσωπικο� , πρέ�πέι να υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας.

β2)  Αποδέικτικο�  φορολογικη� ς  ένημέρο� τητας   απο�  την  αρμο� δια  αρχη�  του  οικέι�ου  κρα� τους
μέ�λους η�  χω� ρας  108,  το οποι�ο  πρέ�πέι να έι�ναι έν ισχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολη� ς  του,  α� λλως,  στην
πέρι�πτωση που δέν αναφέ�ρέται σέ αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, πρέ�πέι να έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως τρέις (3) μη� νές
πριν απο�  την υποβολη�  του109.Οι Έλληνές μέλέτητέ�ς και Εταιρέι�ές / Γραφέι�α Μέλέτω� ν υποβα� λλουν
αποδέικτικο�  της αρμο� διας Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποι�  προσφέ�ροντές  υποβα� λλουν  υπέυ� θυνη  δη� λωση  πέρι�  του  ο� τι  δέν  έ�χουν
υποχρέ�ωση  καταβολη� ς  φο� ρων  στην  Ελλα� δα.  Σέ  πέρι�πτωση  που  έ�χουν  τέ�τοια  υποχρέ�ωση,
υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  της οικέι�ας Δ.Ο.Υ.

β3)  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του  προσφέ�ροντος  ο� τι  δέν  έ�χέι  έκδοθέι�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�
απο� φαση μέ τέλέσι�δικη και δέσμέυτικη�  ισχυ�  για την αθέ�τηση των υποχρέω� σέω� ν του ο� σον αφορα�
στην καταβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης.

22.1.2Α Για τις  πέριπτω� σέις  του α� ρθρου 18.1.2Α της παρου� σας,  πιστοποιητικο�  απο�  τη Διέυ� θυνση
Προγραμματισμου�  και Συντονισμου�  της Επιθέω� ρησης Εργασιακω� ν Σχέ�σέων, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως
τρέις  (3)  μη� νές  πριν  απο�  την  υποβολη�  του110,  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτουν  οι  πρα� ξέις  έπιβολη� ς
προστι�μου που έ�χουν έκδοθέι�  σέ βα� ρος του οικονομικου�  φορέ�α σέ χρονικο�  δια� στημα δυ� ο (2) έτω� ν
πριν απο�  την ημέρομηνι�α λη� ξης της προθέσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς. 

Μέ�χρι  να  καταστέι�  έφικτη�  η  έ�κδοση  του  ανωτέ�ρω  πιστοποιητικου� ,  αυτο�  αντικαθι�σταται  απο�
υπέυ� θυνη δη� λωση του οικονομικου�  φορέ�α, χωρι�ς να απαιτέι�ται έπι�σημη δη� λωση του ΣΕΠΕ σχέτικα�  μέ
την έ�κδοση του πιστοποιητικου� 111.

22.1.3 Για τις πέριπτω� σέις του α� ρθρου 18.1.5 της παρου� σας: 
Για την πέρι�πτωση β’112, πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  την αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�

αρχη�  του οικέι�ου κρα� τους μέ�λους η�  χω� ρας,  το οποι�ο να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν απο�  την
υποβολη�  του113. Ειδικο� τέρα για τους οικονομικου� ς φορέι�ς που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα, τα
πιστοποιητικα�  ο� τι δέν τέλου� ν υπο�  πτω� χέυση, πτωχέυτικο�  συμβιβασμο�  η�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχέι�ριση
η�  ο� τι δέν έ�χουν υπαχθέι� σέ διαδικασι�α έξυγι�ανσης, έκδι�δονται απο�  το αρμο� διο πρωτοδικέι�ο της έ�δρας
του οικονομικου�  φορέ�α. Το πιστοποιητικο�   ο� τι το νομικο�  προ� σωπο δέν έ�χέι τέθέι� υπο�  έκκαθα� ριση μέ
δικαστικη�  απο� φαση έκδι�δέται απο�  το οικέι�ο Πρωτοδικέι�ο της έ�δρας του οικονομικου�  φορέ�α, το δέ
πιστοποιητικο�  ο� τι δέν έ�χέι τέθέι� υπο�  έκκαθα� ριση μέ απο� φαση των έται�ρων έκδι�δέται απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συ� μφωνα μέ  τις  κέι�μένές διατα� ξέις,  ως κα� θέ  φορα�  ισχυ� ουν.  Οι  μέλέτητέ�ς  -  φυσικα�  προ� σωπα δέν
προσκομι�ζουν  πιστοποιητικο�  πέρι�  μη  θέ�σέως  σέ  έκκαθα� ριση.  Ειδικα�  η  μη  αναστολη�  των
έπιχέιρηματικω� ν δραστηριοτη� των του οικονομικου�  φορέ�α, για τους έγκατέστημέ�νους στην Ελλα� δα
οικονομικου� ς  φορέι�ς,  αποδέικνυ� έται  μέ�σω  της  ηλέκτρονικη� ς  πλατφο� ρμας  της  Ανέξα� ρτητης  Αρχη� ς
Δημοσι�ων Εσο� δων114. 
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Για τις πέριπτω� σέις α’, γ’, δ’, έ’, στ’, ζ’ και η’115, υπέυ� θυνη δη� λωση του προσφέ�ροντος116  ο� τι δέν
συντρέ�χουν στο προ� σωπο�  του οι οριζο� μένοι λο�γοι αποκλέισμου� . 117

Για  την πέρι�πτωση θ’118,  πιστοποιητικο�  αρμο� διας  αρχη� ς.  Ειδικα�  για τους  έγκατέστημέ�νους
στην  Ελλα� δα  μέλέτητέ�ς  -  φυσικα�  προ� σωπα,  προσκομι�ζέται  πιστοποιητικο�  του  Τ.Ε.Ε.,  η�  του
αντι�στοιχου  έπιμέλητηρι�ου  (ο� ταν  αυτο�  έ�χέι  πέιθαρχικέ�ς  έξουσι�ές  έπι�  των  μέλω� ν  του)  πέρι�  μη
δια� πραξης  παραπτω� ματος,  για  το  οποι�ο  έπιβλη� θηκέ  πέιθαρχικη�  ποινη� .  Τα  Γραφέι�α  /  Εταιρέι�ές
Μέλέτω� ν,  καθω� ς  και  τα  φυσικα�  προ� σωπα-μέλέτητέ�ς,  ανέξα� ρτητα  απο�  την  χω� ρα  έγκατα� στασης
(Ελλα� δα  η�  αλλοδαπη� ),  τα  οποι�α  δέν  υπο� κέινται  στους  α� νω  πέιθαρχικου� ς  φορέι�ς,  υποβα� λουν
πιστοποιητικο�  του φορέ�α στον οποι�ο υπο� κέινται, έφο� σον αυτο� ς έ�χέι πέιθαρχικέ�ς έξουσι�ές στα μέ�λη
του, διαφορέτικα�  υποβα� λουν υπέυ� θυνη δη� λωση ο� τι: α) δέν υπα� ρχέι πέιθαρχικο� ς φορέ�ας και β) δέν
έ�χουν διαπρα� ξέι σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτωμα. 

22.1.4 Αν το κρα� τος μέ�λος η�  χω� ρα δέν έκδι�δέι τέ�τοιου έι�δους έ�γγραφα η�  πιστοποιητικα�  η�  ο� που αυτα�
δέν  καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις που αναφέ�ρονται ως α� νω, υπο�  22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 πέρ. β',
το έ�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορέι� να αντικαθι�σταται απο�  έ�νορκη βέβαι�ωση η� , στα κρα� τη μέ�λη η�
στις  χω� ρές  ο� που  δέν προβλέ�πέται  έ�νορκη βέβαι�ωση,  απο�  υπέυ� θυνη δη� λωση του ένδιαφέρομέ�νου
ένω� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�  αρμο� διου έπαγγέλματικου�  η�
έμπορικου�  οργανισμου�  του  κρα� τους  μέ�λους  η�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς   η�  της  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστημέ�νος ο οικονομικο� ς φορέ�ας.

Οι αρμο� διές δημο� σιές αρχέ�ς παρέ�χουν, ο� που κρι�νέται αναγκαι�ο, έπι�σημη δη� λωση στην οποι�α
αναφέ�ρέται ο� τι δέν έκδι�δονται τα έν λο� γω έ�γγραφα η�  τα πιστοποιητικα�  η�  ο� τι τα έ�γγραφα αυτα�  δέν
καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις που αναφέ�ρονται ανωτέ�ρω. 

Οι  έπι�σημές  δηλω� σέις  καθι�στανται  διαθέ�σιμές  μέ�σω  του  έπιγραμμικου�  αποθέτηρι�ου
πιστοποιητικω� ν (e-Certis)119 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν  διαπιστωθέι�  μέ  οποιονδη� ποτέ  τρο� πο  ο� τι,  στην  έν  λο�γω  χω� ρα  έκδι�δονται  τα  υπο� ψη
πιστοποιητικα� , η προσφορα�  του διαγωνιζο� μένου απορρι�πτέται.

93  Η αναθέ�τουσα αρχη�  έ�χέι διακριτικη�  έυχέ�ρέια να έπιλέ�ξέι έ�να η�  πέρισσο� τέρα έκ των αναφέρομέ�νων
κριτηρι�ων  στις  παραγρα� φους  2  έ�ως  4  του  α� ρθρου  86  του  ν.  4412/2016  ανα� λογα  μέ  το
συγκέκριμέ�νο αντικέι�μένο της συ� μβασης και να καθορι�σέι τη βαρυ� τητα αυτω� ν. Επισημαι�νέται ο� τι
τα κριτη� ρια ανα� θέσης πρέ�πέι να συνδέ�ονται μέ το αντικέι�μένο της συ� μβασης και να μην έ�χουν ως
αποτέ�λέσμα την παροχη�  απέριο� ριστης έλέυθέρι�ας έπιλογη� ς στην αναθέ�τουσα αρχη�  (πρβ. παρ. 8
και 9 του α� ρθρου 86 του ν.  4412/2016). Επισημαι�νέται,  τέ�λος,  ο� τι  τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 19.1 έως 19.4 δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς ,
πλην των τι�τλων σπουδω� ν και έπαγγέλματικω� ν προσο� ντων, υπο�  την πρου= πο� θέση ο� τι δέν τι�θένται
ως κριτη� ριο έπιλογη� ς και έιδικο� τέρα τέχνικη� ς ικανο� τητας στο α� ρθρο 19.3 της παρου� σας (Πρβλ.
Παρα� ρτημα ΧΙΙ/ Μέ�ρος ΙΙ/ πέρ. στ του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016).

94  Τι�θένται έλα� χιστα ο� ρια για τις έπιμέ�ρους βαθμολογι�ές των κριτηρι�ων/υποκριτηρι�ων ανα� θέσης.
Πρέ�πέι,  πα� ντως, να λα� βουν υπ’ ο� ψη οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς ο� τι η θέ�σπιση ορι�ων μπορέι�  να έι�ναι
πολυ�  αυστηρη�  έ�ως  απαγορέυτικη�  για  την  έλέυ� θέρη  συμμέτοχη�  των  υποψηφι�ων  σέ  κα� ποιές
πέριπτω� σέις. Μπορέι� λοιπο� ν, κατα�  την έκτι�μηση της αναθέ�τουσας αρχη� ς, έι�τέ να μην προβλέ�πέται
η χρη� ση κατωτέ�ρων ορι�ων ανα�  κριτη� ριο η�  το ο� ριο αυτο�  να τι�θέται πολυ�  χαμηλα�  (π.χ. 30 μονα� δές
στην έκατονταβα� θμια κλι�μακα βαθμολο� γησης του κριτηρι�ου).

95  Αναφέ�ρέται μο� νο αν έ�χέι τέθέι� έλα� χιστα αποδέκτη�  έπιμέ�ρους βαθμολογι�α σέ κα� θέ κριτη� ριο. 
96  Σέ  πέρι�πτωση  ασυνη� θιστα  χαμηλω� ν  προσφορω� ν,  έφαρμο� ζονται  τα  α� ρθρα  88  και  89  του  ν.

4412/2016.
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22.1.5  Για  την  πέρι�πτωση  του  α� ρθρου  18.1.6  της  παρου� σας120,  τα  ακο� λουθα,  συ� μφωνα  μέ  τα
οριζο� μένα στο π.δ. 82/1996 και στο α� ρθρο 8 του ν. 3310/2005:

- Οι ημέδαπέ�ς έπιχέιρη� σέις:
i) πιστοποιητικο�  αρμο� διας αρχη� ς που έποπτέυ� έι συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις του ν. 2190/1920

την έταιρι�α, απο�  το οποι�ο προκυ� πτέι ο� τι οι μέτοχέ�ς της έι�ναι ονομαστικέ�ς, που να έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως
τρια� ντα (30) έργα� σιμές ημέ�ρές πριν απο�  την υποβολη�  του. 121

ii)  αναλυτικη�  κατα� σταση  μέ  τα  στοιχέι�α  των  μέτο� χων  της  έταιρέι�ας  και  τον  αριθμο�  των
μέτοχω� ν  κα� θέ  μέτο� χου  (μέτοχολο� γιο),  ο� πως  τα  στοιχέι�α  αυτα�  έι�ναι  καταχωρημέ�να  στο  βιβλι�ο
μέτο� χων  της  Εταιρέι�ας,  το  πολυ�  τρια� ντα  έργα� σιμές  ημέ�ρές  πριν  απο�  την  ημέ�ρα  υποβολη� ς  της
προσφορα� ς.

                                          
-  Οι αλλοδαπέ�ς  έπιχέιρη� σέις,  έφο� σον  έ�χουν  κατα�  το  δι�καιο  της  έ�δρας  τους  υποχρέ�ωση

ονομαστικοποι�ησης μέτοχω� ν μέ�χρι φυσικου�  προσω� που, προσκομι�ζουν:
i) πιστοποιητικο�  αρμο� διας αρχη� ς του κρα� τους της έ�δρας, απο�  το οποι�ο να προκυ� πτέι ο� τι οι

μέτοχέ�ς έι�ναι ονομαστικέ�ς,
ii) αναλυτικη�  κατα� σταση  μέτο� χων,  μέ  αριθμο�  των  μέτοχω� ν  του  κα� θέ  μέτο� χου,  ο� πως  τα

στοιχέι�α  αυτα�  έι�ναι  καταχωρημέ�να  στο βιβλι�ο  μέτο� χων της έταιρέι�ας  μέ  ημέρομηνι�α  το πολυ�  30
έργα� σιμές μέ�ρές πριν την υποβολη�  προσφορα� ς,

97  Ως προς τον τρο� πο υποβολη� ς των αποδέικτικω� ν μέ�σων του παρο� ντος α� ρθρου, τα οποι�α έ�χουν
συνταχθέι�/ παραχθέι�  απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς φορέι�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 της μέ αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.

98   Πρβ.  α� ρθρο 79Α παρ.  4  του ν.  4412/2016,  ο� πως προστέ�θηκέ  μέ  το  α� ρθρο 43 παρ.  6  του  ν.
4605/2019. Σημέιω� νέται ο� τι η προθέσμι�α των 10 ημέρω� ν που αναγρα� φέται στο παρο� ν  σημέι�ο
αφορα�  μο� νο  τον  χρο� νο  υπογραφη� ς  του  ΕΕΕΣ  και  σέ  καμι�α  πέρι�πτωση  δέν  συνδέ�έται  μέ  τη
συνολικη�  προθέσμι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν, μέ την έ�ννοια ο� τι οι οικονομικοι�  φορέι�ς έ�χουν τη
δυνατο� τητα να υποβα� λλουν την προσφορα�  τους οποτέδη� ποτέ κατα�  την ως α� νω προθέσμι�α. 

99  Επισημαι�νέται ο� τι η ανωτέ�ρω δυνατο� τητα έναπο� κέιται στη διακριτικη�  έυχέ�ρέια του οικονομικου�
φορέ�α.  Εξακολουθέι�  να υφι�σταται η δυνατο� τητα να υπογρα� φέται το ΕΕΕΣ απο�  το συ� νολο των
φυσικω� ν προσω� πων που αναφέ�ρονται στα  τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκαν μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

100  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι�ο προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
101  Η υποχρέωτικη�  αντικατα� σταση του τρι�του, ως προς την παρ. 18.1.5, έναπο� κέιται στη διακριτικη�

έυχέ�ρέια της αναθέ�τουσας αρχη� ς, έφο� σον δέ δέν την έπιθυμέι�, απαλέι�φέται η αναφορα�  στην παρ.
18.1.5 στο παρο� ν σημέι�ο. Πρβλ. α� ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν. 4412/2016.

102  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  13 του ν.  4412/2016,  ο� πως προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.  7,  πέρ.  α,
υποπέρι�πτωση αέ του ν. 4605/2019..  

103  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

105  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43
παρ. 7, πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

106  Λαμβανομέ�νου  υπο� ψη  του  συ� ντομου,  σέ  πολλέ�ς  πέριπτω� σέις,  χρο� νου  ισχυ� ος  των
πιστοποιητικω� ν ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας που έκδι�δονται απο�  τους ημέδαπου� ς ασφαλιστικου� ς
φορέι�ς,  οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  μέριμνου� ν  να  αποκτου� ν  έγκαι�ρως  πιστοποιητικα�  τα  οποι�α  να
καλυ� πτουν και τον χρο� νο υποβολη� ς της προσφορα� ς,  συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ�νου να τα υποβα� λλουν, έφο� σον αναδέιχθου� ν προσωρινοι�
ανα� δοχοι.  Τα έν λο� γω πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται μαζι�  μέ τα υπο� λοιπα αποδέικτικα�  μέ�σα του
α� ρθρου  22  απο�  τον  προσωρινο�  ανα� δοχο,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητας  της  «Επικοινωνι�ας»  του
υποσυστη� ματος.

107  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.
7, πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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iii) κα� θέ  α� λλο  στοιχέι�ο  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτέι  η  ονομαστικοποι�ηση  μέ�χρι  φυσικου�
προσω� που  των  μέτοχω� ν,  που  έ�χέι  συντέλέστέι�  το  τέλέυται�ο  30η� μέρο  πριν  την  υποβολη�  της
προσφορα� ς. 

-  Οι  αλλοδαπέ�ς  έπιχέιρη� σέις,  που  δέν  έ�χουν,  κατα�  το  δι�καιο  της  έ�δρας  τους,  υποχρέ�ωση
ονομαστικοποι�ησης μέτοχω� ν, υποβα� λλουν:

i) βέβαι�ωση  πέρι�  μη  υποχρέ�ωσης  ονομαστικοποι�ησης  των  μέτοχω� ν  απο�  αρμο� δια  αρχη� ,
έφο� σον  υπα� ρχέι  σχέτικη�  προ� βλέψη,  διαφορέτικα�  προσκομι�ζέται  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του
διαγωνιζο� μένου,

ii) έ�γκυρη και ένημέρωμέ�νη κατα� σταση μέτο� χων που κατέ�χουν τουλα� χιστον 1% των μέτοχω� ν,
iii) έα� ν δέν τηρέι�ται τέ�τοια κατα� σταση, προσκομι�ζέται σχέτικη�  κατα� σταση μέτο� χων (μέ 1%),

συ� μφωνα μέ την τέλέυται�α Γένικη�  Συνέ�λέυση, αν οι μέ�τοχοι αυτοι� έι�ναι γνωστοι� στην έταιρέι�α, 

108  Λαμβανομέ�νου  υπο� ψη  του  συ� ντομου,  σέ  πολλέ�ς  πέριπτω� σέις,  χρο� νου  ισχυ� ος  των
πιστοποιητικω� ν φορολογικη� ς ένημέρο� τητας που έκδι�δονται απο�  τους ημέδαπου� ς ασφαλιστικου� ς
φορέι�ς,  οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  μέριμνου� ν  να  αποκτου� ν  έγκαι�ρως  πιστοποιητικα�  τα  οποι�α  να
καλυ� πτουν και τον χρο� νο υποβολη� ς της προσφορα� ς,  συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ�νου να τα υποβα� λλουν, έφο� σον αναδέιχθου� ν προσωρινοι�
ανα� δοχοι.  Τα έν λο� γω πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται μαζι�  μέ τα υπο� λοιπα αποδέικτικα�  μέ�σα του
α� ρθρου  22  απο�  τον  προσωρινο�  ανα� δοχο,  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητας  της  «Επικοινωνι�ας»  του
υποσυστη� ματος.

109  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.
7, πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

110  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43
παρ. 7, πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

111  Πρβλ. α� ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, ο� πως προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 46, πέρ. α’
του ν. 4605/2019. 

112  Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  την έπιλέ�ξέι ως λο� γο αποκλέισμου� .
113  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.

7, πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
114  Μέ  έκτυ� πωση  της  καρτέ�λας  “Στοιχέι�α  Μητρω� ου/  Επιχέι�ρησης”,  ο� πως αυτα�  έμφανι�ζονται  στο

taxisnet.
115  Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  τις έπιλέ�ξέι, ο� λές η�  κα� ποια/ές έξ αυτω� ν, ως λο� γους αποκλέισμου� .
116   Οι  υπέυ� θυνές  δηλω� σέις  του  παρο� ντος  τέυ� χους  φέ�ρουν  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�

υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  που  υποστηρι�ζέται  απο�  έγκέκριμέ�νο
πιστοποιητικο�  (Πρβλ. α� ρθρο 9 παρ. 3 της μέ αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

117   Επισημαι�νέται ο� τι η αναθέ�τουσα αρχη� , έφο� σον μπορέ�σέι να αποδέι�ξέι, μέ κατα� λληλα μέ�σα, ο� τι
συντρέ�χέι κα� ποια απο�  τις πέριπτω� σέις αυτέ�ς, αποκλέι�έι οποιονδη� ποτέ οικονομικο�  φορέ�α απο�  τη
συμμέτοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης.

118 Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  την έπιλέ�ξέι ως λο� γο αποκλέισμου� .
119   Η  πλατφο� ρμα  της  Ευρωπαι=κη� ς  Επιτροπη� ς  eCertis για  την  αναζη� τηση  ισοδυ� ναμων

πιστοποιητικω� ν  α� λλων  κρατω� ν-μέλω� ν  της  Ε.Ε  έι�ναι  διαθέ�σιμη,  χωρι�ς  κο� στος,  στη  διαδρομη� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι�νέται ο� τι η ΕΑΑΔΗΣΥ έι�ναι ο αρμο� διος έθνικο� ς
φορέ�ας για την καταχω� ρηση και τη� ρηση των στοιχέι�ων του  eCertis για την Ελλα� δα. Πρβλ. το μέ
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχέτικο�  έ�γγραφο  της  Αρχη� ς  στον  ακο� λουθο  συ� νδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

120  Η  υποχρέ�ωση  προσκο� μισης  δικαιολογητικω� ν  ονομαστικοποι�ησης  μέτοχω� ν  αφορα�  μο� νο  στις
ανω� νυμές  έταιρέι�ές που  λαμβα� νουν  μέ�ρος  στο  διαγωνισμο� ,  έι�τέ  προ� κέιται  για  μέμονωμέ�νους
υποψη� φιους, έι�τέ για μέ�λη ένω� σέων και μο� νο έφο� σον η έκτιμω� μένη αξι�α της συ� μβασης υπέρβαι�νέι
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iv) έα� ν δέν προσκομιστέι� κατα� σταση κατα�  τα ανωτέ�ρω, η έταιρι�α αιτιολογέι� τους λο� γους που
οι  μέ�τοχοι  αυτοι�  δέν  της  έι�ναι  γνωστοι�.  Η  Επιτροπη�  του  Διαγωνισμου�  δέν  μπορέι�  να  κρι�νέι  την
έπα� ρκέια  της  αιτιολο� γησης,  αν  ο� μως  αποδέι�ξέι  τη  δυνατο� τητα  απο� κτησης  η�  συ� νταξης  της
κατα� στασης αυτη� ς, το� τέ η έπιχέι�ρηση αποκλέι�έται.

Ελλέι�ψέις  στα  δικαιολογητικα�  ονομαστικοποι�ησης  των μέτοχω� ν  συμπληρω� νονται  κατα�  το
α� ρθρο 7 της παρου� σας.

Πέραιτέ�ρω, πριν την υπογραφη�  της συ� μβασης, υποβα� λλέται η υπέυ� θυνη δη� λωση της κοινη� ς
απο� φασης των Υπουργω� ν  Ανα� πτυξης και Επικρατέι�ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

22.1.6 Για την πέρι�πτωση του α� ρθρου 18.1.10 της παρου� σας, υπέυ� θυνη δη� λωση του προσφέ�ροντος
ο� τι δέν έ�χέι έκδοθέι� σέ βα� ρος του απο� φαση αποκλέισμου�  συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

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

(α) οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα υποβα� λλουν Πτυχι�ο Μέλέτητη�  η�
Γραφέι�ων Μέλέτω� ν 122   για τις αντι�στοιχές κατηγορι�ές μέλέτω� ν, ως έξη� ς: 

1  στην κατηγορι�α “Αρχιτέκτονικέ�ς μέλέ�τές κτιριακω� ν έ�ργων” (6): πτυχία από Δ και άνω
2 στην κατηγορία “Στατικές μελέτες” (8): πτυχία από Δ και άνω
3 στην κατηγορία “Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες” (9): πτυχία από Δ και άνω
4 στην κατηγορι�α “Γέωτέχνικέ�ς μέλέ�τές και έ�ρέυνές” (21): πτυχία από Α και άνω

(β) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι  σέ λοιπα�  κρα� τη μέ�λη της Ευρωπαι=κη� ς Ένωσης
υποβα� λλουν  τις  δηλω� σέις  και  πιστοποιητικα�  που  πέριγρα� φονται  στο  Παρα� ρτημα  XI  του
Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι σέ κρα� τος μέ�λος του Ευρωπαι=κου�  Οικονομικου�
Χω� ρου (Ε.Ο.Χ) η�  σέ τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�

το ποσο�  του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρι�ς ΦΠΑ). Εξαιρου� νται της υποχρέ�ωσης αυτη� ς οι έταιρέι�ές που
έι�ναι έισηγμέ�νές στο Χρηματιστη� ριο της χω� ρας έγκατα� σταση� ς τους και υποβα� λλουν πέρι�  του� του
υπέυ� θυνη δη� λωση του νομι�μου έκπροσω� που τους.

121  Πρβ παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019

59   Προτέι�νέται οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς να ορι�ζουν την ημέρομηνι�α ηλέκτρονικη� ς αποσφρα� γισης των
προσφορω� ν  μέτα�  την  παρέ�λέυση  τριω� ν  έργασι�μων  ημέρω� ν  απο�  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α
υποβολη� ς  των  προσφορω� ν,  προκέιμέ�νου  να  έ�χέι  προσκομιστέι�  απο�  τους  συμμέτέ�χοντές  και  η
πρωτο� τυπη  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς,  συ� μφωνα  μέ  τα  προβλέπο� μένα  στο  α� ρθρο  3.5.  πέρ.  β  της
παρου� σας.

104  Εφιστα� ται  η  προσοχη�  των  αναθέτουσω� ν  αρχω� ν  στο  ο� τι  πρέ�πέι  να  ζητέι�ται  η  προσκο� μιση
δικαιολογητικω� ν προς απο� δέιξη  μο� νο των λο� γων αποκλέισμου�  και των κριτηρι�ων έπιλογη� ς που
έ�χουν τέθέι� στην παρου� σα διακη� ρυξη. Επισημαι�νέται, πέραιτέ�ρω, ο� τι, η αναθέ�τουσα αρχη�  δυ� ναται,
κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητέι�  απο�  προσφέ�ροντές, σέ οποιοδη� ποτέ χρονικο�
σημέι�ο κατα�  τη δια� ρκέια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμέ�να δικαιολογητικα� ,  ο� ταν
αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

122   τα οποι�α έκδι�δονται συ� μφωνα μέ τις έιδικέ�ς διατα� ξέις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009 
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ανα� θέση δημο� σια συ� μβαση καλυ� πτέται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ�ς σημέιω� σέις
του σχέτικου�  μέ την Ένωση Προσαρτη� ματος I της ως α� νω Συμφωνι�ας, η�  σέ τρι�τές χω� ρές που δέν
έμπι�πτουν στην προηγου� μένη  πέρι�πτωση και έ�χουν συνα� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ την
Ένωση  σέ  θέ�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θέσης  δημοσι�ων  συμβα� σέων,  υποβα� λλουν  πιστοποιητικο�
αντι�στοιχου  έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�  μητρω� ου.  Στην  πέρι�πτωση  που  χω� ρα  δέν  τηρέι�  τέ�τοιο
μητρω� ο,  το έ�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορέι�  να  αντικαθι�σταται  απο�  έ�νορκη βέβαι�ωση η� ,  στα
κρα� τη  -  μέ�λη  η�  στις  χω� ρές  ο� που  δέν  προβλέ�πέται  έ�νορκη  βέβαι�ωση,  απο�  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του
ένδιαφέρομέ�νου ένω� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς,  συμβολαιογρα� φου η�  αρμο� διου
έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�  οργανισμου�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς  η�  της  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστημέ�νος  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  ο� τι  δέν  τηρέι�ται  τέ�τοιο  μητρω� ο  και  ο� τι  ασκέι�  τη
δραστηριο� τητα του α� ρθρου 17.1 της παρου� σας.

Τα ως α� νω δικαιολογητικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδέκτα� , έφο� σον έ�χουν έκδοθέι�  έ�ως τρια� ντα
(30) έργα� σιμές ημέ�ρές πριν απο�  την υποβολη�  τους, έκτο� ς αν συ� μφωνα μέ τις έιδικο� τέρές διατα� ξέις
αυτω� ν φέ�ρουν συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος123.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδέικνυ� έται ως ακολου� θως 124: 

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

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

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  επίσημους  καταλόγους  η�  διαθέ�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  μέ  τα  έυρωπαι=κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την έ�ννοια  του Παραρτη� ματος  VII του Προσαρτη� ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς  έκδιδο� μένο  απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο  22.2.6 του παρο� ντος α� ρθρου.

Εα� ν ο οικονομικο� ς φορέ�ας, για βα� σιμο λο�γο, δέν έι�ναι σέ θέ�ση να υποβα� λλέι τα δικαιολογητικα�  που
ζητέι�  η  αναθέ�τουσα  αρχη� ,  μπορέι�  να  αποδέικνυ� έι  την  οικονομικη�  και  χρηματοοικονομικη�  του
έπα� ρκέια μέ οποιοδη� ποτέ α� λλο έ�γγραφο, το οποι�ο η αναθέ�τουσα αρχη�  κρι�νέι κατα� λληλο.

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδέικνυ� έται ως ακολου� θως  125:
 Κατα� λογο  των  κυριο� τέρων  μέλέτω� ν  που  πραγματοποιη� θηκαν  την  τέλέυται�α  τριέτι�α  μέ

αναφορα�  του αντι�στοιχου ποσου� , της ημέρομηνι�ας και του δημο� σιου η�  ιδιωτικου�  παραλη� πτη.

123  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43
παρ. 7, πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

124  Συμπληρω� νονται  τα απαιτου� μένα δικαιολογητικα�  (αποδέικτικα�  μέ�σα), κατα�  πέρι�πτωση, μέ βα� ση
το Μέ�ρος Ι του Παραρτη� ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη� ματος Α’ του ν. 4412/2016.

125   Για την απο� δέιξη της   τέχνικη� ς ικανο� τητας του προσφέ�ροντος, ο� πως αυτη�  προσδιορι�ζέται στο
α� ρθρο 19.3, η αναθέ�τουσα αρχη�  αναγρα� φέι ο� σα έκ των αποδέικτικω� ν μέ�σων που αναφέ�ρονται στα
στοιχέι�α  αιι,   β,  γ,  έ,  στ και η του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του Προσαρτη� ματος Α’ του ν.  4412/2016
απαιτου� νται  (α� ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  α� νω  νο� μου).  Ειδικα�  η  στέλέ�χωση  των  ημέδαπω� ν
μέλέτητικω� ν έπιχέιρη� σέων αποδέικνυ� έται μέ την προσκο� μιση της βέβαι�ωσης έγγραφη� ς (πτυχι�ο)
στο Μητρω� ο Μέλέτητω� ν/ Γραφέι�ων Μέλέτω� ν.
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 Αναφορα�  του τέχνικου�  προσωπικου� , ιδι�ως των υπέυθυ� νων για τον έ�λέγχο της ποιο� τητας
 Αναφορα�  τι�τλων σπουδω� ν και έπαγγέλματικω� ν προσο� ντων των μέλέτητω� ν

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

Οι   οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  επίσημους  καταλόγους  η�  διαθέ�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  μέ  τα  έυρωπαι=κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την έ�ννοια  του Παραρτη� ματος  VII του Προσαρτη� ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς  έκδιδο� μένο  απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο 22.2.6 του παρο� ντος α� ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και  πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης126

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

22.2.5  Αν ο προσφέ�ρων έπιθυμέι� να στηριχθέι�  στις ικανο� τητές α� λλων φορέ�ων, υποβα� λλέι στην ανα-
θέ�τουσα αρχη�  σχέτικη�  δέ�σμέυση των φορέ�ων αυτω� ν (π.χ. δη� λωση, ιδιωτικο�  συμφωνητικο� , κ.α.) ο� τι
θα διαθέ�σουν στον προσφέ�ροντα τους αναγκαι�ους πο� ρους.

 
22.2.6  Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  έπι�σημους  καταλο�γους  η�  διαθέ�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  μέ  τα  έυρωπαι=κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την έ�ννοια  του  Παραρτη� ματος  VII  του  Προσαρτη� ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορου� ν,  για  την  έκα� στοτέ  συ� μβαση,  να  υποβα� λλουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιητικο�
έγγραφη� ς  έκδιδο� μένο απο�  την αρμο� δια  αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται  απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ησης.
Στα πιστοποιητικα�  αυτα�  αναφέ�ρονται τα δικαιολογητικα�  βα� σέι των οποι�ων έ�γινέ η έγγραφη�  των έν
λο�γω οικονομικω� ν φορέ�ων στον έπι�σημο κατα� λογο η�  η πιστοποι�ηση και η κατα� ταξη στον έν λο�γω
κατα� λογο. 
Η πιστοποιου� μένη έγγραφη�  στους έπι�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς η�  το
πιστοποιητικο� ,  που  έκδι�δέται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ησης,  συνιστα�  τέκμη� ριο
καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τις απαιτη� σέις ποιοτικη� ς έπιλογη� ς, τις οποι�ές καλυ� πτέι ο έπι�σημος
κατα� λογος η�  το πιστοποιητικο� .
Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ έπι�σημους καταλο� γους απαλλα� σσονται απο�
την υποχρέ�ωση υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν που αναφέ�ρονται στο πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς
τους.

22.3.  Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σέ  πέρι�πτωση  νομικου�  προσω� που,  υποβα� λλονται  ηλέκτρονικα� ,  στον  φα� κέλο  “Δικαιολογητικα�
Προσωρινου�  Αναδο�χου”, τα νομιμοποιητικα�  έ�γγραφα απο�  τα οποι�α προκυ� πτέι η έξουσι�α υπογραφη� ς
του νομι�μου έκπροσω� που και τα οποι�α πρέ�πέι να έ�χουν έκδοθέι�  έ�ως τρια� ντα (30) έργα� σιμές ημέ�ρές
πριν  απο�  την  υποβολη�  τους127,  έκτο� ς  αν  συ� μφωνα  μέ  τις  έιδικο� τέρές  διατα� ξέις  αυτω� ν  φέ�ρουν

126  Εφο� σον έ�χέι αναφέρθέι�  σχέτικη�  απαι�τηση στο α� ρθρο 19.4, συμπληρω� νέται αναλο�γως συ� μφωνα
μέ το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
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συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Εα� ν ο προσφέ�ρων έι�ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασης,
2.  Αντι�γραφο του ισχυ� οντος καταστατικου�  μέ το ΦΕΚ στο οποι�ο έ�χουν δημοσιέυτέι�  ο� λές οι  μέ�χρι
ση� μέρα τροποποιη� σέις αυτου�  η�  έπικυρωμέ�νο αντι�γραφο κωδικοποιημέ�νου καταστατικου�  (έφο� σον
υπα� ρχέι)
3. ΦΕΚ στο οποι�ο έ�χέι δημοσιέυτέι� το πρακτικο�  ΔΣ έκπροσω� πησης του νομικου�  προσω� που,
4.  Πρακτικο�  Δ.Σ  πέρι�  έ�γκρισης  συμμέτοχη� ς  στο  διαγωνισμο� ,  στο  οποι�ο  μπορέι�  να  πέριέ�χέται  και
έξουσιοδο� τηση  (έφο� σον  αυτο�  προβλέ�πέται  απο�  το  καταστατικο�  του  υποψηφι�ου  αναδο�χου)  για
υπογραφη�  και υποβολη�  προσφορα� ς σέ πέρι�πτωση που δέν υπογρα� φέι ο ι�διος ο νο� μιμος έκπρο� σωπος
του  φορέ�α  την  προσφορα�  και  τα  λοιπα�  απαιτου� μένα  έ�γγραφα  του  διαγωνισμου�  και  ορι�ζέται
συγκέκριμέ�να α� τομο, 
5. Πιστοποιητικο�  αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς πέρι� τροποποιη� σέων του καταστατικου�  /
μη λυ� σης της έταιρέι�ας.
Εα� ν ο προσφέ�ρων έι�ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντι�γραφο  του  καταστατικου�  μέ  ο� λα  τα  μέ�χρι  ση� μέρα  τροποποιητικα� ,  η�  φωτοαντι�γραφο
έπικυρωμέ�νου, απο�  δικηγο� ρο, κωδικοποιημέ�νου καταστατικου� , έφο� σον υπα� ρχέι
2.  Πιστοποιητικα�  αρμο� διας  δικαστικη� ς  η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς  πέρι�  των  τροποποιη� σέων  του
καταστατικου�
Σέ πέρι�πτωση έγκατα� στασης τους στην αλλοδαπη� , τα δικαιολογητικα�  συ� σταση� ς τους έκδι�δονται μέ
βα� ση την ισχυ� ουσα νομοθέσι�α της χω� ρας που έι�ναι έγκατέστημέ�να, απο�  την οποι�α και έκδι�δέται το
σχέτικο�  πιστοποιητικο� .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφέ�ρων αναφέ�ρέι στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που προτι�θέται να ανα-
θέ�σέι υπο�  μορφη�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους, καθω� ς και τους υπέργολα� βους που προτέι�νέι. 

23.2 Η τη� ρηση των υποχρέω� σέων της παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 απο�  υπέργολα� βους δέν
αι�ρέι την έυθυ� νη του κυρι�ου αναδο� χου.

23.3 Η αναθέ�τουσα αρχη�  δέν καταβα� λέι απέυθέι�ας στον υπέργολα� βο την αμοιβη�  του δυνα� μέι συ� μβα-
σης υπέργολαβι�ας μέ τον ανα� δοχο 128

127  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο� πως αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι�πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

128   Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς  μπορου� ν  να προβλέ�πουν ο� τι,  κατο� πιν αιτη� ματος του υπέργολα� βου και
έφο� σον  η  φυ� ση  της  συ� μβασης  το  έπιτρέ�πέι,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  καταβα� λλέι  απέυθέι�ας  στον
υπέργολα� βο την αμοιβη�  του δυνα� μέι συ� μβασης υπέργολαβι�ας μέ τον ανα� δοχο. Στην πέρι�πτωση
αυτη� , καθορι�ζονται τα έιδικο� τέρα μέ�τρα η�  οι μηχανισμοι�  που έπιτρέ�πουν στον κυ� ριο ανα� δοχο να
έγέι�ρέι  αντιρρη� σέις  ως  προς  αδικαιολο�γητές  πληρωμέ�ς,  καθω� ς  και  οι  ρυθμι�σέις  που  αφορου� ν
αυτο� ν τον τρο� πο πληρωμη� ς.  Στην πέρι�πτωση αυτη�  δέν αι�ρέται η έυθυ� νη του κυ� ριου αναδο�χου.
Συμπληρω� νέται αναλο�γως.
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23.4    Αν το(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, το(α) οποι�ο(α) ο προσφέ�ρων προτι�θέται να αναθέ�σέι υπο�
μορφη�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους, υπέρβαι�νέι το ποσοστο�  του τρια� ντα τοις έκατο�  (30%)129  της συνολι-
κη� ς αξι�ας της συ� μβασης, η αναθέ�τουσα αρχη� :

α) έπαληθέυ� έι υποχρέωτικα�  τη συνδρομη�  των λο� γων αποκλέισμου�  του α� ρθρου 18 της παρου� -
σας για τους υπέργολα� βους μέ το Ε.Ε.Ε.Σ.,

β) απαιτέι� υποχρέωτικα�  απο�  τον προσφέ�ροντα να αντικαταστη� σέι έ�ναν υπέργολα� βο, ο� ταν απο�
την ως α� νω έπαλη� θέυση προκυ� πτέι ο� τι συντρέ�χουν λο� γοι αποκλέισμου�  του. 

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για την διέξαγωγη�  του διαγωνισμου�  έ�χουν έκδοθέι� οι πιο κα� τω γνωμοδοτη� σέις  και αποφα� σέις130:

α) Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020 μέ την ΑΔΣ 1296/25-11-2019 (ΩΜΜΑΩΡ5-
ΠΜΚ)
β) Στον Προϋπολογισμό Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020, ο οποίος έχει ψηφιστεί με την υπ’ αριθ.
1344/16-12-2019 (62ΑΚΩΡ5-48Ω) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, έχουν εγγραφεί οι κωδικοί 
Κ.Α. 64/7341.53.01 και 30/7411.41.01
γ) Με την υπ’ αριθ. 18/26-2-2020 (ΨΥ6ΥΩΡ5-ΝΦΣ) Απόφαση Δημάρχου για Έγκριση Δαπάνης και Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Αποκατάστασης και Επανάχρησης 
πρώην κτηρίου 16ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1”

Για  την  παρου� σα  διαδικασι�α  έ�χέι  έκδοθέι�  η  απο� φαση  μέ  αρ.πρωτ.   …................. για  την  ανα� ληψη
υποχρέ�ωσης/έ�γκριση δέ�σμέυσης πι�στωσης για το οικονομικο�  έ�τος 209 και μέ αρ.  ......... καταχω� ρηση
στο βιβλι�ο έγκρι�σέων και έντολω� ν πληρωμη� ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρω� νέται και ο αριθμο� ς της απο� φασης
έ�γκρισης της πολυέτου� ς ανα� ληψης σέ πέρι�πτωση που η δαπα� νη έκτέι�νέται σέ πέρισσο� τέρα του ένο� ς
οικονομικα�  έ�τη, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)131.

130  Τι�θένται  οι  τυχο� ν  ληφθέι�σές  γνωμοδοτη� σέις  και  αποφα� σέις,  π.χ.  αποφα� σέις  ανα� ληψης
υποχρέ�ωσης, δέ�σμέυσης πι�στωσης, η προηγου� μένη συ� μφωνη γνω� μη της αρμο� διας Διαχέιριστικη� ς
Αρχη� ς σέ πέρι�πτωση συγχρηματοδοτου� μένης συ� μβασης, τυχο� ν α� λλές έγκρι�σέις, έιδικοι� ο� ροι, κλπ.

131  Απο�  01.01.2017 έ�χέι  τέθέι�  σέ  ισχυ�  το π.δ  80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”, το α� ρθρο 13 του οποι�ου καταργέι� το π.δ 113/2010.  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη .".Επι�σης, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 12 παρ.
2 γ)  του ι�διου π.δ  :  “Διακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις  ανάθεσης  που εκδίδονται  και
συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  άκυρες,  εφόσον  δεν  έχει
προηγηθεί  αυτών  η  έκδοση  της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  του  άρθρου  2,  παρ.  2  του
παρόντος". Πρβ. και α� ρθρο 5 του ως α� νω διατα� γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
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Θέσσαλονι�κη,  16-03-2020

(Το� πος – Ημέρομηνι�α)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντα� κτης                                                    Η Τμηματα� ρχης                                    Η Διέυθυ� ντρια

           

Θ. Τζια� τζιος                                           Β. Δαμα� σκου                                        Α. Δαναδια� δου

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μέ την υπ' αριθ. 221/11-3-2020 Απο� φαση Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς132

Ο Αντιδη� μαρχος Τέχνικω� ν Έργων

Εφραι�μ Κυριζι�δης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

132  Του  αρμοδι�ου  οργα� νου  του  έργοδο� τη  –  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  (α� ρθρο  2  παρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).

129  Ο  ο� ρος  αυτο� ς  μπορέι�  να  τέθέι�,  κατα�  την κρι�ση  της  αναθέ�τουσας αρχη� ς,  και  στην πέρι�πτωση
ποσοστου�  μικρο� τέρου του 30% της έκτιμω� μένης αξι�ας της συ� μβασης (πρβλ. παρ. 5 α� ρθρου 131
του ν. 4412/2016.
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65  Πρβλ. α� ρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016.

- 50 -




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	

	ΜΕΛΕΤΗ:
	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


	Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίου πρώην 16ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

	Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
	Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
	Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης
	Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
	Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

	Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης
	Άρθρο 15 : Εγγυήσεις

	Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
	16.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
	Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
	Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς


		2020-03-17T08:59:46+0200




