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Θέμα :   Απνζηνιή ηεο ππ αξηζ.  257/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Μεζζήλεο κε ζέκα «Καηάξηηζε όξσλ Γηαθήξπμεο θαη νξηζκόο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ  

ηεο ππεξεζίαο : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ ΔΟΓΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΞΝΔΟΓΝ 1) «ΓΝΚΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΑΗ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΑΙΗΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ».» 

 

 
 αο ζηέιλνπκε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ  Μεζζήλεο 

γηα έιεγρν θαη λνκηκνπνίεζεο απηήο. 

 

Ν Ξπόεδπορ ηηρ Νικονομικήρ Δπιηποπήρ 

 

 

Γεώπγιορ Αθαναζόποςλορ 

Γήμαπσορ 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ 19ο/05-07-2022 

                        πλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο                                         

Αξηζκόο Απόθαζεο:     257/2022 

 

ΘΔΚΑ: «Καηάξηηζε όξσλ Γηαθήξπμεο θαη νξηζκόο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ  ηεο ππεξεζίαο : 

‘‘ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ ΔΟΓΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ 

ΞΟΑΜΖΠ (ΞΝΔΟΓΝ 1) «ΓΝΚΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΑΙΗΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ’’ 

 
  ηε Μεζζήλε ζήκεξα, ηελ 5η Ηοςλίος 2022 ημέπα Ρπίηη  και ώπα 10:00 π.μ., ήιζε ζε 

δια ζώζηρ ζςνεδπίαζη (19η ζςνεδπίαζη)  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  εγθύθιηνπ   374/39135/30.05.2022  θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξηζ. 

12046/01–07– 2022  εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ην παξ. 5. ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 

3852/2010, , όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18   κε ηελ θάησζη ζύλζεζε 

ηνπ ζώκαηνο  (Παξόληεο- Απόληεο): 

               ΞΑΟΝΛΡΔΠ                 ΑΞΝΛΡΔΠ 

1.  Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο-Ξπόεδπορ 1.  Καλειιόπνπινο Παλαγηώηεο 

2.  Αζαλαζαθόπνπινο Γεκήηξηνο Ανηιππόεδπορ   

3.  Παπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο   

4.  Γαιηάηζνο Γεκήηξηνο   

5.  Ρνύηζεο Κσλζηαληίλνο   

6.  Σζέιηνπ-Μνπξνύθα Διέλε   

7.  Σζεξπέο Αλαζηάζηνο   

8.  Καξύδεο Υξήζηνο   

 

Δπηηεπρζείζεο λνκίκνπ απαξηίαο, ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο  ην   9ο  θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ 

αξκόδην Αληηδήκαξρν θ. Ρνύηζε Κσλζηαληίλν  ν  νπνίνο είπε: 

 
Οούηζηρ : Κύξηνη ζπλάδειθνη,  από ηελ Σερληθή Τπεξεζία  καο δηαβηβάζηεθε ην ζρέδην 

δηαθήξπμεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ ΔΟΓΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΞΝΔΟΓΝ 1) «ΓΝΚΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΑΙΗΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ» 

Γηα ηνλ νξηζκό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 108 

παξ 8α ηνπ Ν. 4782/2021, σο  κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πξνηείλνληαη νη θάησζη: 

 

Ρακηικά μέλη: 

1) Κνύβειαο Γηνλύζηνο ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, σο πξόεδξνο 

2) Κνπξνύπε Γεσξγία  ΠΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθώλ, σο κέινο 

3) Κνπηίβαο Βαζίιεηνο Π.Δ. Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, σο κέινο    

Αναπληπωμαηικά μέλη: 

1) Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, σο αλαπιεξσηήο πξόεδξνο 

2) Εαραξνπνύινπ Φσηνύια ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 
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3) Σδάλνο Πξνθόπεο ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα ηνπνζεηεζνύλ, 

λα θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 72 θαη 75 ηνπ λ. 

3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 40 Ν. 4735/2020,κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

1. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ 

ΠΚΒΝΙΝ ΔΟΓΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΞΝΔΟΓΝ 1) «ΓΝΚΗΘΖ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΑΙΗΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ 

ΚΔΠΠΖΛΖΠ»  ζύκθσλα κε ην παπάπηημα Β ηεο απόθαζεο  

 

2. Σνλ νξηζκό ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, σο εμήο:  

Ρακηικά μέλη: 

1) Κνύβειαο Γηνλύζηνο ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, σο πξόεδξνο 

2) Κνπξνύπε Γεσξγία  ΠΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθώλ, σο κέινο 

3) Κνπηίβαο Βαζίιεηνο Π.Δ. Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, σο κέινο    

Αναπληπωμαηικά μέλη: 

1) Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, σο αλαπιεξσηήο πξόεδξνο 

2) Εαραξνπνύινπ Φσηνύια ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

3) Σδάλνο Πξνθόπεο ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό  257/2022 

Έηζη ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

         Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

 

 

   Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο 

             Γήκαξρνο 

                                         

     ΡΑ ΚΔΙΖ    

 Αζαλαζαθόπνπινο Γεκήηξηνο 

 Παπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο 

 Γαιηάηζνο Γεκήηξηνο 

 Ρνύηζεο Κσλζηαληίλνο 

Σζέιηνπ-Μνπξνύθα Διέλε 

Σζεξπέο Αλαζηάζηνο 

Καξύδεο Υξήζηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ 

Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ 

(πρϐτυπη διακόρυξη μελετών ΕΑΔΗΤ 1-9-2021) 
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Διευθ: Οδϐσ Παϑλου Πτωχοϑ & 
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Πληροφορύεσ: Βαςιλικό Αγγελοποϑλου 
 Σηλ : 27223-60181 
 

ANTIKEIMENO: 

 

 

Τπηρεςύεσ Σεχνικοϑ υμβοϑλου  
 

ΦΡΗΜ/ΣΗΗ : ΕΠ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και 

Αειφϐροσ Ανϊπτυξη». 

Email: messini@otenet.gr  & 

vaggelopoulou@messini.gr  

ΕΝΑΡΙΘΜΟ 
MIS 
CPV 

2021Ε27510024 
5074806 
71310000-4 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Σ Η   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α   

Μ Ε  Ψ  Σ Ο Τ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ   Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   

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

( Ε .  . Η . Δ Η .  . )  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Ε Κ Π Ο Ν Η  Η   Μ Ε Λ Ε Σ Η   

iiΟ ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ 

 
δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι  

 

ανοικτό διαδικαςύα 

για την επιλογό αναδϐχου για την εκπϐνηςη τησ μελϋτησ: 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ (ΤΠΟΕΡΓΟ 
1) ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΑΛΙΟΤ ΔΗΜΑΡΦΕΙΟΤ 

ΜΕΗΝΗ 

Εκτιμώμενησ αξύασ  84.997,83 € Ευρώ (πλϋον Υ.Π.Α. 24%) 

που θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με:  

α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ  

mailto:messini@otenet.gr
mailto:vaggelopoulou@messini.gr
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

 
Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - Σηνηρεία επηθνηλσλίαο  

 
1.1  Αναθϋτουςα αρχό               :    Δόμοσ Μεςςόνησ  

Οδϐσ                                               : Παϑλου Πτωχοϑ & Μεταμϐρφωςησ 
ωτόροσ 

Σαχ.Κωδ. : 24200 
Σηλ. : 27223 60181 
E-mail            : messini@otenet.gr  , 

vaggelopoulou@messini.gr  
Κωδικϐσ 
ηλεκτρονικόσ 
τιμολϐγηςησiii          
Γενικό Διεϑθυνςη 
ςτο διαδύκτυο  (URL) 
Πληροφορύεσ 

 
 
: 
 
: 
 

 
 
http://www.messini.gr/  
 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ 

 
1.2 Κϑριοσ του Ϊργου :         Δόμοσ Μεςςόνησ  
1.3 Εργοδϐτησ:                       Δόμοσ Μεςςόνησ 
1.4 Προώςτϊμενη Αρχό :           Οικονομικό Επιτροπό Δ.Μεςςόνησ 
1.5 Διευθϑνουςα Τπηρεςύα :   Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δ.Μεςςόνησ 

1.6 Αρμϐδιο Σεχνικϐ υμβοϑλιο: Περιφϋρειασ Πελοποννόςου 
1.7 Εφϐςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ό 

εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ, υποχρεοϑνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ 

προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο. 

 

Εφϐςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινϐμενα ϐργανα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

καταργηθοϑν, ςυγχωνευτοϑν ό με οποιονδόποτε τρϐπο μεταβληθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ ςϑναψησ ό εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ, υποχρεοϑνται να δηλώςουν ϊμεςα ςτουσ 

προςφϋροντεσiv ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινϐμενων οργϊνων, τα οπούα 

κατϊ τον νϐμο αποτελοϑν καθολικϐ διϊδοχο των εν λϐγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 

δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

 

Άξζξν 2: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ηεύρε 
 
2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρϐντα ηλεκτρονικϐ διαγωνιςμϐ, εύναι τα ακϐλουθα: 

α) η παροϑςα διακόρυξη, 

β) το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) v,  

γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, ϐπωσ παρϊγεται απϐ την ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα 

του υποςυςτόματοσ, 

mailto:messini@otenet.gr
mailto:vaggelopoulou@messini.gr
http://www.messini.gr/
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δ) το Σεϑχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμϐτητασ του ϋργου. 

ε) το τεϑχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.),  
ςτ) το τεϑχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών, 

 
2.2 Προςφϋρεται ελεϑθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησvi ςτον ειδικϐ, δημϐςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πϑλησ 
www.promitheus.gov.gr,  http://www.messini.gr/ .  την ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
(εφϐςον διαθϋτει) αναρτϊται ςχετικό ενημϋρωςη με αναφορϊ ςτον ςυςτημικϐ αριθμϐ 
διαγωνιςμοϑ και  διαςϑνδεςη ςτον ανωτϋρω ψηφιακϐ χώρο του ΕΗΔΗ  Δημϐςια Ϊργα.  
 
Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πϑλησ www.promitheus.gov.gr  του ΟΠ Ε..Η.ΔΗ. 
 
..................................................................... ...................vii viii. 
 
2.3 Εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την ........................................ix, η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει 
ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, το αργϐτερο ϋωσ την 
.......................................................x.  
 
Απαντόςεισ ςε τυχϐν διευκρινύςεισ που ζητηθοϑν, αναρτώνται ςτον δημϐςια προςβϊςιμο 
ηλεκτρονικϐ χώρο του διαγωνιςμοϑ ςτην προαναφερϐμενη πϑλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα μαζύ με τα υπϐλοιπα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ προσ ενημϋρωςη των 
ενδιαφερϐμενων οικονομικών φορϋων, οι οπούοι εύναι υποχρεωμϋνοι να ενημερώνονται με δικό 
τουσ ευθϑνη μϋςα απϐ τον υπϐψη ηλεκτρονικϐ χώρο. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ ώςτε ϐλοι οι 
ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 
α) ϐταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οικονομικϐ 
φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα 
που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών, 
β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.  
Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών που 
ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, η παρϊταςη τησ προθεςμύασ εναπϐκειται ςτη διακριτικό 
ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
 
2.4 Σροποπούηςη των ϐρων τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (πχ αλλαγό/μετϊθεςη τησ 
καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών καθώσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ των εγγρϊφων 
τησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο), δημοςιεϑονται ςτο ΚΗΜΔΗ

xi
.  

 
Άξζξν 2Α: Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο  
 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 

α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν,  

τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, 

το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και 

εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 

4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.messini.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ 

που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσxii  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών 

που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

 

Άξζξν 3: Ηιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 
 
3.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικϐ 
φϊκελο του υποςυςτόματοσ «ΕΗΔΗ- Δημϐςια  Ϊργα»  και υπογρϊφονται, τουλϊχιςτον,  με 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) 
πιςτοποιητικϐ, ςϑμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016xiii. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ ακολουθοϑν τη 

διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ με αρ.  

«Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, 

μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των 

επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)» (ςτο εξόσ ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα). 

 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ 
υπογρϊφεται ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω, εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που 
αποτελοϑν την ϋνωςη, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, 
προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ 
ςυντονιςτόσ αυτόσ. Η εν λϐγω δόλωςη περιλαμβϊνεται εύτε ςτο ΕΕΕ (Μϋροσ ΙΙ. Ενϐτητα Α) 
εύτε ςτη ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη που δϑναται να  υποβϊλλουν τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικϐ φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
(β)  ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ». 
 
(γ) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Απϐ τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ 
την ςϑνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα, ςϑμφωνα με 
τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολϐγηςη με 
τη μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ 
νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ 
πληροφορύασ, ωσ ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ 
εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ και την 
οικονομικό προςφορϊ.   
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφϐτυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, θα πρϋπει 
να τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 
χωριςτϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο μορφϐτυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικϐσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, ϐπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20.2, τα δε ςτοιχεύα και 
δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» εύναι 
τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20.3 τησ παροϑςασ. 
Σα ςτοιχεύα αμφϐτερων των (υπο)φακϋλων υποβϊλλονται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ηλεκτρονικϊ 
ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, 
ςϑμφωνα με την παρ. β του ϊρθρου 5 τησ παροϑςασ. 
 
β) Σο αργϐτερο πριν την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτο  
ϊρθρο 14 τησ παροϑςασ, προςκομύζονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχόxiv με ευθϑνη του οικονομικοϑ 
φορϋα, οι πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ ςε ϋντυπη μορφό, πλην των εγγυόςεων που 
εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι ανωτϋρω 
πρωτϐτυπεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ προςκομύζονται ςε κλειςτϐ φϊκελο ςτον οπούο 
αναγρϊφεται τουλϊχιςτον ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ωσ 
παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.).  

 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ πξσηφηππσλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ θαθέινπ 

ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν 

βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε  ηνλ 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ είηε κε ηελ επίθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο, αλά πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ  επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο «επηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο 

ηαρπδξνκείνπ - ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 

 

γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του υποςυςτόματοσ. 
 
δ) την οικονομικό προςφορϊ αναγρϊφεται η προςφερϐμενη τιμό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ και η 
ςυνολικό τιμό για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Η οικονομικό προςφορϊ ςυντύθεται για κϊθε επύ 
μϋρουσ κατηγορύα μελϋτησ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ δ' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53 
του ν. 4412/2016. Περιλαμβϊνει, εκτϐσ απϐ τισ αμοιβϋσ για την εκπϐνηςη των μελετών, τισ αμοιβϋσ 
για τον προγραμματιςμϐ, την επύβλεψη και την αξιολϐγηςη των αναγκαύων ερευνητικών εργαςιών 
πϊςησ φϑςεωσ, καθώσ επύςησ και των εργαςιών /μελετών, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην 
περύπτωςη δ' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 
95 παρ. 3 του νϐμου αυτοϑ.  Η ςυνολικό προςφερϐμενη τιμό τρϋπεται ςε ποςοςτϐ ϋκπτωςησ επύ 
τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν απϐ το υποςϑςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
[«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ 
Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF)]. Σα αρχεύα αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ, εφϐςον φϋρουν, τουλϊχιςτον  προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα 



 

  - 11 - 

   
 
 

υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐxv και επιςυνϊπτονται ςτουσ 
αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ την ςυςτημικό υποβολό τησ προςφορϊσ το 
υποςϑςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ 
προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, Σεχνικό 
Προςφορϊ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφϐςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβοϑν επιτυχεύσ, η 
προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υποςϑςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το 
υποςϑςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικϐ μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του 
χρόςτη των προςφερϐντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβοϑν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ 
διϐρθωςησ. 
 
ςτ) Εφϐςον οι οικονομικού ϐροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ 
φϐρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ 
ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω οριζϐμενα ςτην περ. (ε)xvi. 
 
ζ) Απϐ το υποςϑςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απϐδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα 

αποςτϋλλεται ςτον οικονομικϐ φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. τισ περιπτώςεισ 

που με την προςφορϊ υποβϊλλονται δημϐςια ό και ιδιωτικϊ ϋγγραφα, εύτε ϋχουν παραχθεύ απϐ τον 

ύδιο τον προςφϋροντα εύτε απϐ τρύτουσ, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ ανϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα  με την 

παρ.1.2.1 του ϊρθρου 12 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ – Δημϐςια Ϊργα. καθώσ και με την αντύςτοιχη παρ. β του 

ϊρθρου 5 τησ παροϑςασ. 

 

η) Ϊωσ την ημϋρα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών προςκομύζονται με ευθϑνη του 
οικονομικοϑ φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο 
αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ του παρϐντοσ 
διαγωνιςμοϑ, τυχϐν ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ του, ότοι των (υπο)φακϋλων 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό Προςφορϊ», τα οπούα 
απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφαxvii. 
Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 
i) η πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, πλην των περιπτώςεων που αυτό εκδύδεται 
ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4γii) τησ παροϑςασ, 
ii) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ενδεικτικϊ 
ςυμβολαιογραφικϋσ ϋνορκεσ βεβαιώςεισ ό λοιπϊ ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα), 
iii) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ 
υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν 
ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ, καθώσ και 
iv) αλλοδαπϊ δημϐςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ (Apostille), ό 
προξενικό θεώρηςη και δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο.  
 
ε περύπτωςη μη υποβολόσ ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που 
υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό, πλην τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, δϑναται να 
ςυμπληρώνονται και να υποβϊλλονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δϑνανται να ζητόςουν την απϐςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την 
αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικοϑ αρχεύου Portable Document Format (PDF), το οπούο 
υποβϊλλεται ςϑμφωνα με την περ. ii ό iv του ϊρθρου 5β τησ παροϑςασ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 
«Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσxviii. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, χωρύσ να 
απαιτεύται απϐφαςη τησ τελευταύασ, προβαύνει ςτην απϐρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ 
προςφορϊσ ςτο υποςϑςτημα πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 
Κατϐπιν, ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ 
ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ  των προςφορών. 
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Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ/ 

έγθξηζε πξαθηηθνχ
xix

  
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ 
παροϑςασ, και πριν απϐ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ μεταβιβϊζει την αρμοδιϐτητα διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςε πιςτοποιημϋνο 
χρόςτη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ.   
 
β) Η  Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ

xx
, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ 

παροϑςασ, προβαύνει ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ» και του (υπο)φακϋλου “Σεχνικό Προςφορϊ”,  χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ 
πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ό ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ 
των λοιπών οικονομικών φορϋων.  
Η αναθϋτουςα αρχό διαβιβϊζει ςτον Πρϐεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ τουσ κλειςτοϑσ  
φακϋλουσ  με τισ πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ που ϋχουν προςκομιςτεύ πριν την ημερομηνύα 
και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται, ομούωσ, ςτο ϊρθρο 14 τησ παροϑςασ. 
 
γ) τη ςυνϋχεια,  μετϊ την ωσ ϊνω αποςφρϊγιςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτισ 
ακϐλουθεσ ενϋργειεσ: 
(i)  αναρτϊ ςτον ηλεκτρονικϐ χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ», τον ςχετικϐ 

κατϊλογο προςφερϐντων, ϐπωσ αυτϐσ παρϊγεται απϐ το υποςϑςτημα, με δικαύωμα 
πρϐςβαςησ μϐνον ςτουσ προςφϋροντεσ . 

(ii)  ελϋγχει εϊν προςκομύςτηκαν οι απαιτοϑμενεσ πρωτϐτυπεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ 
ςϑμφωνα με την παρ. 5β του ϊρθρου 3 τησ παροϑςασ.  Η προςφορϊ οικονομικοϑ φορϋα που 
παρϋλειψε εύτε να προςκομύςει την απαιτοϑμενη πρωτϐτυπη εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, ςε 
περύπτωςη υποβολόσ ϋγχαρτησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, εύτε να υποβϊλει την απαιτοϑμενη 
εγγϑηςη ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ ςτον οικεύο ηλεκτρονικϐ υποφϊκελο μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ απϐ γνώμη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, η οπούα ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα 
αποτελϋςματα του ανωτϋρω ελϋγχου και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικϐ 
ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ωσ “εςωτερικϐ”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του 
υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη για τη λόψη απϐφαςησ απϐρριψησ τησ προςφορϊσ, ςϑμφωνα 
με την παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικοϑ για την απϐρριψη τησ 
προςφορϊσ, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ. 
Η απϐφαςη απϐρριψησ τησ προςφορϊσ εκδύδεται πριν απϐ την ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ 
απϐφαςησ ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών τησ παροϑςασ διαδικαςύασ. 

(iii)  ελϋγχει τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, και προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη και 
βαθμολϐγηςη των τεχνικών προςφορών, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21.1 και 21.2, 
ενώ παρϊλληλα επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ 
εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. Αν 
διαπιςτωθεύ πλαςτϐτητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται απϐ τον 
διαγωνιςμϐ και υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμϐδιο ειςαγγελϋα. Ακολοϑθωσ η 
Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα αποτελϋςματα 
του ανωτϋρω ελϋγχου και αξιολϐγηςησ, και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικϐ 
ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ωσ “εςωτερικϐ”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του 
υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη, μεταβιβϊζοντασ παρϊλληλα ξανϊ την αρμοδιϐτητα 
διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτον αρμϐδιο πιςτοποιημϋνο χρόςτη τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ.    

 
δ) Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικοϑ, η αναθϋτουςα αρχό 
κοινοποιεύ την απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ εκτϐσ απϐ εκεύνουσ οι οπούοι αποκλεύςτηκαν 
οριςτικϊ, λϐγω μη υποβολόσ ό προςκϐμιςησ τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, ςϑμφωνα με 
την περύπτωςη (γii) τησ παροϑςασ παραγρϊφου και παρϋχει πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα 
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δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ των λοιπών 
προςφερϐντων.  
τη ςυνϋχεια ο πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μεταβιβϊζει εκ νϋου την 
αρμοδιϐτητα διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςε πιςτοποιημϋνο χρόςτη τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμοϑ. 
 
ε) Μετϋπειτα, ςε διακριτϐ ςτϊδιο, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη των 
οικονομικών προςφορών, χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα 
ςτοιχεύα των λοιπών οικονομικών φορϋων. Εν ςυνεχεύα η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην 
αξιολϐγηςη και βαθμολϐγηςη των οικονομικών προςφορών, ςϑμφωνα με οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 
21.3 και ςυντϊςςει πρακτικϐ, με το οπούο ειςηγεύται εφαρμϐζοντασ το κριτόριο ανϊθεςησ του 
ϊρθρου 21 τησ παροϑςασ, την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την πλϋον 
ςυμφϋρουςα προςφορϊ (ό τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ). Σο εν λϐγω πρακτικϐ υποβϊλλεται, ωσ 
“εςωτερικϐ”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, ςτην αναθϋτουςα αρχό, 
προσ ϋγκριςη. 
 
ςτ) Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του πρακτικοϑ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, η 
αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την ωσ ϊνω απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που υπϋβαλαν 
αποδεκτό προςφορϊ και παρϋχει πρϐςβαςη ςε αυτοϑσ ςτισ υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ 
των λοιπών προςφερϐντων.  
 
ζ) Επιςημαύνεται ϐτι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ςυνολικό τελικό βαθμολογύα  
(ιςοδϑναμεσ), η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινϐ) ανϊδοχο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21.4 τησ παροϑςασ.  
 
η) Κατϊ των αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ του παρϐντοσ ϊρθρου χωρεύ προδικαςτικό 
προςφυγό, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 6. 
 
Άξζξν 5: Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ/ Καηαθύξσζε/ 

Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 
 
α) Μετϊ απϐ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ 
παροϑςασ ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 
«Επικοινωνύασ», τον προςωρινϐ ανϊδοχο να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερώνxxi  απϐ 
την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα προβλεπϐμενα  ςτο ϊρθρο 22 
τησ παροϑςασ αποδεικτικϊ μϋςα (δικαιολογητικϊ προςωρινοϑ αναδϐχου) και τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ. Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δϑναται να υποβϊλει αύτημα, εντϐσ τησ ωσ ϊνω 
προθεςμύασ, προσ την αναθϋτουςα αρχό, για παρϊταςη τησ προθεςμύασ, ςυνοδευϐμενο απϐ 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα περύ αύτηςησ χορόγηςησ δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου. την 
περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ αυτών, για ϐςο χρϐνο 
απαιτηθεύ για τη χορόγηςό τουσ απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου υποβϊλλονται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
Επιςημαύνεται ϐτι δεν απαιτεύται να προςκομιςθοϑν και ςε ϋντυπη μορφό και γύνονται αποδεκτϊ 
κατϊ περύπτωςη, εφϐςον υποβϊλλονται ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ:  
 

i) εύτε των ϊρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περύ ηλεκτρονικών δημοςύων εγγρϊφων 
που φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα, και, εφϐςον πρϐκειται για αλλοδαπϊ 
δημϐςια ηλεκτρονικϊ ϋγγραφα, εϊν φϋρουν επιςημεύωςη e-Apostille  
 
ii) εύτε των ϊρθρων 15 και 27xxii του ν. 4727/2020 περύ ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγρϊφων 
που φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα 
 
iii) εύτε του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999, ϐπωσ ιςχϑει περύ βεβαύωςησ του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ- επικϑρωςησ των αντιγρϊφων 
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iv) εύτε τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37xxiii του ν. 4412/2016, περύ χρόςησ ηλεκτρονικών 
υπογραφών ςε ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων,   
 
v) εύτε τησ παρ. 13 του ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, περύ ςυνυποβολόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ 
ςτην περύπτωςη απλόσ φωτοτυπύασ ιδιωτικών εγγρϊφωνxxiv. 

 
Επιπλϋον δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό τα ΥΕΚ και ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και 
ϊλλα ϋντυπα, εταιρικϊ ό μη, με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια. 
 
Σα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ καταχωρύζονται απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών 
αρχεύων με μορφϐτυπο PDF. 
  
 
β1) Εντϐσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και το αργϐτερο ϋωσ την 
τρύτη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τουσ, 
προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και 
ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμοϑ και ωσ 
παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα απαιτεύται να 
προςκομιςθοϑν ςε ϋντυπη μορφό (ωσ πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα). 
Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 
 

i) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), 
ϐπωσ ιςχϑει (ενδεικτικϊ ςυμβολαιογραφικϋσ ϋνορκεσ βεβαιώςεισ ό λοιπϊ ςυμβολαιογραφικϊ 
ϋγγραφα),  
ii) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη 
απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό 
δεν ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ,  
καθώσ και  
iii) τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ 
(Apostille) ό προξενικό θεώρηςη και δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο.  

 
ημειώνεται ϐτι ςτα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ 
Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφϐςον ςυντϊςςονται ςε κρϊτη 
που ϋχουν προςχωρόςει ςτην ωσ ϊνω υνθόκη, ϊλλωσ φϋρουν προξενικό θεώρηςη. 
Απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ (με Apostille ό Προξενικό Θεώρηςη) αλλοδαπϊ 
δημϐςια ϋγγραφα ϐταν καλϑπτονται απϐ διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ που ϋχει ςυνϊψει η 
Ελλϊδα (ενδεικτικϊ «ϑμβαςη νομικόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδασ και Κϑπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικϐσ ν.1548/1985, «ϑμβαςη περύ απαλλαγόσ απϐ την επικϑρωςη οριςμϋνων πρϊξεων και 
εγγρϊφων – 15.09.1977» (κυρωτικϐσ ν.4231/2014)). Επύςησ απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη 
επικϑρωςησ ό παρϐμοιασ διατϑπωςησ δημϐςια ϋγγραφα που εκδύδονται απϐ τισ αρχϋσ κρϊτουσ 
μϋλουσ που υπϊγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλοϑςτευςη των απαιτόςεων για την 
υποβολό οριςμϋνων δημοςύων εγγρϊφων ςτην ΕΕ, ϐπωσ, ενδεικτικϊ,  το λευκϐ ποινικϐ μητρώο, 
υπϐ τον ϐρο ϐτι τα ςχετικϊ με το γεγονϐσ αυτϐ δημϐςια ϋγγραφα εκδύδονται για πολύτη τησ 
Ϊνωςησ απϐ τισ αρχϋσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ ιθαγϋνειϊσ του. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ 
αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν 
επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβληθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 

υπoβλόθηκαν, ηλεκτρονικϊ ό ςε ϋντυπη μορφό, εφϐςον απαιτεύται ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω, η 

αναθϋτουςα αρχό καλεύ τον προςωρινϐ ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ "Επικοινωνύα" να 

προςκομύςει τα ελλεύποντα δικαιολογητικϊ ό να ςυμπληρώςει τα όδη υποβληθϋντα, ό να παρϊςχει 
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διευκρινύςεισ με την ϋννοια του ϊρθρου 102 ν. 4412/2016, εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την 

κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ ςε αυτϐν.   

Αν ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλει αύτημα προσ την αναθϋτουςα αρχό για παρϊταςη τησ 

προθεςμύασ, ςυνοδευϐμενο απϐ αποδεικτικϊ ϋγγραφα με τα οπούα αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει αιτηθεύ 

τη χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ για 

ϐςο χρϐνο απαιτεύται για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ.   

 

Σο παρϐν εφαρμϐζεται αναλϐγωσ και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την 

προςκϐμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών και πριν το 

ςτϊδιο κατακϑρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ του ν. 

4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασxxv. 

 
δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των υποβληθϋντων δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ϐτι: 
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), εύναι εκ 
προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύαxxvi ό 
ii) αν δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
iii) αν απϐ τα δικαιολογητικϊ που υποβλόθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑονται οι 
ϐροι και οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 17, 18, 19 και 22 τησ παροϑςασxxvii, 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ 
ποιϐτητασ – τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ) ϐτι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη 
και μϋχρι την  ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 15.1 τησ 
παροϑςασ. 
 
Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και 
δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ϐτι ςτο πρϐςωπϐ του δεν 
ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 18 και ϐτι πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 
19, η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ απϐ 

την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ 

τα οριζϐμενα υπϐ (α) και (γ) ανωτϋρωxxviii. Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια, το κοινοποιεύ, μϋςω τησ 

«λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό, για τη λόψη απϐφαςησ εύτε 

κατακϑρωςησ τησ ςϑμβαςησ εύτε ματαύωςησ τησ διαδικαςύασ, ανϊ περύπτωςη. 

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινοϑ αναδϐχου επικυρώνονται με 

την απϐφαςη κατακϑρωςησ του ϊρθρου 105 ν. 4412/2016, ότοι με την απϐφαςη του 

προηγοϑμενου εδαφύου, ςτην οπούα αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την αναςτολό 

τησ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 360 ϋωσ 372 του ιδύου νϐμου.xxix 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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ε) Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη κατακϑρωςησ, μαζύ με αντύγραφο ϐλων των 

πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν ϋχει αποκλειςτεύ οριςτικϊ και ιδύωσ, ϐςουσ 

αποκλεύςτηκαν οριςτικϊ δυνϊμει τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72xxx και τησ αντύςτοιχησ περ. γii του 

ϊρθρου 4 τησ παροϑςασ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα 

δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ». 

Άξζξν 6: Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 
Α. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη δημϐςια 

ςϑμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα απϐ εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ ενωςιακόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον 

τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει δικαύωμα να προςφϑγει ςτην Ενιαύα Αρχό Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΕΑΔΗΤ),  ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 

1 επ. Π.Δ. 39/2017, ςτρεφϐμενοσ με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που 

δικαιολογοϑν το αύτημϊ του xxxi. 

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναιxxxii: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο 

οικονομικϐ φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςε αυτϐν αν 

χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρϐμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει 

τα ςυμφϋροντα του ενδιαφερϐμενου οικονομικοϑ φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ 

διακόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη 

δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ. 

ε περύπτωςη παρϊλειψησ που αποδύδεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η προθεςμύα για την ϊςκηςη 

τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ 

προςβαλλϐμενησ παρϊλειψησxxxiii. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, ςυντϊςςεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου 

του Παραρτόματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατύθεται ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό περιοχό 

του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ 

προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» ςϑμφωνα με 

ϊρθρο 15 τησ Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ – Δημϐςια Ϊργα. 

Οι προθεςμύεσ ωσ προσ την υποβολό των προδικαςτικών προςφυγών και των παρεμβϊςεων 

αρχύζουν την επομϋνη τησ ημϋρασ τησ προαναφερθεύςασ κατϊ περύπτωςη κοινοπούηςησ ό γνώςησ 

και λόγουν ϐταν περϊςει ολϐκληρη η τελευταύα ημϋρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτό εύναι 

εξαιρετϋα ό ϊββατο, ϐταν περϊςει ολϐκληρη η επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα και ώρα 23:59:59.xxxiv 

Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο απϐ τον 

προςφεϑγοντα υπϋρ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 363 Ν. 

4412/2016. Η επιςτροφό του παραβϐλου ςτον προςφεϑγοντα γύνεται: α) ςε περύπτωςη ολικόσ ό 

μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του, β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλϐμενη 

πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλϐμενη ενϋργεια πριν απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ επύ 
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τησ προςφυγόσ, γ) ςε περύπτωςη παραύτηςησ του προςφεϑγοντα απϐ την προςφυγό του ϋωσ και 

δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την κατϊθεςη τησ προςφυγόσ.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη 

τησ ςϑμβαςησ επύ ποινό ακυρϐτητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απϐφαςη τησ ΕΑΔΗΤ μετϊ απϐ 

ϊςκηςη προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 

39/2017. Όμωσ, μϐνη η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ 

διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, υπϐ την επιφϑλαξη χορόγηςησ απϐ το Κλιμϊκιο προςωρινόσ 

προςταςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017xxxv.  

Η προηγοϑμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμϐζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ 

τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, υποβληθεύ μϐνο μύα (1) προςφορϊxxxvi. 

Μετϊ την, κατϊ τα ωσ ϊνω, ηλεκτρονικό κατϊθεςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ η αναθϋτουςα 

αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ ¨Επικοινωνύα» :  

 α) Κοινοποιεύ την προςφυγό το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την 

κατϊθεςό τησ ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο τρύτο, ο οπούοσ μπορεύ να θύγεται απϐ την αποδοχό τησ 

προςφυγόσ, προκειμϋνου να αςκόςει το, προβλεπϐμενο απϐ τα ϊρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 

39/2017, δικαύωμα παρϋμβαςόσ του ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ, για τη διατόρηςη 

τησ ιςχϑοσ τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ, προςκομύζοντασ ϐλα τα κρύςιμα ϋγγραφα που ϋχει ςτη 

διϊθεςό του. 

 β) Διαβιβϊζει ςτην ΕΑΔΗΤ το αργϐτερο εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ημϋρα 

κατϊθεςησ, τον πλόρη φϊκελο τησ υπϐθεςησ, τα αποδεικτικϊ κοινοπούηςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ 

τρύτουσ αλλϊ και την Ϊκθεςη Απϐψεών τησ επύ τησ προςφυγόσ. την Ϊκθεςη Απϐψεων η 

αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παραθϋςει αρχικό ό ςυμπληρωματικό αιτιολογύα για την υποςτόριξη 

τησ προςβαλλϐμενησ με την προδικαςτικό προςφυγό πρϊξησ. 

γ) Κοινοποιεύ ςε ϐλα τα μϋρη την Ϊκθεςη Απϐψεων, τισ Παρεμβϊςεισ και τα ςχετικϊ 

ϋγγραφα που τυχϐν τη ςυνοδεϑουν, μϋςω του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του διαγωνιςμοϑ το αργϐτερο 

ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τουσ. 

 δ)υμπληρωματικϊ υπομνόματα κατατύθενται απϐ οποιοδόποτε απϐ τα μϋρη μϋςω τησ 

πλατφϐρμασ του ΕΗΔΗ το αργϐτερο εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την κοινοπούηςη των απϐψεων 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσxxxvii. 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 

βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακϑρωςησ του ϊρθρου 372 Ν. 4412/2016 

κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσxxxviii. 

Β. Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει, με το ύδιο δικϐγραφο εφαρμοζϐμενων 
αναλογικϊ των διατϊξεων του π.δ. 18/1989, την αναςτολό εκτϋλεςησ τησ απϐφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ 
και την ακϑρωςό τησ ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσxxxix. Σο 
αυτϐ ιςχϑει και ςε περύπτωςη ςιωπηρόσ απϐρριψησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ απϐ την 
ΕΑΔΗΤ. Δικαύωμα ϊςκηςησ του ωσ ϊνω ϋνδικου βοηθόματοσ ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η 
ΕΑΔΗΤ. κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό, αλλϊ και αυτϐσ του οπούου ϋχει γύνει εν μϋρει 
δεκτό η προδικαςτικό προςφυγό. 

Με την απϐφαςη τησ ΕΑΔΗΤ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλϐμενεσ και ϐλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απϐφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ ωσ ϊνω αύτηςησ ςτο Δικαςτόριο. 

Η αύτηςη αναςτολόσ και ακϑρωςησ περιλαμβϊνει μϐνο αιτιϊςεισ που εύχαν προταθεύ με την 
προδικαςτικό προςφυγό ό αφοροϑν ςτη διαδικαςύα ενώπιον τησ ΕΑΔΗΤ ό το περιεχϐμενο των 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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αποφϊςεών τησ. Η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον αςκόςει την αύτηςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεύ να προβϊλει και οψιγενεύσ ιςχυριςμοϑσ αναφορικϊ με τουσ επιτακτικοϑσ 
λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, οι οπούοι καθιςτοϑν αναγκαύα την ϊμεςη ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ.xl 

Η ωσ ϊνω αύτηςη κατατύθεται ςτο ωσ αρμϐδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών 
απϐ  κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απϐφαςησ ό απϐ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ για την 
ϋκδοςη τησ απϐφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ενώ η δικϊςιμοσ για την εκδύκαςη τησ 
αύτηςησ ακϑρωςησ δεν πρϋπει να απϋχει πϋραν των εξόντα (60) ημερών απϐ την κατϊθεςη του 
δικογρϊφου.xli 

Αντύγραφο τησ αύτηςησ με κλόςη κοινοποιεύται με τη φροντύδα του αιτοϑντοσ προσ την ΕΑΔΗΤ, 
την αναθϋτουςα αρχό, αν δεν ϋχει αςκόςει αυτό την αύτηςη, και προσ κϊθε τρύτο ενδιαφερϐμενο, 
την κλότευςη του οπούου διατϊςςει με πρϊξη του ο Πρϐεδροσ ό ο προεδρεϑων του αρμϐδιου 
Δικαςτηρύου ό Σμόματοσ ϋωσ την επϐμενη ημϋρα απϐ την κατϊθεςη τησ αύτηςησ. Ο αιτών 
υποχρεοϑται επύ ποινό απαραδϋκτου του ενδύκου βοηθόματοσ να προβεύ ςτισ παραπϊνω 
κοινοποιόςεισ εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϑο (2) ημερών απϐ την ϋκδοςη και την παραλαβό 
τησ ωσ ϊνω πρϊξησ του Δικαςτηρύου. Εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την 
ωσ ϊνω κοινοπούηςη τησ αύτηςησ κατατύθεται η παρϋμβαςη και διαβιβϊζονται ο φϊκελοσ και οι 
απϐψεισ των παθητικώσ νομιμοποιοϑμενων. Εντϐσ τησ ύδιασ προθεςμύασ κατατύθενται ςτο 
Δικαςτόριο και τα ςτοιχεύα που υποςτηρύζουν τουσ ιςχυριςμοϑσ των διαδύκων. 

Επιπρϐςθετα, η παρϋμβαςη κοινοποιεύται με επιμϋλεια του παρεμβαύνοντοσ ςτα λοιπϊ μϋρη τησ 
δύκησ εντϐσ δϑο (2) ημερών απϐ την κατϊθεςό τησ, αλλιώσ λογύζεται ωσ απαρϊδεκτη. Σο διατακτικϐ 
τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ εκδύδεται εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ό 
απϐ την προθεςμύα για την υποβολό υπομνημϊτων. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη και η ϊςκηςη τησ αύτηςησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου 
κωλϑουν τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ μϋχρι την ϋκδοςη τησ οριςτικόσ δικαςτικόσ απϐφαςησ, εκτϐσ 
εϊν με προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. Επύςησ, η προθεςμύα για 
την ϊςκηςη και η ϊςκηςό τησ αύτηςησ κωλϑουν την πρϐοδο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ για χρονικϐ 
διϊςτημα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ϊςκηςη τησ αύτηςησ, εκτϐσ εϊν με την προςωρινό 
διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊxlii. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ κατατύθεται 
παρϊβολο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερϐμενοσ δεν αιτόθηκε ό αιτόθηκε ανεπιτυχώσ την αναςτολό και η ςϑμβαςη 
υπογρϊφηκε και η εκτϋλεςό τησ ολοκληρώθηκε πριν απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ, εφαρμϐζεται 
αναλϐγωσ η παρ. 2 του ϊρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτόριο ακυρώςει πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ, το κϑροσ τησ τελευταύασ δεν θύγεται, εκτϐσ αν πριν απϐ τη ςϑναψη αυτόσ εύχε αναςταλεύ 
η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. την περύπτωςη που η ςϑμβαςη δεν εύναι ϊκυρη, ο 
ενδιαφερϐμενοσ δικαιοϑται να αξιώςει αποζημύωςη, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ν. 4412/2016, για την εκδύκαςη των διαφορών του παρϐντοσ 

ϊρθρου εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του π.δ. 18/1989. 

Άξζξν 7: Σπκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ  
 
Η αναθϋτουςα αρχόxliii  τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ απϐ 
τουσ προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ, ϐταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να 
υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο 
ΕΕΕ, ό ϐταν λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να 
αποςαφηνύζουν ό να ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντϐσ προθεςμύασ ϐχι 
μικρϐτερησ των δϋκα (10) ημερών και ϐχι μεγαλϑτερησ των εύκοςι (20) ημερών απϐ την 
ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 
οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
Η ςυμπλόρωςη ό η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν 

τροποποιεύται η προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και ϐτι αφορϊ ςε ςτοιχεύα ό δεδομϋνα, των 
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οπούων εύναι αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε ςχϋςη με το πϋρασ τησ 

καταληκτικόσ παραλαβόσ υποβολόσ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω ιςχϑουν κατ΄ αναλογύαν 

και για τυχϐν ελλεύπουςεσ δηλώςεισ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι βεβαιώνουν γεγονϐτα 

αντικειμενικώσ εξακριβώςιμα.xliv 

Άξζξν 8: Σύλαςε ζύκβαζεο
xlv

 
 
8.1 Η απϐφαςη κατακϑρωςησ καθύςταται οριςτικό, εφϐςον ςυντρϋξουν οι ακϐλουθεσ 

προϒποθϋςεισ: 

α) η απϐφαςη κατακϑρωςησ ϋχει κοινοποιηθεύ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην περύπτωςη (ε) 

του ϊρθρου 5 τησ παροϑςασ και ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016  

β) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, 

παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και ςε 

περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ, εκδοθεύ απϐφαςη επύ τησ 

αύτηςησ, με την επιφϑλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο 

τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372, περύ δικαςτικόσ προςταςύασ ςτο πεδύο που 

προηγεύται τησ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ,  

και 

γ) ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ ϋχει υποβϊλλει ϋπειτα απϐ ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, υπεϑθυνη δόλωςη, που 

υπογρϊφεται ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 79 Α ν. 4412/2016, ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, 

δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του 

ύδιου νϐμου και μϐνον ςτην περύπτωςη τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ 

απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Η υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό και 

μνημονεϑεται ςτο ςυμφωνητικϐ. Εφϐςον δηλωθοϑν οψιγενεύσ μεταβολϋσ, η δόλωςη ελϋγχεται απϐ 

την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, η οπούα ειςηγεύται προσ το αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο. 

8.2 Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 

ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να προςϋλθει για την 

υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ του προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την 

κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ, προςκομύζοντασ και την απαιτοϑμενη 

εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.  

8.3  Η ςϑμβαςη θεωρεύται ςυναφθεύςα με την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω πρϐςκληςησ ςτον ανϊδοχο.   

8.4 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ, μϋςα ςτην προθεςμύα που 

ορύζεται ςτην ειδικό πρϐκληςη, και με την επιφϑλαξη αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, 

κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και 

ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου του ϊρθρου 5 τησ παροϑςασ για τον προςφϋροντα που 

υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 

βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ-τιμόσ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την 

υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςϑμφωνα με την περ. β’ τησ 

παρ. 1 του ϊρθρου 106 ν. 4412/2016. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, ςτην περύπτωςη αυτόν, να 

αναζητόςει αποζημύωςη, πϋρα απϐ την καταπύπτουςα εγγυητικό επιςτολό, ιδύωσ δυνϊμει των 

ϊρθρων 197 και 198 Α.Κ.  
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8.5 Εϊν η αναθϋτουςα αρχό δεν απευθϑνει την πρϐςκληςη τησ παρ. 8.2 εντϐσ χρονικοϑ 

διαςτόματοσ εξόντα (60) ημερών απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, με την 

επιφϑλαξη τησ ϑπαρξησ επιτακτικοϑ λϐγου δημϐςιου ςυμφϋροντοσ ό αντικειμενικών λϐγων 

ανωτϋρασ βύασ, ο ανϊδοχοσ δικαιοϑται να απϋχει απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, χωρύσ να 

εκπϋςει η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του, καθώσ και να αναζητόςει αποζημύωςη ιδύωσ δυνϊμει των 

ϊρθρων 197 και 198 Α.Κ. 

Άξζξν 9:  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο/ Σεηξά ηζρύνο 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ιςχϑουν τα προβλεπϐμενα ςτισ παρ. 4-8 ϊρθρου 105 
και 182 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η ςϑμβαςη εύναι τα αναφερϐμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ ϐρων, η ςειρϊ ιςχϑοσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω: 

1. Σο υμφωνητικϐ. ςυμπεριλαμβανομϋνων των  παραςχεθειςών εξηγόςεων του οικονομικοϑ 
φορϋα, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμϐ 
οικονομικών μεγεθών, με τισ οπούεσ ο ανϊδοχοσ διαμϐρφωςε την προςφορϊ του, 
2. Η παροϑςα Διακόρυξη.  
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδϐχου. 
4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδϐχου. 
5. Σο τεϑχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.). 
6.  Σο Σεϑχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμϐτητασ του ϋργου.  
7. Σο τεϑχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών.  
 

Σα ανωτϋρω ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ιςχϑουν, ϐπωσ διαμορφώθηκαν, με τισ ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που παραςχϋθηκαν απϐ την αναθϋτουςα αρχό επύ ϐλων των 
ανωτϋρω. 
 
Άξζξν 10: Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 
 
10.1 Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα  

Συχϐν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

10.2 Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 

ςχετικϊ με τη μη ϑπαρξη λϐγου αποκλειςμοϑ και την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, 

ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 

γλώςςα. 

10.3 τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)  ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 5 (β1) 

τησ παροϑςασ. Σα αλλοδαπϊ δημϐςια και ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ 

ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη, εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ  

νομοθεςύασ, εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρα ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το 

ϋγγραφοxlvi. 

10.4   ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ 

10.5 Η επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου γύνονται 

υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

10.6 ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ 
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Άξζξν 11: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Για τη διαδικαςύα ςϑναψησ και την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι 
κατωτϋρω διατϊξεισ, ϐπωσ ιςχϑουν: 

 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) . 

2. Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό 
Νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 
2018/1972 και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

3.     Ο ν. 4912/2022 “Ενιαύα Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων και ϊλλεσ διατϊξεισ του 
Τπουργεύου Δικαιοςύνησ.” (Α' 59) . 

4. Ο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαύο κεύμενο Δικονομύασ για το Ελεγκτικό υνϋδριο, 
ολοκληρωμϋνο νομοθετικό πλαύςιο για τον προςυμβατικό ϋλεγχο, τροποποιόςεισ ςτον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο, διατϊξεισ για την αποτελεςματικό απονομό 
τησ δικαιοςύνησ και ϊλλεσ διατϊξεισ»  

5. Ο ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεςολϊβηςη ςε αςτικϋσ και εμπορικϋσ υποθϋςεισ 
Περαιτϋρω εναρμϐνιςη τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 21ησ ΜαϏου 
2008 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

6. Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, 
μϋτρα εφαρμογόσ του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων 
ϋναντι τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην 
εθνικό νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

7. Ο ν. 4622/2019 (ΥΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικϐ Κρϊτοσ: οργϊνωςη, λειτουργύα & 
διαφϊνεια τησ Κυβϋρνηςησ, των κυβερνητικών οργϊνων & τησ κεντρικόσ δημϐςιασ 
διούκηςησ» και ιδύωσ το ϊρθρο 37. 

8. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικού µεταςχηµατιςµού και εναρµόνιςη του νοµοθετικού πλαιςύου 
µε τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υµβουλύου 
τησ 16ησ Απριλύου 2014 για την ϋκδοςη ηλεκτρονικών τιµολογύων ςτο πλαύςιο δηµόςιων 
ςυµβϊςεων και λοιπϋσ διατϊξεισ» 

9. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδύωσ τα ϊρθρα 118 και 119 αυτοϑ. 
10. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 

παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ 
διατϊξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» xlvii. 

11. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 59 αυτοϑ «Ωρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα». 

12. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ» (κατϊ περύπτωςη).  

13. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντικό αδειοδότηςη ϋργων και δραςτηριοτότων, ρύθμιςη 
αυθαιρϋτων ςε ςυνϊρτηςη με δημιουργύα περιβαλλοντικού ιςοζυγύου και ϊλλεσ διατϊξεισ 
αρμοδιότητασ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ». 

14. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…».  

15. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ” (Α’ 68).  

16. Σα ϊρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περύ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ υπηρεςιών” (Α' 42)xlviii. 
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17. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” και 

ιδύωσ τα ϊρθρα 1,2, 7, 11 και 13 ϋωσ 15 (για τουσ φορεύσ που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ 
του) . 

19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και 
Πολιτιςτικϊ Θϋματα”. 

20. Σο π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα ςυντελεςτών παραγωγόσ δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών (ΜΗ.ΣΕ.). 

21. Σο π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών ενώπιων τησ 
Α.Ε.Π.Π.» 

22. Σο π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ”xlix.  
23.  Σο π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”. 

24. Σο π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185) (όπωσ 
μεταβατικϊ ιςχύει).  

25. Σο π.δ. 696/1974 “Περύ αμοιβών μηχανικών δια ςύνταξιν μελετών, επύβλεψιν, 
παραλαβόν  κλπ  υγκοινωνιακών, Τδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ωσ και 
Σοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  Φαρτογραφικών Εργαςιών και ςχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπωσ ιςχύει, ωσ προσ το μϋροσ Β΄ 
(Προδιαγραφϋσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχεύο για τη προεκτύμηςη αμοιβών μελετών 
που δεν καλύπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβών. 

26. Σο ν.δ. 2726/1953 ‘’περύ τροποποιόςεωσ και ςυμπληρώςεων του ϊρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περύ ςχεδύων πόλεων, κωμών, και ςυνοικιςμών του Κρϊτουσ και 
οικοδομόσ αυτών’’, όπωσ ιςχύει μετϊ την τροποπούηςό του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32). 

27. Η υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινό Απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδύςεων και 
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (Β΄ 466/8-2-2021) «Ϊγκριςη ςχεδύου Δρϊςησ για τισ Πρϊςινεσ 
Δημόςιεσ υμβϊςεισ» (κατϊ περύπτωςη). 

28. Η με αριθ. ΔΝβ/1732/ΥΝ 466/29-03-2019 (ΥΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαςη του Τπουργού 
Τποδομών και Μεταφορών «Εξειδύκευςη του εύδουσ των παραδοτϋων ςτοιχεύων ανϊ ςτϊδιο και 
ανϊ κατηγορύα μελϋτησ ςε ότι αφορϊ τα ςυγκοινωνιακϊ (οδικϊ) ϋργα, τα υδραυλικϊ, τα 
λιμενικϊ και τα κτιριακϊ ϋργα» 

29. Η με αρ. 166278/25.06.2021 Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη (Β' 2813/2021) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων 
και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

30. Η με αρ. 57654/2017 Τπουργικό Απϐφαςη (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

31. Η με αρ. ………….. Τπουργικό Απόφαςη (Β’ ……..) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 
λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 

32. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Ϊγκριςη εβδομόντα (70) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό 
εφαρμογό ςε ϐλα τα Δημϐςια Ϊργα και Μελϋτεσ,  

33. Η με αριθ. ΔΝβ/92783π.ε./ΥΝ 466/10-09-2018 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Τποδομών και 
Μεταφορών «Καθοριςμόσ καθηκόντων και αρμοδιοτότων των βαςικών μελετητών ωσ 
Σεχνικών υμβούλων - Μελετητών κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το περιεχόμενο τησ ςύμβαςησ 
που υπογρϊφεται με την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου, τον τρόπο πληρωμόσ των υπηρεςιών 
και κϊθε ϊλλο ςυναφϋσ με τα ανωτϋρω θϋμα» (Β 4203). 

34. Η με αριθ. YA ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Τποδομών και 
Μεταφορών «Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών 
ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την ϐμοια απϐφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

35. Η με αρ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466/2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 2519) «Ϊγκριςη 
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Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 
του ν. 4412/2016», 

36. Η Εγκύκλιοσ 11/2011 τησ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογό διατϊξεων του Ν.3919/2011 
που αφορούν την απελευθϋρωςη των κλειςτών επαγγελμϊτων». 

37. Η Εγκϑκλιοσ υπ’ αριθμ. 11/2018 του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΓΝΤ465ΦΘΞ-9ΟΒ) με θϋμα «Οδηγϐσ εκπϐνηςησ μελετών Δημοςύων Ϊργων του ν. 4412/2016 
(Βιβλύο 1)». 

38. Η Κοινό Διαπιςτωτικό Πρϊξη των Τπουργών Τποδομών και Μεταφορών και Χηφιακόσ 
Διακυβϋρνηςησ  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θϋμα Μετεγκατϊςταςη του υποςυςτόματοσ 
ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα ςτη Γενικό Γραμματεύα Τποδομών ΑΔΑ ΨΝΛ5465ΦΘΞ-ΧΕ4 

39. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισl, καθώσ και 
λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα  
ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του 
αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και 
γενικότερα κϊθε διϊταξη (νόμου, π.δ., Τ.Α, κ.λ.π.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που 
διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται 
ρητϊ.  

40. Οι ιςχϑουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άξζξν 12: Δθηηκώκελε αμία – Φξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο 
 

12.1 Η  εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςε  84.997,83 € (χωρύσ ΥΠΑ) και  περιλαμβϊνειli  

τισ  προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετώνlii:  

1. 30.240,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 07 (ΕΙΔΙΚΕ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ) 

2. 22.680,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 08 (ΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ) 

3. 20.991,16 € για μελϋτη κατηγορύασ 09 (Η/Μ ΜΕΛΕΣΕ) 
 

Και 11.086,67 € για απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ.liii 

739,11 € για την Προβλϋπεται πρϐςθετη καταβολό (πριμ) του ϊρθρου 15 Α τησ παροϑςασ. 

Η παροχό υπηρεςιών Σεχνικοϑ υμβοϑλου ϋχει ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ 

Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» 2014 – 2020 ςτον Ωξονα Προτεραιϐτητασ 14 

(Κωδικόσ MIS 5074806) και η θετικό γνώμη τησ ΕΤΔ ΤΜΕΠΕΡΑΑ ό η τεκμαιρϐμενη θετικό γνώμη 

για τη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ αποτελεύ ϐρο για τη χρηματοδϐτηςη τησ πρϊξησ. Η 

ςϑμβαςη θα χρηματοδοτηθεύ απϐ το Σαμεύο υνοχόσ (κωδικϐσ εναρύθμου 2021Ε27510024) και 

απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ. Τπϐκειται ςτισ νϐμιμεσ κρατόςεισ περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ϑψουσ 

0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, τησ κρϊτηςησ 6‰, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 

παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 

απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235),  τησ κρϊτηςησ 2,5‰ υπϋρ τησ 

Π.Ο.Μ.Η.Σ.Ε.Δ.Τ., ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 

ΔΝβ/51667/ΥΝ466/12-02-2020 απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β' 

2780), καθώσ και τησ κρϊτηςησ ϑψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του Ο.Π.. 

Ε..Η.ΔΗ.., ςϑμφωνα με το ϊρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταύα κρϊτηςη 

πραγματοποιεύται απϐ την ϋκδοςη τησ προβλεπϐμενησ κοινόσ υπουργικόσ απϐφαςησ]. 

Η παροϑςα ςϑμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςϑνολο για τουσ 

ακϐλουθουσ λϐγουσ liv  

Α. αποτελεύ αντικεύμενο ενιαύασ υπηρεςύασ 

Β. το εύδοσ και η φϑςη των εργαςιών απαιτοϑν διϊφορεσ τεχνικϋσ ειδικϐτητεσ, οι οπούεσ απαιτεύται 

να εργαςτοϑν παρϊλληλα.   

12.2 Οι μονϊδεσ φυςικοϑ αντικειμϋνου, τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα απϐ το Σεϑχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων 

και οι τιμϋσ μονϊδασ που χρηςιμοποιόθηκαν για τουσ υπολογιςμοϑσ των ϊνω προ εκτιμώμενων 

αμοιβών, αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο τεϑχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Οι  οικονομικού φορεύσ οφεύλουν, για την υποβολό τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, να 

μελετόςουν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, η δε οικονομικό τουσ προςφορϊ περιλαμβϊνει τη  

ςυνολικό αμοιβό τουσ για το ςϑνολο του προσ μελϋτη αντικειμϋνου, ϐπωσ αυτϐ προδιαγρϊφεται 

ςτο Υϊκελο δημϐςιασ ςϑμβαςησ. Σεκμαύρεται ςχετικϊ ϐτι ο ανϊδοχοσ ϋλαβε υπϐψη, κατϊ τη μελϋτη 

του Υακϋλου δημϐςιασ ςϑμβαςησ, την πιθανϐτητα να μην αντιςτοιχοϑν οι ποςϐτητεσ μονϊδων 
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φυςικοϑ αντικειμϋνου, που αναφϋρονται ςτο τεϑχοσ τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, ςτισ τελικϋσ 

ποςϐτητεσ που θα απαιτηθοϑν για την εκπϐνηςη τησ μελϋτησ και διαμϐρφωςε ανϊλογα την 

οικονομικό του προςφορϊ. Εφϐςον προκϑψουν διαφορϋσ, εφαρμϐζεται το ϊρθρο 186 του ν. 

4412/2016. 

12.3 Ψσ ημερομηνύα ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςϑμβαςησ του Αναδϐχου ορύζεται η ημερομηνύα 

υπογραφόσ του ςυμφωνητικοϑ. 

Η ςυνολικό προθεςμύαlv  για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε δϋκα οχτώ 

(18) μόνεσ απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ και δϑναται να παρατεθεύ χωρύσ πρϐςθετη 

αμοιβό μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ εργολαβύασ, με καταλυτικό ημερομηνύα την λόψη τησ πρϊξησ η 

οπούα ορύζεται ςτισ 31/12/2023. 

Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ορύςει, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, 

μεταγενϋςτερο χρϐνο ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςϑμβαςησ.  

12.4  Δεν προβλϋπεται. 

12.5 Δεν αφορϊ. 

Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 

13.1 Η επιλογό του Αναδϐχου, θα γύνει ςϑμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ. 

 
13.2 Η τεχνικό προςφορϊ θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 3 
τησ παροϑςασ, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η 
οικονομικό προςφορϊ θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 3 τησ 
παροϑςασ, ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016  . 
 
13.3 Eναλλακτικϋσ προςφορϋσ  δεν γύνονται δεκτϋσ lvi.  

13.4 Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μϐνο μύα προςφορϊlvii.  

13.5 Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου τησ μελϋτησ.  

13.6 Οι προςφορϋσ θα ιςχϑουν για δώδεκα (12) μόνεσ lviii απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών του επομϋνου ϊρθρου. Προςφορϊ που ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ 

μικρϐτερο απϐ αυτϐν που προβλϋπεται ςτο παρϐν απορρύπτεται ωσ μη κανονικόlix. Η αναθϋτουςα 

αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τουσ προςφϋροντεσ να 

παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, κατ’ ανώτατο 

ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με το προβλεπϐμενο ςτο πρώτο εδϊφιο και το ϊρθρο 15.1 τησ 

παροϑςασ Μετϊ απϐ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου χρονικοϑ ορύου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ 

προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η 

αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ 

εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα 

μποροϑν να επιλϋξουν να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν απϐ την 

πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ. Η διαδικαςύα ανϊθεςησ 

ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού 

φορεύσ.  
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Αν λόξει ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, η αναθϋτουςα 

αρχό δϑναται, με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, εφϐςον η εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εξυπηρετεύ το 

δημϐςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει, εκ των υςτϋρων, απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν 

ςτη διαδικαςύα, να παρατεύνουν τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ τουσ καθώσ και τησ εγγϑηςησ 

ςυμμετοχόσ, οπϐτε η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ, οι οπούοι προϋβηςαν 

ςτισ ανωτϋρω ενϋργειεσlx. 

Άξζξν 14: Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ - 

απνζθξάγηζεο 
 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών lxi ορύζεται η 
……………, ημϋρα ............ και ώρα ........ 
 
Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται 
η................................., ημϋρα........... και ώρα ...............   
 
Άξζξν 15: Δγγπήζεηο  
 

15.1  Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό 

Για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα απαιτεύται η κατϊθεςη εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, ποςοϑ κατ’ 

ελϊχιςτον χιλύων εξακοςύων ενενόντα εννιϊ ευρώ  και ενενόντα ϋξι λεπτών (1.699,96 €)lxii. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον 

ϐρο ϐτι η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών  φορϋων που ςυμμετϋχουν 

ςτην ϋνωςη. 

Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα, ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016:  

  α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  

  β) τον εκδϐτη,  

  γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται (ό τον κϑριο του ϋργου),  

  δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ,  

  ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη.  

  ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ, αναγρϊφονται ϐλα τα  παραπϊνω 

για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

  ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ 

παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη 

κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ 

χαρτοςόμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμϐζεται για τισ εγγυόςεισ που παρϋχονται με 

γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων) 

  η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 

προςφορών,  
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  θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ,  

  ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ 

εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 

εκεύνου προσ τον οπούο απευθϑνεται.  

 

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του 

χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 13.6 τησ παροϑςασ, ότοι μϋχρι ...................., ϊλλωσ η 

προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ 

τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ και τησ 

εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων: 

 αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ αυτόσ,  
 παρϋχει εν γνώςει του ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 17 ϋωσ 

19 τησ παροϑςασ,  
 δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 22 τησ παροϑςασ δικαιολογητικϊ  
 ςτισ περιπτώςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016, περύ πρϐςκληςησ 

για υποβολό δικαιολογητικών απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο, αν, κατϊ τον ϋλεγχο των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ςϑμφωνα με τα ϊρθρο 5δ) τησ παροϑςασ, διαπιςτωθεύ ϐτι τα 
ςτοιχεύα που δηλώθηκαν ςτο ΕΕΕ εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ 
πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, ό αν, απϐ τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που 
προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων 
αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 18 ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των 
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ 

 δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ  
 υποβϊλει μη κατϊλληλη προςφορϊ με την ϋννοια τησ περ. 46 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 ν. 

4412/2016  
 δεν ανταποκριθεύ ςτη ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντϐσ τησ προθεςμύασ 

του ϊρθρου 21.3 τησ παροϑςασ και δεν υποβϊλλει εξηγόςεισ, ςε περύπτωςη αςυνόθιςτα 
χαμηλόσ προςφορϊσ.lxiii 

 

Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ  επιςτρϋφονται ωσ εξόσ : 

α) ςτον ανϊδοχο, με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ,  

β) ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 3 του ν. 

4412/2016. 

 

15.2  Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ  5%  επύ 

τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνονται τα δικαιώματα 

προαύρεςησ (χωρύσ Υ.Π.Α.) και κατατύθεται μϋχρι και την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ lxiv. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οπούα 
ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει  
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μϋχρι και την υπογραφό τησ τροποποιημϋνησ ςϑμβαςησ, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη, το ϑψοσ 
τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ 
χωρύσ ΥΠΑ. 
Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 
εφαρμογό ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 
κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδϐχου και περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτην 
παρϊγραφο 15.1 τησ παροϑςασ, πλην τησ περύπτωςησ (η) και επιπρϐςθετα, τον αριθμϐ (αν 
εύναι γνωςτϐσ) και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 
Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχό ςτην περύπτωςη 
παραβύαςησ απϐ τον ανϊδοχο  των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ειδικϐτερα ορύζει. Ειδικϊ 
μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 8 του 
ϊρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του εργοδϐτη . 
 

15.3 Εγγύηςη προκαταβολόσ 
 Δεν προβλϋπεται. 
 
15.4 Οι ωσ ϊνω εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό 

αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 

του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ 

Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το 

δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με 

γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου 

χρηματικοϑ ποςοϑ.lxv Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο 

Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια 

τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. 

 
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικοϑ φορϋα/αναδϐχου απϐ ϋνα ό 
περιςςϐτερουσ εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ϑψουσ των.  
 

15.5 Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ 
εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσlxvi. 
 
15.6 Οι εγγυητικϋσ καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ καταπύπτουν με αιτιολογημϋνη απϐφαςη 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα εκδύδεται μετϊ απϐ προηγοϑμενη ειςόγηςη τησ διευθϑνουςασ 
υπηρεςύασlxvii. 
 
15.7 Με απϐφαςη τησ διευθϑνουςασ υπηρεςύασ, που εκδύδεται ϑςτερα απϐ αύτηςη του αναδϐχου, 
αποδεςμεϑεται μϋροσ των εγγυόςεων, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 187, περύ 
καταβολόσ τησ αμοιβόσ του αναδϐχου, ανερχϐμενο ςε ποςοςτϐ ανϊλογο με την αξύα των εργαςιών 
περαιωθϋντοσ και εγκριθϋντοσ ςταδύου τησ ςϑμβαςησ.  
 
Ωρθρο 15Α: Πρόςθετη καταβολό (πριμ) (Από 1/9/2021)  
Για την ταχϑτερη, ςε ςχϋςη με τη ςυμβατικό προθεςμύα, εκπϐνηςη πλόρουσ ό επιμϋρουσ μελϋτησ, 

προβλϋπεται πρϐςθετη καταβολό (πριμ) 1 (%) ςϑμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 184 του 
ν. 4412/2016. 

 
Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  
 
16.1. Η παροϑςα διακόρυξη αναρτόθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ.  Σα ϋγγραφα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ 
δημϐςιασ ςϑμβαςησ καταχωρόθηκαν ςτο ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ χώρο του ΕΗΔΗ - Δημϐςια 
Ϊργα, η οπούα ϋλαβε υςτημικϐ Αϑξοντα Αριθμϐ: ………… [εφόςον εύναι γνωςτόσ], και 
αναρτόθηκαν ςτη Διαδικτυακό Πϑλη ( www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠ ΕΗΔΗ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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16.2. Περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ δημοςιεϑεται ςτον Ελληνικϐ Σϑποlxviii, ςϑμφωνα με 
το ϊρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτϊται ςτο πρϐγραμμα “Διαϑγεια” diavgeia.gov.gr.  
 
16.3. την ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.messini.gr αναρτϊται ςχετικό ενημϋρωςη 
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 2 τησ παροϑςασ.   
 
16.4 Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ περύληψησ διακόρυξησ ςτον ελληνικϐ τϑπο βαρϑνουν, ςε 
κϊθε περύπτωςη, τον ανϊδοχο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμϐ πληρωμόσ τησ 
ςϑμβαςησlxix.  
 

http://www.messini.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 Η ςϑμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 21 τησ παροϑςασ, ςε 
προςφϋροντα ο οπούοσ δεν αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό βϊςει του ϊρθρου 18 
και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19. 

 

Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 
17.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών 
που δραςτηριοποιοϑνται ςτην εκπϐνηςη μελετών των κατηγοριών που 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12.1 τησ παροϑςασ lxx και που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε:lxxi 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,  

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη 

δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7lxxii και τισ γενικϋσ 

ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ 

και  

δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και 

ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών 

ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

 

το βαθμϐ που καλϑπτονται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 

ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ Δ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ απϐ τισ 

οπούεσ δεςμεϑεται η Ϊνωςη, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ 

υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ των χωρών που ϋχουν υπογρϊψει τισ εν λϐγω ςυμφωνύεσ 

μεταχεύριςη εξύςου ευνοώκό με αυτόν που επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και 

τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ τησ Ϊνωςησlxxiii. 

17.2 Οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησlxxiv. 

17.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπϐ τουσ ϐρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 

19 και των περιπτώςεων γ) και δ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται απϐ 

τισ εν λϐγω ενώςεισ να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η 

ϋνωςη των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ 

κατηγορύεσ μελετών. 

Άξζξν 18: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 

18.1 Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ 
(διαγωνιςμϐ) οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (αν πρϐκειται για 
μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (αν πρϐκειται περύ 
ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων: 

 

18.1.1 Τπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητηlxxv καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τα παρακϊτω 
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εγκλόματα : 
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ 

πλαύςιο 2008/841/ ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 
οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς. 42), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 187 του 
Ποινικοϑ Κώδικα (εγκληματικό οργϊνωςη), 

β) ενεργητικό δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ 
καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό 
των κρατών μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ 
απϐφαςησ πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη 
τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και, ϐπωσ ορύζεται ςτο 
εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα, και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών 
προςώπων), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 
237Α παρ. 2 (εμπορύα επιρροόσ μεςϊζοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκύα ςτον ιδιωτικϐ τομϋα) του 
Ποινικοϑ Κώδικα, 

γ) απϊτη εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ, κατϊ την ϋννοια των 
ϊρθρων 3 και 4 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
τησ 5ησ Ιουλύου 2017 ςχετικϊ με την καταπολϋμηςη, μϋςω του ποινικοϑ δικαύου, τησ απϊτησ εισ 
βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλόματα των 
ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 216 (πλαςτογραφύα), 236 (δωροδοκύα 
υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 242 (ψευδόσ βεβαύωςη, νϐθευςη 
κ.λπ.), 374 (διακεκριμϋνη κλοπό), 375 (υπεξαύρεςη), 386 (απϊτη), 386Α (απϊτη με υπολογιςτό), 
386Β (απϊτη ςχετικό με τισ επιχορηγόςεισ), 390 (απιςτύα) του Ποινικοϑ Κώδικα και των ϊρθρων 
155 επ. του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ϐταν αυτϊ ςτρϋφονται κατϊ των 
οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό ςυνδϋονται με την προςβολό αυτών των 
ςυμφερϐντων, καθώσ και τα εγκλόματα των ϊρθρων 23 (διαςυνοριακό απϊτη ςχετικϊ με τον 
ΥΠΑ) και 24 (επικουρικϋσ διατϊξεισ για την ποινικό προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 
ϐπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ ςτα ϊρθρα 3-4 και 5-12 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 15ησ Μαρτύου 2017 για την καταπολϋμηςη τησ 
τρομοκρατύασ και την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ πλαιςύου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου και 
για την τροποπούηςη τησ απϐφαςησ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλύου (EE L 88/31.03.2017) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 αυτόσ, 
και τα εγκλόματα των ϊρθρων 187Α και 187Β του Ποινικοϑ Κώδικα, καθώσ και τα εγκλόματα των 
ϊρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ 
τρομοκρατύασ, ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 20ησ ΜαϏου 2015, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ 
χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ 
δραςτηριϐτητεσ ό για τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 
αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, και την κατϊργηςη τησ 
οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τησ οδηγύασ 
2006/70/ΕΚ τησ Επιτροπόσ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 
τησ Οδηγύασ 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 
2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των 
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του 
υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1) και τα εγκλόματα του ϊρθρου 323Α του Ποινικοϑ 
κώδικα (εμπορύα ανθρώπων). 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ 
οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. Η υποχρϋωςη 
του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ:  

i) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτϋσ.  
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ii) ςτισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, τα μϋλη του 
Διοικητικοϑ υμβουλύου καθώσ και τα πρϐςωπα ςτα οπούα με απϐφαςη του Διοικητικοϑ 
υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ το ςϑνολο τησ διαχεύριςησ και εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ  

iii) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, ό  
iv) ςτισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον κατϊ περύπτωςη νϐμιμο 

εκπρϐςωποlxxvi. 
 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω, περύοδοσ αποκλειςμού δεν 

ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την 

ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςηlxxvii.  

18.1.2 α) Ο οικονομικϐσ φορϋασ  ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό 

φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό 

απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα   

ό/και  

β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο προςφϋρων 

ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 

του που αφοροϑν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την 

επικουρικό αςφϊλιςη. 

Οι υποχρεώςεισ των περ. α’ και β’ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν καταςτεύ 

ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται.  

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ 

τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ 

διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ, ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ ϐρουσ του δεςμευτικοϑ 

κανονιςμοϑlxxviii.  

18.1.3 Διαγρϊφεται  

18.1.4 Διαγρϊφεται 

18.1.5 Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, 

οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισlxxix:  

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ ιςχϑουςεσ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του 

ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 περύ αρχών που εφαρμϐζονται ςτισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημοςύων 

ςυμβϊςεων, 

(β) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπϐ 

αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 

πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό ϋχει 

υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ και δεν τηρεύ τουσ ϐρουσ αυτόσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε 

ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ 

νϐμου.  Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε 

μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η 
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αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, 

λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του 

λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016) lxxx , 

(γ) εϊν, με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περύ 

ποινικών κυρώςεων και ϊλλων διοικητικών ςυνεπειών, υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που 

οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ 

φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό των 

προςφερϐντων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα 

ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 

ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με 

αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη 

καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ, 

(ζ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ εκ προθϋςεωσ ςοβαρών απατηλών δηλώςεων κατϊ την παροχό 

των πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό 

την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη 

να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό  του ϊρθρου 79 του ν. 

4412/2016 και του ϊρθρου 22 Β τησ παροϑςασ, 

(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν 

αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει με απατηλϐ τρϐπο 

παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που 

αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ϐτι  ϋχει διαπρϊξει 

ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την ακεραιϐτητϊ του. 

 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (θ),  η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με 

αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα ϋκδοςησ 

πρϊξησ που βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ.lxxxi 

 

18.1.6 Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη 

διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι αυτϐσ βρύςκεται, λϐγω 

πρϊξεων ό παραλεύψεων του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ περιπτώςεισ των 

προηγοϑμενων παραγρϊφωνlxxxii.  

 

18.1.7 Προςφϋρων που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 

18.1.1, και 18.1.5lxxxiii εκτϐσ απϐ την περ. β’ αυτόσ, μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύαlxxxiv προκειμϋνου 

να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι 
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ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ. Για τον ςκοπϐ αυτϐν, ο οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει 

ϐτι ϋχει καταβϊλει ό ϋχει δεςμευθεύ να καταβϊλει αποζημύωςη για ζημύεσ που προκλόθηκαν απϐ το 

ποινικϐ αδύκημα ό το παρϊπτωμα, ϐτι ϋχει διευκρινύςει τα γεγονϐτα και τισ περιςτϊςεισ με 

ολοκληρωμϋνο τρϐπο, μϋςω ενεργοϑ ςυνεργαςύασ με τισ ερευνητικϋσ αρχϋσ, και ϋχει λϊβει 

ςυγκεκριμϋνα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, καθώσ και μϋτρα ςε επύπεδο προςωπικοϑ κατϊλληλα 

για την αποφυγό περαιτϋρω ποινικών αδικημϊτων ό παραπτωμϊτωνlxxxv.  

Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ προςφϋροντεσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη 

ςοβαρϐτητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Εϊν τα 

ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, ο εν λϐγω προςφϋρων δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ. Αν τα μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον προςφϋροντα το ςκεπτικϐ τησ 

απϐφαςησ αυτόσ. Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με 

τελεςύδικη απϐφαςη, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ 

παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του 

αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη. 

18.1.8 Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 

προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του 

ν. 4412/2016.lxxxvi 

18.1.9 Οικονομικϐσ φορϋασ, ςε βϊροσ του οπούου ϋχει επιβληθεύ η κϑρωςη του οριζϐντιου 

αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και για το χρονικϐ διϊςτημα που αυτό ορύζει, 

αποκλεύεται απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 

Άξζξν 19: Κξηηήξηα επηινγήο
lxxxvii

 

 

19.1 Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο που 

τηρεύται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 

απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Μελετητών ό Γραφεύων Μελετών για το χρονικϐ 

διϊςτημα που εξακολουθοϑν να ιςχϑουν οι μεταβατικϋσ προθεςμύεσ του ϊρθρου 39 του Π.Δ. 

71/2019,  ό ςτο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) απϐ την 

ϋναρξη ιςχϑοσ του τελευταύου, ςτην κατηγορύα/ κατηγορύεσ μελετών του ϊρθρου 12.1 τησ 

παροϑςασlxxxviii. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα Μητρώα του Παραρτόματοσ XI του 

Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. 

19.2 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκειαlxxxix 

Δεν απαιτεύται 

19.3 Σεχνικό  και Επαγγελματικό Ικανότηταxc 

Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει:  

(α) Απαιτόςεισ ςτελϋχωςησ 

 Για κατηγορύα μελϋτησ 09, απαιτεύται τουλϊχιςτον ϋνασ (1) μελετητόσ εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη  
 Για κατηγορύα μελϋτησ 08, απαιτεύται τουλϊχιςτον ϋνασ (1) μελετητόσ εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη 
 Για κατηγορύα μελϋτησ 07, απαιτεύται τουλϊχιςτον ϋνασ (1) μελετητόσ εμπειρύασ ϋωσ 10 ϋτη  
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Μελετητϋσ με εμπειρύα ϊνω των 10 ετών δεν αποκλεύονται. 

(β) Να διαθζτει το εξήσ προςωπικό ςτην ομάδα ζργου: 

Συντονιςτή: Διπλωματοφχο Μηχανικό ΑΕΙ, κάτοχο του καλοφμενου από την προκήρυξη μελετητικοφ 

πτυχίου κατηγορίασ 07 τησ προηγοφμενησ παραγράφου ή αντίςτοιχων προςόντων, με τετραετή 

εμπειρία και άνω. 

  

(γ.1) Κϊθε προςφϋρων, επιπλϋον των ανωτϋρω, πρϋπει να διαθϋτει ειδικό τεχνικό και 

επαγγελματικό ικανϐτητα κατϊ τα διαλαμβανϐμενα ςτο παρϐν ϊρθρο. Η ειδικό τεχνικό ικανϐτητα 

αποδεικνϑεται απϐ την εκπϐνηςη παρϐμοιων με την υπϐ ανϊθεςη υπηρεςιών, οι οπούεσ 

εκτελϋςθηκαν με ςυμβϊςεισ του υποψόφιου φυςικοϑ ό νομικοϑ προςώπου. 

Ειδικϐτερα, ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ θα πρϋπει να ϋχει εκτελϋςει τουλϊχιςτον κατϊ την 

τελευταύα τριετύα: 

 μύα (1) ςϑμβαςη για τεχνικοϑ υμβοϑλου για τη ςυγγραφό τευχών δημοπρϊτηςησ ςτο 
πλαύςιο του Νϐμου 4412/2016 και ωρύμανςη τεχνικών ϋργων. 

 μύα (1) ςϑμβαςη Σεχνικοϑ υμβοϑλου για την παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ τεχνικών  
ϋργων παρϐμοιασ φϑςησ (κτιριακών και περιβϊλλοντα χώρου). 

(γ.2) Λϐγω του εξειδικευμϋνου αντικειμϋνου τησ υπηρεςύασ απαιτεύται η ςυμμετοχό: 

 Μηχανικϐ Περιβϊλλοντοσ ό Περιβαλλοντολϐγο 

 Μηχανικϐ Φωροταξύασ & Πολεοδομύασ ό Σοπογρϊφο Μηχανικϐ  

 

Η Ομϊδα Ϊργου με βϊςη το εκπαιδευτικϐ υπϐβαθρο και την επαγγελματικό εμπειρύα που διαθϋτει, 

θα εύναι ςε θϋςη να ανταποκριθεύ αποτελεςματικϊ ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ, 

λειτουργώντασ ςυνεργατικϊ με τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ του Δόμου και ςυντονύζοντασ ϐλο το 

επιςτημονικϐ προςωπικϐ που θα διατεθεύ. Επύςησ, η Ομϊδα Ϊργου θα ενημερώνει την αναθϋτουςα 

αρχό για την πρϐοδο τησ ςϑμβαςησ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια των ςυμβατικών υποχρεώςεων. 

Η παραπϊνω εξειδύκευςη αποδεικνϑεται απϐ τα βιογραφικϊ και τουσ τύτλουσ ςπουδών των 

ςτελεχών. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι παραπϊνω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ καλϑπτονται 
αθροιςτικϊ απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
19.4 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ

xci
 

 
Κϊθε προςφϋρων θα πρϋπει να διαθϋτει οργανωμϋνο ςϑςτημα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, με 

πιςτοποιητικϐ διαχεύριςησ ποιϐτητασ κατϊ το πρϐτυπο ISO 9001:2015 ό ανϊλογη ιςϐτιμη 

πιςτοπούηςη και οργανωμϋνο ςϑςτημα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, με πιςτοποιητικϐ 

περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ κατϊ το πρϐτυπο ISO 14001:2015 ό ανϊλογη ιςϐτιμη πιςτοπούηςη  

απϐ κατϊλληλα διαπιςτευμϋνο φορϋα τησ Ελλϊδασ ό κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, με 

πεδύο εφαρμογόσ: Ενεργειακό αναβϊθμιςη υποδομών Δημοςύου. 

Σο πιςτοποιητικϐ θα πρϋπει κατϊ την τελευταύα ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών να 
εύναι ςε ιςχϑ. 
Η αναθϋτουςα αρχό αναγνωρύζει ιςοδϑναμα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ φορεύσ 
διαπιςτευμϋνουσ απϐ ιςοδϑναμουσ Οργανιςμοϑσ διαπύςτευςησ, εδρεϑοντεσ και ςε ϊλλα 
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κρϊτη - μϋλη. Επύςησ, κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδϑναμα μϋτρα 
διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, εφϐςον ο ενδιαφερϐμενοσ οικονομικϐσ φορϋασ δεν εύχε τη 
δυνατϐτητα να αποκτόςει τα εν λϐγω πιςτοποιητικϊ εντϐσ των ςχετικών προθεςμιών για 
λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν ευθϑνεται ο ύδιοσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ 
φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι τα προτεινϐμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ πληροϑν τα 
απαιτοϑμενα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ. 
 
ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι παραπϊνω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ καλϑπτονται 
αθροιςτικϊ απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άξζξν 20: Πεξηερόκελν  θαθέισλ πξνζθνξάο 
 

20.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ ηλεκτρονικοϑσ 
υποφακϋλουσ: 
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» 
(γ)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», 
 
(δ) Με την υποβολό τησ προςφορϊσ του, ο διαγωνιζϐμενοσ αποδϋχεται με Τπεϑθυνη Δόλωςη 

ϐτι ϋχει μελετόςει λεπτομερώσ ϐλα τα ςτοιχεύα τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ και ϋχει λϊβει 

πλόρη γνώςη ϐλων των ςτοιχεύων τησ διακόρυξησ καθώσ και των επιτϐπιων ςυνθηκών που 

αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Προκειμϋνου οι ςυμμετϋχοντεσ να λϊβουν γνώςη τησ 

ιδιαύτερησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ του παλαιοϑ Δημαρχεύου   Μεςςόνησ, δϑναται να 

επιςκεφθοϑν το Δόμο Μεςςόνησ, κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ προσ την υπηρεςύα. Η υπηρεςύα 

θα χορηγεύ βεβαιώςεισ ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο που θα αιτηθεύ τη ςυνδρομό τησ ςτην τοπικό 

αυτοψύα υπϐ τον ϐρο ϐτι θα αιτηθεύ την επιτϐπου επύςκεψη με αύτηςη που θα υποβϊλλει ςτην 

υπηρεςύα πριν την διεξαγωγό του διαγωνιςμοϑ. την περύπτωςη που κϊποιοσ διαγωνιζϐμενοσ 

δεν επιθυμεύ τη ςυνδρομό τησ Τπηρεςύασ και τη χορόγηςη βεβαύωςησ αρκεύ ωσ απϐδειξη 

γνώςησ των τοπικών ςυνθηκών η Τπεϑθυνη Δόλωςη του, την   οπούα θα υποβϊλλει μαζύ με τα 

υπϐλοιπα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ.   

 
20.2 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό 
αποκλειςμοϑ, να περιϋχει τα ακϐλουθα υπϐ α και β ςτοιχεύα:  
α) το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ). Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να 

διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ με ςυνοδευτικό 
υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ.

xcii
 

β) την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παροϑςασ.  
 
20.3 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ “Σεχνικό Προςφορϊ” περιλαμβϊνει τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ του οικονομικοϑ φορϋα, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ 
τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21.2 τησ παροϑςασ: 
 
α) Σεχνικό Ϊκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη παροχό υπηρεςιών τεχνικοϑ ςυμβοϑλου, ςτηριζϐμενη ςτα 
υπϊρχοντα ςτοιχεύα του Υακϋλου Δημϐςιασ ϑμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και 
ειςόγηςη του τρϐπου επύλυςόσ τουσ. την Σεχνικό Ϊκθεςη δεν πρϋπει να περιλαμβϊνονται 
προτϊςεισ τεχνικών λϑςεων. 
 
β) Πρϐταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικοϑ προγρϊμματοσ εκπϐνηςησ 
τησ ςϑμβαςησ, δηλαδό τισ απαιτοϑμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριϐτητεσ, την αλληλουχύα των φϊςεων 
την αλληλοτροφοδϐτηςό τουσ με δεδομϋνα, τον καθοριςμϐ ςημεύων ελϋγχου και απαιτοϑμενων 
ενεργειών και διαδικαςιών για την παροχό υπηρεςιών. 
 
γ) Φρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ 
περύπτωςησ β΄, λαμβανομϋνου υπϐψη του ςυνολικοϑ χρϐνου, ϐπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ. 
 
δ) Οργανϐγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκϐντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό 
και τησ ομϊδασ παροχόσ υπηρεςιών, ϐπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξϑ των μελών 



 

  - 38 - 

   
 
 

τησ και ςτοιχεύα για την αποτελεςματικϐτητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ παροχόσ 
υπηρεςιών ςε αντύςτοιχεσ ευθϑνεσ με αυτϋσ που αναλαμβϊνει και το βαθμϐ επιτυχύασ τησ, 
λαμβανομϋνων υπϐψη των διατϊξεων των περιπτώςεων β΄ και γ΄.  
 
ε) τοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ παροχόσ υπηρεςιών, απϐ τα οπούα να προκϑπτει η 
δυνατϐτητα καλόσ ςυνεργαςύασ για την απρϐςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπϐνηςη τησ 
ςϑμβαςησ.   
 
Η Σεχνικό Ϊκθεςη, η Πρϐταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχϐν παραρτημϊτων 

αυτών), καθώσ και τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχϐν παραρτημϊτων και εξαιρουμϋνων των υπεϑθυνων δηλώςεων 

ςυνεργαςύασ και των τυχϐν πιςτοποιητικών με τα οπούα αποδεικνϑεται προηγοϑμενη ςυνεργαςύα 

μεταξϑ μελών τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ ϋργου), δεν πρϋπει να υπερβαύνουν ϋνα εϑλογο μϋγεθοσ 20 

ςελύδωνxciii  κειμϋνου μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ ανϊ τεϑχοσ, εκτϐσ του προαναφερθϋντοσ 

οργανογρϊμματοσ. 

 

Όταν το περιεχϐμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εϑλογο μϋγεθοσ, κατϊ 

την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου 

κρύςησ), το υπερβϊλλον υλικϐ δε θα λαμβϊνεται υπϐψη ςτην αξιολϐγηςη.  

 
20.4 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το αρχεύο pdf, το οπούο 
παρϊγεται απϐ το υποςϑςτημα, αφοϑ ςυμπληρωθοϑν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ φϐρμεσ  
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 3.5. γ’ και δ’ τησ παροϑςασ.  και υπογρϊφεται, τουλϊχιςτον με 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) 
πιςτοποιητικϐ. 
 
20.5 τισ παραπϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται δημϐςια ό και ιδιωτικϊ 

ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 5β τησ παροϑςασ. 

   

20.6 Επιςημαύνεται ϐτι οικονομικϐσ φορϋασ παρϊγει, κατϊ περύπτωςη, απϐ το Τποςϑςτημα 

ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα («εκτυπώςεισ») των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, 

Σεχνικόσ Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document 

Format (PDF), τα οπούα υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ, υπογεγραμμϋνα, τουλϊχιςτον,  με 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) 

πιςτοποιητικϐ και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ ηλεκτρονικοϑσ (υπο)φακϋλουσ τησ 

προςφορϊσ. 

 
Άξζξν 21: Κξηηήξην αλάζεζεο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο    
 

21.1 Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ» βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ τιμόσ.   

Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ 

ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθοϑν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των 

προςφερϐντων με βϊςη τα παρακϊτω κριτόρια, καθώσ και τη ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ.  
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Κριτόριο 1ο Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

Αξιολογεύται η ορθϐτητα αντύληψησ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα του αντικειμϋνου και των 

απαιτόςεων 

τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ την Σεχνικό Ϊκθεςη τησ παρ. 20.3α, η επιτυχόσ επιςόμανςη 

προβλημϊτων κατϊ την υλοπούηςη και η διαμϐρφωςη κατϊλληλων προτϊςεων για την επύλυςό 

τουσ. 

Σο 1ο κριτόριο θα βαθμολογηθεύ με βαθμϐ Κ1, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμϐ απϐ 1 ϋωσ 100. 

Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτϐ βαθμϐ κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Η βαρϑτητα του κριτηρύου Κ1 ςτο ςϑνολο τησ βαθμολογύασ του διαγωνιζϐμενου ορύζεται ςε 

ς1=0,35. 

 

Κριτόριο 2ο Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

Αξιολογεύται η πληρϐτητα και αρτιϐτητα τησ μεθοδολογύασ εκπϐνηςησ τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ 

προκϑπτει απϐ την πρϐταςη Μεθοδολογύασ και το Φρονοδιϊγραμμα των παρ. 20.3β και 20.3 γ 

αντύςτοιχα και ςυγκεκριμϋνα αξιολογοϑνται: 

 

 η επαρκόσ ανϊλυςη - εξειδύκευςη τησ καταλληλϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ 
τησ μεθοδολογύασ υλοπούηςησ και των απαραύτητων εργαλεύων υποςτόριξησ 
τησ εφαρμογόσ τησ,   

 ο αποτελεςματικϐσ προςδιοριςμϐσ - τεκμηρύωςη των κρύςιμων παραγϐντων 
επιτυχύασ και η παρουςύαςη εναλλακτικών τρϐπων διαςφϊλιςησ τουσ, 

 η ορθολογικό ανϊλυςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ ςε ενϐτητεσ εργαςιών και 
η ςϑνδεςό τουσ με τα ελϊχιςτα απαιτοϑμενα παραδοτϋα, 

 Ο βαθμϐσ αποτελεςματικϐτητασ και εςωτερικόσ ςυμβατϐτητασ του 
προβλεπϐμενου χρονικοϑ προγραμματιςμοϑ για την εκπϐνηςη τησ ςϑμβαςησ 
μϋςα ςτισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ. 

 η πληρϐτητα - επϊρκεια του καθοριςμοϑ των περιεχομϋνων των προςφερομϋνων 
παραδοτϋων και 

 η τεκμηρύωςη τησ διαςφϊλιςησ εφαρμοςτικϐτητασ των λϑςεων που προτεύνονται.  
 

Σο 2ο κριτόριο θα βαθμολογηθεύ με βαθμϐ Κ2, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμϐ απϐ 1 ϋωσ 100. 

Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτϐ βαθμϐ κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Η βαρϑτητα του κριτηρύου Κ2 ςτο ςϑνολο τησ βαθμολογύασ του διαγωνιζϐμενου ορύζεται ςε 

ς2=0,25. 

 

Κριτόριο 3ο Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

Αξιολϐγηςη των ςημεύων των παρ. 20.3δ και 20.3ε, ςυγκεκριμϋνα αξιολογοϑνται: 
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 Ο βαθμϐσ επϊρκειασ τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ του ϋργου ςε ςχϋςη με το υπϐ 
εκπϐνηςη αντικεύμενο και ςε ςχϋςη με την προτεινϐμενη δομό του 
οργανογρϊμματοσ.   

 Ο βαθμϐσ αποτελεςματικϐτητασ του προτεινϐμενου μοντϋλου οργϊνωςησ τησ 
παροχόσ των υπηρεςιών, η επϊρκεια και ςαφόνεια κατανομόσ αρμοδιοτότων 
ςτα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου και τα επύπεδα διούκηςησ. 

 Ο βαθμϐσ ςυνοχόσ τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ παροχόσ υπηρεςιών Σεχνικοϑ 
υμβοϑλου 

 

Σο 3ο κριτόριο θα βαθμολογηθεύ με βαθμϐ Κ3, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμϐ απϐ 1 ϋωσ 100. 

Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτϐ βαθμϐ κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Η βαρϑτητα του κριτηρύου Κ3 ςτο ςϑνολο τησ βαθμολογύασ του διαγωνιζϐμενου ορύζεται ςε 

ς3=0,40. xciv. xcv 

 

21.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικόσ Προςφορϊσ  

Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρϑτητασ των κριτηρύων  αξιολϐγηςησ εκφραςμϋνων ςε 

ποςοςτϐ επύ τοισ εκατϐ ανϋρχεται ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολϐγηςη και κατϊταξη των 

τεχνικών προςφορών γύνεται ςϑμφωνα με τον τϑπο: 

ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν 

Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ 

«Κν» εύναι η βαθμολογύα του κριτηρύου αξιολϐγηςησ  

U η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ και ιςχϑει ς1+ς2+..ςν = 1. 

 

(τον παρϐντα διαγωνιςμϐ ς1+ς2+ς3 = 1) 

Ο προκϑπτων βαθμϐσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο (2ο) δεκαδικϐ ψηφύο. 

 

Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε TΠ = 70%  .xcvi 

Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των κριτηρύων του 

ϊρθρου 21.1 απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασxcvii. 

 

21.3 Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογοϑνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα ΒΟΠi 

τησ κϊθε οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠi προκϑπτει απϐ το προςφερϐμενο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ «ε», ωσ 

εξόσ: 

ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
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Ο προκϑπτων βαθμϐσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο (2ο) δεκαδικϐ ψηφύο. 

Ο ςυντελεςτόσ  βαρϑτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε  ΟΠ= 
30% .xcviii  

 

Βαθμολογοϑνται μϐνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερϐντων, των οπούων τα 
Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ κρύθηκαν πλόρη και οι Σεχνικϋσ Προςφορϋσ κρύθηκαν 
αποδεκτϋσ και βαθμολογόθηκαν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 21.2.  

Όταν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τουσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ 
τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ 
πρϐςκληςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Αν οικονομικϐσ φορϋασ δεν ανταποκριθεύ ςτη ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
εντϐσ τησ ϊνω προθεςμύασ και δεν υποβϊλλει εξηγόςεισ, η προςφορϊ του απορρύπτεται ωσ 
μη κανονικό και καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό 
ςυμμετοχόσ. Αν οι εξηγόςεισ δεν γύνουν αποδεκτϋσ, η προςφορϊ απορρύπτεται, ωςτϐςο δεν 
καταπύπτει η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. 

Ψσ αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ, τεκμαύρονται προςφορϋσ που υποβϊλλονται ςε 
διαγωνιςμϐ και εμφανύζουν απϐκλιςη μεγαλϑτερη των δϋκα (10) ποςοςτιαύων μονϊδων 
απϐ τον μϋςο ϐρο του ςυνϐλου των εκπτώςεων των παραδεκτών προςφορών που 
υποβλόθηκαν. Η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να κρύνει ϐτι ςυνιςτοϑν αςυνόθιςτα χαμηλϋσ 
προςφορϋσ και προςφορϋσ με μικρϐτερη ό καθϐλου απϐκλιςη απϐ το ωσ ϊνω ϐριο. 

Για την αξιολϐγηςη των προςφορών που φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ εφαρμϐζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Οι παρεχϐμενεσ εξηγόςεισ του οικονομικοϑ φορϋα, ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμϐ 
οικονομικών μεγεθών, με τισ οπούεσ ο προςφϋρων διαμϐρφωςε την προςφορϊ του, 
αποτελοϑν δεςμευτικϋσ ςυμφωνύεσ και τμόμα τησ ςϑμβαςησ ανϊθεςησ που δεν μποροϑν να 
μεταβληθοϑν καθ’ ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

 

Η αποδοχό ό απϐρριψη των εξηγόςεων των οικονομικών φορϋων, κατϐπιν γνώμησ τησ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμοϑ, η οπούα περιλαμβϊνεται ςτο ωσ ϊνω πρακτικϐ, ενςωματώνεται ςτην απϐφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσxcix. Για την εξϋταςη των εξηγόςεων δϑναται να ςυγκροτοϑνται και ϋκτακτεσ 

επιτροπϋσ ό ομϊδεσ εργαςύασ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 221 ν. 4412/2016.  

 

21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει 

τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ  

H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκϑπτει απϐ το ϊθροιςμα:  

U Β = U ΣΠ * 70% + ΒΟΠ * 30%  

Ο προκϑπτων βαθμϐσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο (2ο) δεκαδικϐ ψηφύο. 

Προςωρινϐσ ανϊδοχοσ αναδεικνϑεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον 

μεγαλϑτερο αριθμϐ ςτο UΒ. 
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ε περύπτωςη ιςοδϑναμων προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη 

μεγαλϑτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό 

προςφορϊ, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινϐ) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των 

οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδϑναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδϑναμεσ 

προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 

“επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.   

Σα αποτελϋςματα τησ ωσ ϊνω κλόρωςησ ενςωματώνονται, ομούωσ, ςτην απϐφαςη τησ 

προηγοϑμενησ παραγρϊφου. 

 
Άξζξν 22: Απνδεηθηηθά κέζα θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 
 
Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ϐπωσ ορύζονται ςτην 
παροϑςα διακόρυξη, κρύνονται  
α) κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, με την υποβολό του ΕΕΕ,  
β) κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών του παρϐντοσ ϊρθρου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 (α και 
β) τησ παροϑςασ,  
γ)  κατϊ τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ δια τησ υπεϑθυνησ δόλωςησ  ςϑμφωνα με το ϊρθρο 8.1 τησ 
παροϑςασ.  
 
Β. Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο 
Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οπούο ιςοδυναμεύ με  ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ 
προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημϐςιεσ 
αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ϐτι ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ πληρού τισ ακϐλουθεσ 
προϒποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 19 τησ 
παροϑςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ απϐ τα κατωτϋρω αναφερϐμενα, 
ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ κατϊ το οπούο μποροϑν 
να υποβϊλλονται προςφορϋσc.  
 
Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του ΕΕΕ και τησ 
καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα δηλωθϋντα 
ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικϐσ φορϋασ αποςϑρει την προςφορϊ του, χωρύσ να 
απαιτεύται απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει εκ νϋου με 
επύκαιρο ΕΕΕ. 
 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ 
με ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ.  
 
Κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, καθώσ και τησ ςυνοδευτικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ, εύναι δυνατό, με 
μϐνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα, η προκαταρκτικό 
απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 18.1.1 τησ παροϑςασ, για το ςϑνολο 
των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό 
ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐνci.  
 
Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα, για την εφαρμογό του παρϐντοσ, νοεύται ο νϐμιμοσ 
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εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ 
του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησcii. 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ φϋρει την υποχρϋωςη, να δηλώςει, μϋςω του ΕΕΕ, με ακρύβεια ςτην 
αναθϋτουςα αρχό, ωσ ϋχουςα την αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα ελϋγχου για την τυχϐν ςυνδρομό 
λϐγων αποκλειςμοϑciii, την κατϊςταςό του ςε ςχϋςη με τουσ λϐγουσ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 
73 του ν. 4412/2016 και ςτο ϊρθρο 18 τησ παροϑςησciv και ταυτϐχρονα να επικαλεςθεύ και τυχϐν 
ληφθϋντα  μϋτρα προσ αποκατϊςταςη τησ αξιοπιςτύασ του. 
Επιςημαύνεται ϐτι κατϊ την απϊντηςη οικονομικοϑ φορϋα ςτο ερώτημα του ΕΕΕ ό ϊλλου 
αντύςτοιχου εντϑπου ό δόλωςησ για ςϑναψη ςυμφωνιών με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο 
τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, η ςυνδρομό περιςτϊςεων, ϐπωσ η τριετόσ παραγραφό τησ παρ. 
10 του ϊρθρου 73, περύ λϐγων αποκλειςμοϑ, ό η εφαρμογό τησ παρ. 3β του ϊρθρου 44 του ν. 
3959/2011 (Α’ 93), αναλϑεται ςτο ςχετικϐ πεδύο που προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςησ. 
 
Οι προηγοϑμενεσ αρνητικϋσ απαντόςεισ ςτο ανωτϋρω ερώτημα του ΕΕΕ ό ϊλλου αντύςτοιχου 
εντϑπου ό δόλωςησ, απϐ οικονομικοϑσ φορεύσ οι οπούοι εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ παρ. 
3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν ςτοιχειοθετοϑν τον λϐγο αποκλειςμοϑ των περ. ζ’ ό/ και θ’ 
τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73 του παρϐντοσ και δεν απαιτεύται να δηλωθοϑν κατϊ τη ςυμπλόρωςη του 
ΕΕΕ και κϊθε αντύςτοιχου εντϑπου. 
 
Όςον αφορϊ τισ υποχρεώςεισ  για την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (περ. α’ 
και β’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτϋσ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον 
δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που 
τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν υποχρεοϑται να απαντόςει καταφατικϊ 
ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ 
υποχρεώςεισ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ 
περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του.cv 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το ΕΕΕ υποβϊλλεται 
χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ςτο ΕΕΕ την πρϐθεςό του για 
ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικϐ του ΕΕΕ και το ΕΕΕ του υπεργολϊβου κατϊ 
περύπτωςη, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ. 
 
Γ. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ λϐγων αποκλειςμοϑ κατ’ ϊρθρο 18 και τησ πλόρωςησ των 

κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ κατϊ τα ϊρθρα 19, οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα 

δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ. Η προςκϐμιςη των δικαιολογητικών του παρϐντοσ  γύνεται κατϊ τα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 5β απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη 

διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για 

την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιοϑν ϐλεσ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 18 και 19 

τησ παροϑςασ. 

 

την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη α) των απαιτόςεων του ϊρθρου 18 

και τησ καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ του ϊρθρου 19.1 

πρϋπει να καλϑπτονται αθροιςτικϊ απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ για την κατηγορύα/ κατηγορύεσ του ϊρθρου 12.1 τησ παροϑςασ, ςτην οπούα /ςτισ οπούεσ 
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κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ςυμμετϋχει. Περαιτϋρω, ςυνολικϊ πρϋπει να καλϑπτονται ϐλεσ οι 

κατηγορύεσ μελετών.  

β) Η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τεχνικόσ 

και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ  κατϊ ανϊλογο τρϐπο πρϋπει να γύνεται αθροιςτικϊ  απϐ ϐλα τα 

μϋλη τησ ϋνωςησ ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ϋνωςησ cvi. 

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα 
πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων 
ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο 
ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό 
ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  ςτο 
Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςτο οπούο περιϋχονται επύςησ οι πληροφορύεσ που 
απαιτοϑνται για τον ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ, ϐπωσ η ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ βϊςησ δεδομϋνων, 
τυχϐν δεδομϋνα αναγνώριςησ και, κατϊ περύπτωςη, η απαραύτητη δόλωςη ςυναύνεςησ.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό 
που ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 
 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 22.1 ωσ 22.3 τησ παροϑςασ υποβϊλλονται και γύνονται  

αποδεκτϊ, ςϑμφωνα με τα αναλυτικϊ οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 5β τησ παροϑςασ. Σα αποδεικτικϊ 

ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 

ελληνικό γλώςςα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 10 τησ παροϑςασ.  

 

Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, κατϐπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρϐςκληςησ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, 

υποβϊλλει, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ, τα δικαιολογητικϊ που 

αναφϋρονται κατωτϋρωcvii: 

 

22.1 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18: 
22.1.1 α) Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.1 τησ παροϑςασ  
απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό, ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται 
απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό 
τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προςφϋρων, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι 
πληροϑνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ, το οπούο να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την 
υποβολό τουcviii.  Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και 
ςτα πρόςωπα που ορύζονται ςτο ϊρθρο  18.1.1  τησ παροϑςασ. 
 
22.1.2  β) Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2 τησ παροϑςασ: 

πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό 
χώρασ, περύ του ϐτι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικοϑ φορϋα, ϐςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςϑμφωνα με την 
ιςχϑουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, 
που να εύναι εν ιςχϑ κατϊ το χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν 
αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ ιςχϑοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την 
υποβολό τουcix. 
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Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι: 

β1) πιςτοποιητικό φορολογικόσ ενημερότητασ, που εκδύδεται από την 
Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα 
υποβϊλλουν υπεϑθυνη δόλωςηcx περύ του ϐτι δεν ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φϐρων 
ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικϐ 
αποδεικτικϐ τησ  Α.Α.Δ.Ε. 
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα 
υποχρεούνται να λαμβϊνουν το αποδεικτικό ενημερότητασ των παρ. 1 και 4 του ϊρθρου 12 
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μϋςω τησ διαλειτουργικότητασ των πληροφοριακών τουσ 
ςυςτημϊτων με το Κϋντρο Διαλειτουργικότητασ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών 
υςτημϊτων Δημόςιασ Διούκηςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 5 
του ϊρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περύπτωςη υλοπούηςησ τησ ωσ ϊνω 
διαλειτουργικότητασ, η α.α. αναζητϊ αυτεπϊγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενημερότητασ]cxi 
 

β2) πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που εκδύδεται από τον  e-
ΕΥΚΑ.  
Ειδικϐτερα οι Ϊλληνεσ μελετητϋσ - φυςικϊ πρϐςωπα υποβϊλλουν ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ 
για την κϊλυψη κϑριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςόσ τουσ. Οι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα 
εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικϐ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ απϐ 
τον eΕΥΚΑ (κϑριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικϐ τουσ με ςχϋςη 
εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Δεν αποτελοϑν απϐδειξη ενημερϐτητασ τησ προςφϋρουςασ 
εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ  των φυςικών προςώπων- μελετητών 
που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ 
και νομικϊ πρϐςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν επιπλϋον 
υπεϑθυνη δόλωςη περύ του ϐτι δεν απαςχολοϑν προςωπικϐ, για το οπούο υπϊρχει 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαποϑσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Αν απαςχολοϑν τϋτοιο 
προςωπικϐ, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικϐ αποδεικτικϐ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ 
εκδιδϐμενο απϐ τον eΕΥΚΑ. 
 
[Οι Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ και οι υπηρεςύεσ φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ, ςύμφωνα με την ΚΤΑ 
οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (ϊρθρο 7), εφόςον ϋχουν πιςτοποιηθεύ ςύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικαςύα δύναται να αναζητούν αυτεπαγγϋλτωσ το αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ 
ενημερότητασ. ε αυτόν την περύπτωςη το παρόν ςημεύο διαμορφώνεται αναλόγωσ].  
 
 

β3) υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό 
διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των 
υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 
 

22.1.3  γ) Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.5 τησ παροϑςασ:  

Για την περύπτωςη β’cxii, πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια δικαςτικό ό 

διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ,  το οπούο να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ 

πριν απϐ την υποβολό τουcxiii. Ειδικϐτερα για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι 

εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα,  

 γ1) «Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ Υερεγγυότητασ»cxiv  με το οπούο 
βεβαιώνεται ϐτι δεν τελοϑν υπϐ πτώχευςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό υπϐ 
αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ϐτι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, καθώσ και  
ϐτι το νομικϐ πρϐςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπϐ εκκαθϊριςη με δικαςτικό απϐφαςη.. Σο εν 
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λϐγω πιςτοποιητικϐ  εκδύδεται απϐ το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικοϑ 
φορϋα,  

 γ2) Πιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οπούο προκύπτει ότι το νομικό πρόςωπο 
δεν ϋχει λυθεύ και τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων, ςϑμφωνα με 
τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχϑουν. Οι μελετητϋσ - φυςικϊ πρϐςωπα δεν 
προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη.  

 γ3) Εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” από την 
ηλεκτρονικό πλατφόρμα τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων, ϐπωσ αυτϊ 
εμφανύζονται ςτο taxisnet,  απϐ την οπούα να προκϑπτει η μη αναςτολό τησ 
επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ. 

 

Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμοϑσ, το Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ 

Δικαςτικόσ Υερεγγυϐτητασ εκδύδεται για τα ςωματεύα απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, 

και για τουσ ςυνεταιριςμοϑσ για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 απϐ το 

Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα απϐ το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τισ περιπτώςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, ζ’ και η’cxv, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ  ϐτι 

δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι λϐγοι αποκλειςμοϑ. cxvi 

ε) Για την περύπτωςη θ’cxvii, πιςτοποιητικό αρμϐδιασ αρχόσ. Ειδικϊ για τουσ 

εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα, προςκομύζεται πιςτοποιητικϐ του 

Σ.Ε.Ε., ό του αντύςτοιχου επιμελητηρύου (ϐταν αυτϐ ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ επύ των μελών του) 

περύ μη διϊπραξησ παραπτώματοσ, για το οπούο επιβλόθηκε πειθαρχικό ποινό. Σα Γραφεύα / 

Εταιρεύεσ Μελετών, καθώσ και τα φυςικϊ πρϐςωπα-μελετητϋσ, ανεξϊρτητα απϐ την χώρα 

εγκατϊςταςησ (Ελλϊδα ό αλλοδαπό), τα οπούα δεν υπϐκεινται ςτουσ ϊνω πειθαρχικοϑσ φορεύσ, 

υποβϊλουν πιςτοποιητικϐ του φορϋα ςτον οπούο υπϐκεινται, εφϐςον αυτϐσ ϋχει πειθαρχικϋσ 

εξουςύεσ ςτα μϋλη του, διαφορετικϊ υποβϊλουν υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι: α) δεν υπϊρχει πειθαρχικϐσ 

φορϋασ και β) δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα.  

Μετϊ τη λόξη των μεταβατικών προθεςμιών του ϊρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλόρη ϋναρξη 

ιςχϑοσ των διατϊξεών του τελευταύου, για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικϋσ 

επιχειρόςεισ, η μη ςυνδρομό του ωσ ϊνω λϐγου αποκλειςμοϑ περύ ςοβαροϑ επαγγελματικοϑ 

παραπτώματοσ, αποδεικνϑεται με την υποβολό του πιςτοποιητικοϑ του Σμόματοσ ΙΙ του εν λϐγω 

μητρώου που ςυνιςτϊ επύςημο κατϊλογο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 24 

του ωσ ϊνω π.δ. 

22.1.4  Αν το κρϊτοσ μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ ό 
ϐπου αυτϊ δεν  καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπϐ 22.1.1, 
22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ 
ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, 
απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του 
κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ  ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 
οικονομικϐσ φορϋασ. 
Οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, ϐπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην 
οπούα αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα εν λϐγω ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ ό ϐτι τα 
ϋγγραφα αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω.  
Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικοϑ αποθετηρύου 
πιςτοποιητικών (e-Certis)cxviii του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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22.1.5 ςτ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 18.1.9 τησ παροϑςασ, υπεϑθυνη δόλωςη του 

προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του η κϑρωςη του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα 

τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ . 

22.2 Δικαιολογητικϊ πλόρωςησ κριτηρύων επιλογόσ: 
22.2.1 Προσ απϐδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ τουσ:  

(α) οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν Πτυχύο 
Μελετητό ό Γραφεύων Μελετών μϋχρι την λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ 
του π.δ. 71/2019 ςϑμφωνα με το ϊρθρο 39 αυτοϑ και απϐ την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ 
του τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα Ι του Μητρώου Μελετητικών 
Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)cxix για τισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ 
μελετών, ωσ εξόσ:  
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ 

07 ΕΙΔΙΚΕ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

08 ΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

09 Η/Μ ΜΕΛΕΣΕ 

 

(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ υποβϊλλουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 

Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ 

Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ 

που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ 

γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε 

τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό 

πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, 

υποβϊλλουν πιςτοποιητικϐ αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου. την περύπτωςη 

που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ 

ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ 

υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 

ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό 

τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι 

αςκεύ τη δραςτηριϐτητα του ϊρθρου 17.1 τησ παροϑςασ. 

Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπϐ α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα 

(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ, εκτϐσ αν ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ 

αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσcxx. 

22.2.2  Η Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια αποδεικνϑεται ωσ ακολοϑθωσ cxxi:  
 
(Δεν απαιτεύται ςύμφωνα με το 19.2 τησ παρούςασ) 

 

22.2.3 Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα αποδεικνϑεται ωσ ακολοϑθωσcxxii: 
 

 Για την περύπτωςη του ϊρθρου 19.3 (α) και (β) 
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 Οι μεν προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, προςκομύζουν πτυχύο 
μελετητό ό γραφεύων μελετητών, η δε αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα καταθϋςουν 
ςτοιχεύα ςχετικϊ με τα ϐςα αναφϋρονται ςτα αii, β, γ, ςτ και η του Μϋρουσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του προςαρτόματοσ Α του Ν.4412/2016  

 Κατϊλογο με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα (ϋτη εμπειρύασ). 

 

 Κατϊλογο των κυριϐτερων παρϐμοιων ςυμβϊςεων τησ τελευταύασ τριετύασ που να 
ανταποκρύνονται ςτα κριτόρια τησ παραγρϊφου 19.3 (γ.1), με αναφορϊ του τύτλου τησ 
παροχόσ υπηρεςύασ, του φορϋα/ιδιοκτότη, του ποςοϑ τησ ςϑμβαςησ, ςυνοπτικό περιγραφό 
του αντικειμϋνου και τησ χρονικόσ διϊρκειασ υλοπούηςησ. Εϊν ο φορϋασ/ιδιοκτότησ εύναι 
ιδιωτικϐσ, θα προςκομιςτεύ βεβαύωςη του φορϋα και επύςημα παραςτατικϊ (τιμολϐγια 
παροχόσ υπηρεςιών, βεβαιώςεισ ϋργων ό εργοδοτών, αποδεικτικϊ προςλόψεων κλπ.). Εϊν 
ο φορϋασ/ιδιοκτότησ εύναι δημϐςιοσ θα πρϋπει να προςκομιςτοϑν αντύγραφα των 
ςυναφθειςών ςυμβϊςεων και βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ αυτών. 

 Για την απϐδειξη τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ τησ παραγρϊφου 19.3 (γ.2) οι Οικονομικού φορεύσ  

 Αναλυτικϊ βιογραφικϊ, ςτα οπούα να αποτυπώνονται ςαφώσ οι τύτλοι ςπουδών. 
 Πτυχύα, ϐπου και ϐπωσ ζητεύται ςτην παρϊγραφο 19.3 (γ.2) 
 Τπεϑθυνεσ Δηλώςεισ, ϐπου δηλώνουν ϐτι τα αναφερϐμενα ςτα βιογραφικϊ τουσ 

ςημειώματα εύναι αληθό, και ϐτι ϋχουν ςυμφωνόςει με τον προςφϋροντα για τη 
ςυμμετοχό τουσ ςε ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου. 

 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 

πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα 

πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, 

μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την 

αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, κατϊ 

τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 22.2.6 του παρϐντοσ ϊρθρου. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό 

διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 

δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 

Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016. 

 
22.2.4  Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασcxxiii 

Θα πρϋπει να προςκομιςτοϑν ϐπωσ αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 19.4 τησ παροϑςησ, τα ακϐλουθα 
αντύγραφα ςε ιςχϑ κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών: 

 του εν ιςχϑ πιςτοποιητικοϑ ςυςτόματοσ διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ κατϊ το πρϐτυπο ΕΝ ISO 
9001:2015 ό ιςοδϑναμο και 

 του εν ιςχϑ πιςτοποιητικοϑ ςυςτόματοσ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, κατϊ το πρϐτυπο ΕΝ 
ISO 14001:2015 ό ιςοδϑναμο απϐ κατϊλληλα διαπιςτευμϋνο φορϋα τησ Ελλϊδασ ό κρϊτουσ 

μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, με πεδύα εφαρμογόσ: Ενεργειακό αναβϊθμιςη 
υποδομών Δημοςύου 

 

Η αναθϋτουςα αρχό αναγνωρύζει ιςοδϑναμα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ φορεύσ 

διαπιςτευμϋνουσ απϐ ιςοδϑναμουσ Οργανιςμοϑσ διαπύςτευςησ, εδρεϑοντεσ και ςε ϊλλα κρϊτη - 

μϋλη. Επύςησ, κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδϑναμα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, 
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εφϐςον ο ενδιαφερϐμενοσ οικονομικϐσ φορϋασ δεν εύχε τη δυνατϐτητα να αποκτόςει τα εν λϐγω 

πιςτοποιητικϊ εντϐσ των ςχετικών προθεςμιών για λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν ευθϑνεται ο ύδιοσ, 

υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι τα προτεινϐμενα μϋτρα 

διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ πληροϑν τα απαιτοϑμενα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ. 

 

22.2.5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ, γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα ππνβάιινπλ 

ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό 
το πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλϐτητασ ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο 
επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικϐ. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλ-
λϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο 
πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ. 
 
Από την πλόρη ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ/τοσ 71/2019 το πιςτοποιητικό του Σμόματοσ ΙΙ 
του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεύ πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςε επύςημο κατϊλογο  και απαλλϊςςει 
τουσ εγγεγραμμϋνουσ οικονομικοϑσ φορεύσ απϐ την προςκϐμιςη των αποδεικτικών μϋςων που 
προβλϋπονται ςτο εν λϐγω πιςτοποιητικϐ. 
 
22.2.6 Οικονομικού φορεύσ που αποδεικνϑουν ϐτι εκπληρώνουν τα κριτόρια επιλογόσ του 
ϊρθρου 19.2 και 19.3, τησ παροϑςασ, ςυμμετϋχουν ςτην παροϑςα διαδικαςύα ανϊθεςησ, 
ανεξαρτότωσ τησ εγγραφόσ και τησ κατϊταξόσ τουσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ των οικεύων 
μητρώων.  
 

22.3 Δικαιολογητικϊ νομιμοπούηςησ προςωρινού αναδόχου: 
ε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 
«Επικοινωνύα», με θϋμα: “Δικαιολογητικϊ Προςωρινοϑ Αναδϐχου- Κατακϑρωςη’’, τα 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα προκϑπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νϐμιμου εκπροςώπου 
και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό 
τουσ, εκτϐσ αν ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 
 
Α. Για τουσ ημεδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ προςκομύζονται: 
i) ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοϑται, κατϊ την 
κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ

cxxiv
 

 
- για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ 
εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν 
από την υποβολό του

cxxv
.   

  
-  για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και των μεταβολών του νομικού προςώπου, αρκεύ 
η υποβολό Γενικού Πιςτοποιητικού Μεταβολών, εφϐςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
απϐ την υποβολό του 
 
ii) τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ 
εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ 
ςυγκρϐτηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε ςώμα, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ 
φορϋα), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να 
ιςχϑουν κατϊ την υποβολό τουσ. 
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ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ 
ςε πρϐςωπο πλϋον αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα των περιπτώςεων i και ii, 
προςκομύζεται επιπλϋον απϐφαςη- πρακτικϐ του αρμοδύου καταςτατικοϑ οργϊνου διούκηςησ του 
νομικοϑ προςώπου ϐτι χορηγόθηκαν οι ςχετικϋσ εξουςύεσ.  
 
Β. Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ 
χώρασ εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη  του 
νϐμιμου εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, 
μεταβολϋσ και εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 
Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 
τησ πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 
Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη  του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ 
οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την 
εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα 
υπογραφόσ κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η 
θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 
 
Γ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 
κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, 
ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Δ. ε περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι φυςικϐ πρϐςωπο / ατομικό επιχεύρηςη, εφϐςον 
ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ ςε τρύτα πρϐςωπα, προςκομύζεται εξουςιοδϐτηςη του οικονομικοϑ 
φορϋα. 
 
22.4  Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ 

ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,  
• οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για 

την υποβολό των δικαιολογητικώνcxxvi ημειώνεται ϐτι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου 
τησ υπογραφόσ τουσ. 

 
Άξζξν 23: Υπεξγνιαβία 
 

23.1 Ο προςφϋρων αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθεται να 

αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.  

 

23.2 Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 απϐ 

υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθϑνη του κυρύου αναδϐχου. 

 

23.3 .................................................................... cxxvii 

 

23.4 Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςϑμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπϐ 

μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ εκατϐ (30%)cxxviii  τησ 

ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό: 

α) επαληθεϑει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 18 τησ 

παροϑςασ για τουσ υπεργολϊβουσ με το Ε.Ε.Ε.., 
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β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον προςφϋροντα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, ϐταν 

απϐ την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ του.  

Άξζξν 24: Γηάθνξα 
 

24.1 Οι προςφϋροντεσ, με την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, αποδϋχονται ανεπιφϑλακτα τουσ 

ϐρουσ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

24.2 Η Αναθϋτουςα Αρχό ενημερώνει το φυςικϐ πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ 

Προςφϋρων ό ωσ Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ, ϐτι η ύδια ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για 

λογαριαςμϐ του, θα επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ τησ 

προςφορϊσ και τα αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ 

Διαγωνιςμοϑ, για το ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και τησ ενημϋρωςησ ϋτερων 

ςυμμετεχϐντων ςε αυτϐν, λαμβϊνοντασ κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του απϐρρητου και 

τησ αςφϊλειασ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ κϊθε μορφόσ 

αθϋμιτη επεξεργαςύα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ προςταςύασ 

προςωπικών δεδομϋνων.  

 

24.2  Αν, μετϊ από την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ, , ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 191 του ν. 4412/2016, η Προώςταμϋνη Αρχό αποφαςύςει την ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ, 

προςκαλεύ τον υποψόφιο, που κατατϊχθηκε ςτην επόμενη θϋςη ςτον διαγωνιςμό, ςτον οπούο 

αναδεύχθηκε ο ϋκπτωτοσ ανϊδοχοσ και του προτεύνει να αναλϊβει αυτόσ την ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ, 

με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ και βϊςει τησ προςφορϊσ που υπϋβαλε ςτον διαγωνιςμό. Η 

ςύμβαςη εκτϋλεςησ ςυνϊπτεται, εφόςον εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 

πρόταςησ περιϋλθει ςτην Προώςταμϋνη Αρχό ϋγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη 

πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απόρριψη τησ πρόταςησ. Αν αυτόσ δεν δεχθεύ την πρόταςη 

ςύναψησ ςύμβαςησ, η Προώςταμϋνη Αρχό προςκαλεύ τον επόμενο υποψόφιο κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ, 

ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα. Εφόςον και αυτόσ απορρύψει την πρόταςη, η 

Προώςταμϋνη Αρχό προςφεύγει κατϊ την κρύςη τησ εύτε ςτην ανοικτό δημοπραςύα εύτε ςτη 

διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη, εφόςον ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του νόμου. 

Η διαδικαςύα τησ παρούςασ μπορεύ να εφαρμόζεται αναλογικϊ και ςε περύπτωςη ολοκλόρωςησ τησ 

μελϋτησ, ύςτερα από διϊλυςη τησ ςύμβαςησ. 

 24.3 Για την διεξαγωγό του διαγωνιςμοϑ ϋχουν εκδοθεύ οι πιο κϊτω γνωμοδοτόςεισ  και 

αποφϊςεισcxxix: 

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

 

24.4 Για την παροϑςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η με αρ.πρωτ.  156/2021 (ΑΔΑ: ΨΥ0ΔΨΚ4-ΨΚΦ) 
Απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δ.Μεςςόνησ  για την ϋγκριςη δϋςμευςησ 
προϒπολογιςμοϑ ποςοϑ 105.400, € (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) ςε βϊροσ του ενϊριθμου 
2021Ε27510024 τησ ΑΕ2751, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..) 
Απϐφαςη Τπ. Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων με την οπούα εγκρύθηκε η Α…….    
 

Μεςςόνη 10 Μαρτύου 2022 

 

Σχόλιο [Ma1]: Να ζπκπιεξσζεί απφ 

Α.Α 
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 ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 Ο υντϊκτησ                                      Η Αναπλ.Δ/ντρια Σ.Τ. 

                                                      

 Διον.Κοϑβελασ         Γεωργύα Καραςτϊθη 

Πολιτ.Μηχανικϐσ          Πολιτ. Μηχανικϐσ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ......................... απϐφαςηcxxx 

Ο Δόμαρχοσ 

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

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

                                                           
1
  Καηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 29 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

ii
 πκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

iii
  πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ επίζεκν 

ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (παξ. 2α άξζξνπ 53 

λ. 4412/2016) 
iv
 Μέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

v
  Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην 

Δπξσπατθφ Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (L 3) θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ππνβάινληαη πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε 

ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. Aπφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα 

ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). 

Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι 

θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ 

Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ 

επίζεκν ειιεληθφ  θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ 

αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 
vi
 Πξβ. άξζξν 67 ηνπ λ. 4412/2016. 

vii
  Όηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα πεξηιεθζεί, ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, πξφβιεςε φηη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαηεζνχλ κε κέζα άιια πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ, φπσο ην ηαρπδξνκείν ή άιιν 

θαηάιιειν κέζν ή ζπλδπαζκφο ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηξίην 

εδάθην παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4412/2016). ηελ πεξίπησζε απηή  πξνηείλεηαη ε αθφινπζε δηαηχπσζε:  

«Σα αθόιοσζα έγγραθα ηες ζύκβαζες ........................... δηαηίζεληαη από …………………………., οδός 

…………………, πιεροθορίες …………………. ηει.:……………... Οη ελδηαθερόκελοη κπορούλ αθόκα, λα ιάβοσλ 

γλώζε ηφλ παραθάηφ εγγράθφλ ηες ζύκβαζες ……………, ζηα γραθεία ηες αλαζέηοσζας αρτής θαηά ηης 

εργάζηκες εκέρες θαη ώρες». 
viii

 Όηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, δηφηη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

4412/2016, αλαθέξνληαη, ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία απαηηνχληαη, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. Δλδεηθηηθά, ι.ρ., ε αλαζέηνπζα αξρή ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη φηη: “Ο οηθολοκηθός θορέας 

αλαιακβάλεη ηελ σποτρέφζε λα ηερήζεη εκπηζηεσηηθά θαη λα κε γλφζηοποηήζεη ζε ηρίηοσς (ζσκπερηιακβαλοκέλφλ 

ηφλ εθπροζώπφλ ηοσ ειιεληθού θαη δηεζλούς Σύποσ), τφρίς ηελ προεγούκελε έγγραθε ζσγθαηάζεζε ηες 

Αλαζέηοσζας Αρτής, ηα αλφηέρφ έγγραθα ή πιεροθορίες ποσ προθύπηοσλ από ασηά. Οη οηθολοκηθοί θορείς 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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δηαζθαιίδοσλ ηελ ηήρεζε ηφλ απαηηήζεφλ ασηώλ από ηο προζφπηθό ηοσς, ηοσς σπεργοιάβοσς ηοσς θαη θάζε άιιο 

ηρίηο πρόζφπο ποσ τρεζηκοποηούλ θαηά ηελ ζύλαυε ή εθηέιεζε ηες ζύκβαζες. Γηα ηολ ζθοπό ασηό, θαηά ηελ 

παραιαβή ηφλ εγγράθφλ ηες ζύκβαζες, σποβάιιεη σπεύζσλε δήιφζε ηοσ λ. 1599/1986 κε ηελ οποία δειώλεη ηα 

αλφηέρφ”. 
ix
 πκπιεξψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε  ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (“εγθαίρφς, ήηοη έφς ηελ 

....”), πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο.  
x
 πκπιεξψλεηαη ε ηέηαξηε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.. 

xi
  Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: 

ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ) 
xii

  Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
xiii

  Πξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2 ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 
xiv

  Αλ ε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζία πνπ ηεξεί ην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

αλαθεξφκελε ζην άξζξν 1, αλαγξάθεηαη ζην παξφλ ζεκείν ε ζρεηηθή δηεχζπλζε 
xv

  άξζξν 12 παξ. 1.2.4. ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 
xvi

  Άξζξν 12 παξ. 1.2.6. ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 
xvii

  Άξζξν 12 παξ. 1.2.2. ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα  
xviii

  Πξβι. άξζξν 12 παξ. 2 ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα  
xix

  Άξζξν 13 ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα  
xx

  Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο  γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016.  
xxi

 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016.  
xxii

  Βι. ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) 

- πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Η σπεύζσλε 

δήιφζε ηοσ άρζροσ 8 ηοσ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπορεί λα ζσληάζζεηαη ζηελ Δληαία Ψεθηαθή Πύιε ηες Γεκόζηας 

Γηοίθεζες ηοσ άρζροσ 52 ηοσ λ. 4635/2019, κέζφ ηες ειεθηροληθής εθαρκογής «e-Dilosi». Η ειεθηροληθή 

σπεύζσλε δήιφζε σποβάιιεηαη θαη γίλεηαη αποδεθηή ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηο εηθοζηό ηέηαρηο άρζρο ηες 

παρούζας.  2. Η ασζεληηθοποίεζε ποσ πραγκαηοποηείηαη γηα ηε τρήζε ηες ειεθηροληθής εθαρκογής ηες παρ. 1 ηοσ 

παρόληος έτεη ηελ ίδηα ηζτύ κε ηε βεβαίφζε γλήζηοσ σπογραθής ηοσ άρζροσ 11 ηοσ λ. 2690/1999 (Α` 45). Η 

εκεροκελία ποσ αλαγράθεηαη ζηελ προεγκέλε ή εγθεθρηκέλε ειεθηροληθή ζθραγίδα ηοσ Τποσργείοσ Ψεθηαθής 

Γηαθσβέρλεζες αληηζηοητεί ζηελ εκεροκελία έθδοζες ηες ειεθηροληθής σπεύζσλες δήιφζες. Δθόζολ ηερούληαη οη 

όροη ηοσ προεγούκελοσ εδαθίοσ, ε ειεθηροληθή σπεύζσλε δήιφζε, ηόζο φς ειεθηροληθό όζο θαη φς έλησπο 

έγγραθο, ζσληζηά έγγραθο βέβαηες τρολοιογίας". 
xxiii

  Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ.4412/2016 
xxiv

  Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 8 ηνπ λ.4412/201 
xxv

  Πξβι. άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
xxvi

  πξβι. άξζξν 103 παξ. 3 λ. 4412/2016. 
xxvii

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 (ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέζσλ). 
xxviii

  Πξβι. άξζξν 103 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 
xxix

  Πξβι. άξζξν 105 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
xxx

  Πξβι. άξζξν 105 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
xxxi

  Βι. άξζξν 360 παξ. 1 Ν. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 Π.Γ. 39/2017.
 
 

xxxii
  Πξβι άξζξν 361 λ. 4412/2016. 

xxxiii  Βι. 
άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 Π.Γ. 39/2017. 

xxxiv
  Άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

xxxv
  Βι. άξζξν 364 παξ. 1 Ν. 4412/2016 θαη 6 Π.Γ. 39/2017. 

xxxvi
  Πξβ. άξζξν 364 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

xxxvii
  Βι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

xxxviii
  Βι. άξζξα 360 παξ. 2 Ν. 4412/2016 θαη 3 παξ. 2 Π.Γ. 39/2017, πξβι. άξζξν 367 παξ. 4 Ν. 4412/2016. 

xxxix
   Πξβι. άξζξν 372 παξ. 3 λ. 4412/2016  

xl
   Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016.  

xli
   Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

xlii
   Πξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 

xliii
 Ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε (πξβι. άξζξν 13 παξ. 3 πεξ. γ‟ & „δ ηεο  Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ-

Γεκφζηα Έξγα ). 
xliv

  Άρζρο 102, όπφς αληηθαηαζηάζεθε κε  ηο άρζρο 42 ηοσ λ. 4782/2021. Πρβι θαη  έθζεζε ζσλεπεηώλ ρσζκίζεφλ επί 

ηοσ φς άλφ άρζροσ 42 λ. 4781/2021  
xlv

  Πξβι. άξζξν 105 λ. 4412/2016.  
xlvi

 Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016.  
xlvii

 Σίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
xlviii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην  άξζξν 118 παξ. 25 ηνπ λ. 4472/2017 (Α 74) πξνβιέπεηαη φηη: "25. Mε ηελ έθδοζε ηοσ 

προεδρηθού δηαηάγκαηος ηες παραγράθοσ 20 θαηαργούληαη [...] θαη ηα άρζρα 39 θαη 40 ηοσ λ. 3316/2005, ποσ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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δηαηερήζεθαλ ζε ηζτύ κε ηελ περίπηφζε 40 ηες παρ. 1 ηοσ άρζροσ 377 ηοσ λ. 4412/2016". 

xlix
 Απφ 1-1-2017 ηέζεθε ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), κε ην άξζξν 13 ηνπ νπνίνπ θαηαξγήζεθε ην π.δ 

113/2010. 
l
 Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. 
li
 ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο ε εθηηκψκελε 

αμία ηεο ζχκβαζεο θαη ην παξφλ άξζξν (πξβ. άξζξα 6 παξ. 1 θαη 132  παξ. 1 πεξ. α' ηνπ λ. 4412/2016). 
lii

  Πξβι θαη άξζξν 53 παξ. 8 θαη άξζξν 2 παξ. 3 πεξ. 15 λ. 4412/2016 
liii

 Πξφθεηηαη γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο (ήηνη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιέςηκσλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ (ρσξίο ΦΠΑ) ησλ επί κέξνπο 

κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχκβαζε), ην νπνίν δχλαηαη λα δηαηεζεί εθφζνλ πξνθχςεη 

πξνο ηνχην αλάγθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ 

λ. 4412/2016 πεξί ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (πξβι. άξζξν 53 πεξ. 8α
'
 ηνπ λ. 4412/2016).  

liv
  Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηακνξθψλεη ην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, αλάινγα κε ην αλ απνθαζίζεη λα 

ππνδηαηξέζεη ηε ζχκβαζε ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα/κειέηεο ή φρη, ήηνη λα ηηο αλαζέζεη σο εληαίν ζχλνιν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα κελ ππνδηαηξέζεη ζε ηκήκαηα, αλαθέξεη, ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηεο απηήο (πξβι. άξζξν 59 ηνπ λ. 4412/2016), άιισο δηαγξάθεηαη. 
lv
 Σεκείσζε γηα ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθεξπρζνύλ κεηά ηελ 1/9/2021  εκεησηένλ φηη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ ακηγψο κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε, απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο γηα ηελ εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο 

κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ, ελψ αλ ν αλάδνρνο ππνρξεσζεί λα επαλππνβάιεη πξνο έγθξηζε κειέηε, επεηδή ε 

Τπεξεζία έθξηλε φηη ε ππνβιεζείζα ρξεηάδεηαη δηνξζψζεηο, ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη 

δελ δηθαηνινγεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νχηε νδεγεί ζε αλαζηνιή ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο (πξβι. δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016 σο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε 

ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4782/2021, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ δηαγσληζκνχο πνπ ζα 

πξνθεξπρζνχλ κεηά ηελ 1.9.2021).  
lvi

 Να αλαθεξζεί εάλ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

57 παξ 2 ηνπ λ. 4412/2016. Άιισο, λα ζπκπιεξσζεί  «δελ γίλνληαη δεθηέο». 
lvii

 Πξβ. άξζξν 91 παξ. 1 πεξ. (ε) ηνπ λ. 4412/2016. εκεησηένλ φηη ν ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο θαηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ ηζρχεη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 4 πεξ. (γ) ηνπ λ. 4412/2016 ηφζν ζηελ πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε φζν θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
lviii

 Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη΄ εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πξβ. άξζξν 97 παξ 3 ηνπ λ. 4412/2016.  Γηα ηηο ζπκβάζεηο 

κειεηψλ πνπ ππνβάιινληαη ηερληθέο πξνζθνξέο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν θαη‟ ειάρηζηνλ ρξφλνο 

ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 12 κήλεο.  
lix

  Γεληθά γηα δεηήκαηα ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξβι. άξζξν 97 λ. 4412/2016. 
lx
  Πξβι. άξζξν 97 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016. 

lxi
 Ζ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ λ. 4412/2016. 

lxii
 Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο ην Φ.Π.Α.,  κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016.).  
lxiii

  Πξβι. άξζξν 88 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
lxiv

  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη φξην πνζνζηνχ έθπησζεο, πάλσ 

απφ ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη, επηπιένλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

πξφζζεηε εγγχεζε, θιηκαθσηά απμαλφκελε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο (άξζξν 72 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην λ. 

4412/2016) 
lxv Σα γρακκάηηα ζύζηαζες τρεκαηηθής παραθαηαζήθες ηοσ Σακείοσ Παραθαηαζεθώλ θαη Γαλείφλ, γηα ηελ παροτή 

εγγσήζεφλ ζσκκεηοτής θαη θαιής εθηέιεζες (εγγσοδοηηθή παραθαηαζήθε) ζσζηήλοληαη ζύκθφλα κε ηελ εηδηθή 

λοκοζεζία ποσ  δηέπεη ασηό θαη εηδηθόηερα βάζεη ηοσ άρζροσ 4 ηοσ π.δ ηες 30 Γεθεκβρίοσ 1926/3 Ιαλοσαρίοσ 1927 

(“Περί ζσζηάζεφς θαη αποδόζεφς παραθαηαζεθώλ θαη θαηαζέζεφλ παρά ηφ Σακείφ Παραθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείφλ”). Πρβι. ηο κε αρ. πρφη. 2756/23-5-2017 έγγραθο ηες Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 
lxvi

  Δηδηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πξβι. άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 
lxvii

  Άξζξν 72 παξ. 17 λ. 4412/2016.  
lxviii

 χκθσλα κε ηηο πεξ. 35 θαη 40 ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ λ. 4412/2016, εμαθνινπζεί ε 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ηχπν, θαηά πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 3548/2007,  κέρξη ηελ 31-12-2023.  (πξβ. παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 

4412/2016). 
lxix

 χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3548/2007, πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο θαη ηελ 31.12.2023 (πξβ. 

άξζξν 379 παξ. 12 ηνπ λ. 4412/2016). Γηα ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 77 λ  
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4270/2015 πξβι παξ. 5 απηνχ. 

lxx
 Πξβ. Άξζξν 25 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ/ Γξαθείσλ Μειεηψλ ή ηνπ ΜΖ.Μ.Δ.Γ.Δ. θαηά 

πεξίπησζε .  
lxxi

  Γηα ηελ θαηαλφεζε πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδίσο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηξίησλ ρσξψλ ζε 

δηαγσληζκνχο, βι. ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ», Βξπμέιιεο, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  
lxxii

  χκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο Γ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
lxxiii

  Γηα ην έιεγρν ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε δεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en  
lxxiv 

Πξβι. πεξ. ε‟ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4412/2016. 
lxxv

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ. 4497/2017. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην ΔΔΔ, ε αλαθνξά ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε” λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο 

άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
lxxvi

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016. 
lxxvii

  Πξβι. άξζξν 73 παξ. 10 λ. 4412/2016. 
lxxviii

  Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2Α ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016.  
lxxix 

Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 18.1.5 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 

4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο 

θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 18.1.5, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ ζεκείν 

ηεο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 18.1.5 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) θαη ηα 

απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ επηιέμεη θάπνηνλ 

απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 18.1.5, δηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ην ΔΔΔ θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα. 
lxxx

  ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ 
lxxxi

 Πρβι. άρζρο 73 παρ. 10 λ. 4412/2016. Δπίζες, βι. σπ’ αρηζκ. πρφη. 6271/30-11-2018 έγγραθο ηες Αρτής (ΑΓΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ζτεηηθά κε ηελ απόθαζε ΓΔΔ ηες 24 Οθηφβρίοσ 2018 ζηελ σπόζεζε C-124/2017, Vossloh, 

ηδίφς ζθέυεης 38 – 41, ηΔ ΔΑ 40/2019. 
lxxxii

  Άξζξν 73 παξ. 6 λ. 4412/2016 
lxxxiii

 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 18.1.5 ηίζεηαη εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
lxxxiv

  ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 

2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 
lxxxv

  Πξβι άξζξν 73 παξ. 7 λ. 4412/2016 
lxxxvi

  Πξβι. απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην 

άξζξν 22 ηνπ λ. 4782/2021 
lxxxvii

 Όια ηα θξηηήξηα επηινγήο, πιελ ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξ. 75 

παξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 77 ηνπ λ. 4412/2016), είλαη πξναηξεηηθά γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). ε θάζε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη δπζαλάινγα ε ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο. Καηά ην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, είλαη αλαγθαίν λα ηεξνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, νη ζεκειηψδεηο 

ελσζηαθέο αξρέο, ηδίσο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Τα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19.1 έσο 19.4  

εμεηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε 

(θξηηήξηα “on/off”) θαη δελ κπνξνύλ λα ηίζεληαη σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ζην άξζξν 21.1 

ηεο παξνχζαο θαη λα βαζκνινγνχληαη, πιελ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ηίζεληαη σο θξηηήξην επηινγήο θαη εηδηθφηεξα ηερληθήο ηθαλφηεηαο. 
lxxxviii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ 

Μεηξψνπ Μειεηεηψλ/ Γξαθείσλ Μειεηψλ ή απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019 ηνπ Μεηξψνπ 

Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Μ.Δ.ΓΔ.). Πξβι. Άξζξν 77 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.. 
lxxxix 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη 

απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 

ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη πεξηγξαθηθά ζην 

παξφλ ζεκείν ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 

(Α΄ 112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία κειέηεο. Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη ε ππνρξεσηηθή 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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απαίηεζε – γηα ηε δηάζεζε ζε ηζρχ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ έλαληη επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ ηεο πεξ ζ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016 κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο Υ.Α.    
xc

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη 

απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 

ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016). Σα ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαζνξίδνληαη αλά θαηεγνξία κειέηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζέηνπζα αξρή πεξηγξάθεη, 

ζην παξφλ ζεκείν, ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, αλάινγα κε ηελ ππφ αλάζεζε 

κειέηε, ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 

112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία κειέηεο. Δηδηθά σο πξνο ηελ απαίηεζε ζηειέρσζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη πεξηγξαθηθά ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (εκπεηξία, πηπρία, θιπ) ησλ 

απαηηνχκελσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κειεηεηψλ. Γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο ζηειέρσζεο, πξβι. άξζξν 

22.2.3 ηεο παξνχζαο. 
xci

 Πξναηξεηηθή επηινγή. Ζ παξ. 19.4 ηίζεηαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ζπκπιεξψλεηαη 

θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην άξζξν 82 πξνβιέπεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα απαηηεί θαη πηζηνπνηεηηθφ  ζπκκφξθσζεο κε ζπζηήκαηα ή πξφηππα φζνλ 

αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Δπαλαιακβάλεηαη φηη φιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα 

είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 λ. 4412/2016). 
xcii

  Πξβ. άξζξν 79 παξ. 9 ηνπ  λ. 4412/2016.  
xciii 

Σν φξην ησλ ζειίδσλ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

κειέηεο πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί. 
xciv ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία νξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Σα θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 2 θα η 3 ηνπ λ. 4412/2016, επηπιφλ δε ηδίσο ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 

86 παξ. 4 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

α) ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, λα νξίδνληαη θαηά ζαθή  θαη αληηθεηκεληθά κεηξήζηκν ηξφπν, θαη 

λα κελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή 
απεξηφξηζηεο ειεπζεξίαο επηινγήο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (πξβ. παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016). 
β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ άξζξσλ 19.1 έσο 19.4 ηεο παξνύζεο δελ κπνξνύλ λα ηίζεληαη σο  θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

πιελ ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ δηαηεζέληνο πξνζσπηθνύ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνο αλάζεζε ζύκβαζεο , ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα 

απηνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην επίπεδν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 2 πεξ. (β) ηνπ λ. 4412/2016, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ηα πξνζόληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ δελ ηίζεληαη κεηαμύ ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ηερληθήο ηθαλόη εηαο ηνπ πξνζθέξνληνο ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αλαθνξά ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ, θαη ά ηε δηάηαμε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

XII/Μέξνο II/πεξ. (ζη) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
 

xcv
 ην ζεκείν απηφ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε (ζπληειεζηέο βαξχηεηαο) ππφ κνξθή 

πνζνζηνχ επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ πξνζδίδεη ζε θαζέλα απφ ηα ηεζέληα θξηηήξηα αλάζεζεο ηα νπνία έρνπλ 

επηιεγεί αλσηέξσ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Ζ 

ζηάζκηζε απηή κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε ηελ πξφβιεςε πεξηζσξίνπ δηαθχκαλζεο κε ην θαηάιιειν κέγηζην 

εχξνο, ελψ εάλ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ζην ζεκείν 

απηφ ηε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, έπεηηα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα απνθιίλεη απφ φζα αλαθέξνληαη ζηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ νη νπνίεο κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηεο 

δηάηαμεο ηεο πεξ. 15 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηε ζηάζκηζε ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο, ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ ζρεηίδνλπαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, αλά 

θαηεγνξία έξγνπ θαη κειέηεο θαη αλά εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο, Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη ζην ζεκείν 

απηφ ηεο παξνχζεο, ηίζεληαη, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη ζθφπηκν, ηα ειάρηζηα φξηα γηα ηηο επηκέξνπο 

βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ/ππνθξηηεξψλ αλάζεζεο γηα ηα νπνία νη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 1 πεξ. (β) ππνπεξ. (ββ) (ααα) ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ λ. 4412/2016.  

Πξέπεη, πάλησο, λα ιάβνπλ ππ‟ φςε νη αλαζέηνπζεο αξρέο φηη ε ζέζπηζε νξίσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ απζηεξή 

έσο απαγνξεπηηθή γηα ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Μπνξεί ινηπφλ, θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε λα κελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε θαησηέξσλ νξίσλ αλά θξηηήξην ή ην 

φξην απηφ λα ηίζεηαη πνιχ ρακειά (π.ρ. 30 κνλάδεο ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηνπ 

θξηηεξίνπ).    
xcvi

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ηίζεηαη, θαηά θαλφλα, ζην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), δεδνκέλνπ φηη ην θξηηήξην 

ηεο ηηκήο ηίζεηαη, θαηά θαλφλα, κε βαξχηεηα ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%), πιελ φκσο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, 

θαη΄ εμαίξεζε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ γλψκεο ηνπ νηθείνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ, λα νξίδεη πνζνζηφ βαξχηεηαο κηθξφηεξν ηνπ 30% γηα ην θξηηήξην ηεο ηηκήο, ζπλεπψο άλσ ηνπ 70% 

σο πξνο ηα ινηπά θξηηήξηα αλάζεζεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (άξζξν 

86 παξ. 10 λ. 4412/2016). Κάζε θξηηήξην αλάζεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο. Ζ βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά δηθαηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη 
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ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, θαη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην (βι. δηάηαμε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 11 ηνπ λ. 4412/2016).   
xcvii

 Αλαθέξεηαη κφλν αλ έρεη ηεζεί ειάρηζηα απνδεθηή επηκέξνπο βαζκνινγία ζε θάζε θξηηήξην (πξβι. δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 99  παξ. 1 πεξ. (β) ππνπεξ. (ββ) (ααα) ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ λ. 4412/2016).  
xcviii  

Όπσο αλσηέξσ  ππνζεκείσζε 
xcix

  Πξβι θαη απφθαζε ηΔ ΔΑ 184/2020 
c
  Πξβ. άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  

ci
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΔΔΔ απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ  λ. 4412/2016.  
cii

 Πξβι. άξζξν 79Α  λ. 4412/2016. 
ciii

  βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28 
civ

  Βι. ελδεηθηηθά ηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ Σκήκα) 
cv

  Άξζξν 79 παξ. 8 ζε ζπλδπαζκφ  κε άξζξν  73 παξ 2
Α
 λ. 4412/2016 

cvi
  Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Όποσ θρίλεηαη αλαγθαίο, οη αλαζέηοσζες αρτές 

κπορούλ λα δηεσθρηλίδοσλ ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες ηολ ηρόπο κε ηολ οποίο οη ελώζεης οηθολοκηθώλ θορέφλ ζα 

πρέπεη λα πιερούλ ηης απαηηήζεης οηθολοκηθής θαη τρεκαηοοηθολοκηθής επάρθεηας ή ηετληθής θαη επαγγεικαηηθής 

ηθαλόηεηας θαηά ηα άρζρα 75, 76 θαη 77 εθόζολ ασηό δηθαηοιογείηαη από αληηθεηκεληθούς ιόγοσς θαη είλαη 

ζύκθφλο κε ηελ αρτή ηες αλαιογηθόηεηας.».  
cvii

 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζην φηη πξέπεη λα δεηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πξνο 

απφδεημε κφλν ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, θαηά ην αξ. 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηεί 

απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
cviii

  Πρβι. παράγραθο 12 άρζροσ 80 ηοσ λ.4412/2016.  
cix

  Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
cx

  Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ππνγξάθνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 5 Β) ηεο παξνχζαο  
cxi

  Πξβι. ην α.π. 1081/18-02-21 έγγξαθν ηεο Αξρήο «Δλεκέξσζε γηα δεηήκαηα απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο (απηφκαηε άληιεζε απνδεηθηηθνχ - ελεκεξφηεηα ζε παξειζφληα ρξφλν)» (ΑΓΑ: Φ5ΧΟΞΣΒ-

9ΓΡ). 
cxii

  Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
cxiii

  Πρβ. παράγραθο 12 άρζροσ 80 ηοσ λ.4412/2016,. 
cxiv

  Πξβι ππ‟ αξηζκ. 13535/29.03.2021 (ΑΓΑ Χ1Α2Χ-41Σ) εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ζχκθσλα κε ην 

απφ 8-4-21 έγγξαθν Γελ. Γξακκαηέσλ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθαηνζχλεο. Με ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ 

Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο θαηαξγνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή 

2. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεσο ή ιχζεσο θαη κε πησρεχζεσο ή πησρεχζεσο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε 

4. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πεξί ελάξμεσο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη 

πεξηπηψζεηο ησλ θαηαξγεκέλσλ ήδε άξζξσλ 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Δπηθχξσζε πκθσλίαο Πηζησηψλ 

θαη εηαηξίαο θαη Γηνξηζκφο Δπηηξφπνπ) θαη ησλ άξζξσλ 46 & 46α, 46β, θαη 46γ (ζέζε ζε εηδηθή 

εθθαζάξηζε) ηνπ ίδηνπ σο άλσ Ν. 1892/1990 

5. Βεβαίσζε πεξί θαηάξγεζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 46 λ. 1892/1990 (πεξί εηδηθήο εθθαζάξηζεο) 

6. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο 

7. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηψρεπζεο - πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ - δήισζε παχζεο 

πιεξσκψλ 

8. Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

9. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζπλδηαιιαγή - εμπγίαλζε θαη‟ άξζξν 99 λ. 3588/2007 

10. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο (αθνξά θαη έθδνζε απφθαζεο) 

11. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε εθθαζάξηζεο 

12. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

13. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζέζε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε (αθνξά θαη έθδνζε 

απόθαζεο) 

14. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε δηνξηζκνχ ή αληηθαηάζηαζεο εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή 

15. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

16. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

17. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

18. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πεξί ιχζεσο εηαηξίαο (κφλν ΑΔ) 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
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19. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ΟΔ/ΔΔ 

20. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ζσκαηείσλ - ζπιιφγσλ 

21. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο αζηηθψλ εηαηξηψλ 

22. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ππαγσγήο ζε έθηαθηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ππνρξεψζεσλ εκπφξσλ 

23. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ππαγσγήο ζηελ εηδηθή δηαρείξηζε (λ. 4307/2014) 

24. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί ιχζεο ή εθθαζάξηζεο αγξνηηθνχ ή δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

25. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο εηαηξίαο 
cxv

 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηηο επηιέμεη, φιεο ή θάπνηα/εο εμ απηψλ, σο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 
cxvi

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ κπνξέζεη λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ζπληξέρεη 

θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθιείεη νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
cxvii

 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
cxviii

  Ζ πιαηθφξκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο eCertis γηα ηελ αλαδήηεζε ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ άιισλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ είλαη δηαζέζηκε, ρσξίο θφζηνο, ζηε δηαδξνκή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΔΑΑΓΖΤ είλαη ν αξκφδηνο εζληθφο θνξέαο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ηήξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ eCertis γηα ηελ Διιάδα. Πξβι. ην κε αξηζκ. πξση. 2282/25-4-2018 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Αξρήο 

ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-

epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  
cxix

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πηπρία ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη ζην Μεηξψν Γξαθείσλ Μειεηψλ, 

πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2021, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ίζρπε έσο θαη ηηο 2 Ηνπιίνπ 2019 (ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 39 παξ. 2 ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 4764/2020 

(Α΄ 256). 
cxx

  Πρβι. παράγραθο 12 άρζροσ 80 ηοσ λ.4412/2016.. 
cxxi

 πκπιεξψλνληαη  ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (απνδεηθηηθά κέζα), θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ην Μέξνο Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ  ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016. 
cxxii

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο  ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 19.3, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαγξάθεη φζα εθ ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία αηη,  β, γ, ε, ζη θαη 

ε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016 απαηηνχληαη (άξζξν 80 παξ. 5 ηνπ σο άλσ 

λφκνπ). Δηδηθά ε ζηειέρσζε ησλ εκεδαπψλ κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

βεβαίσζεο εγγξαθήο (πηπρίν) ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ/ Γξαθείσλ Μειεηψλ κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ έλαξμε πιήξνπο ηζρχνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Σκήκα ΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.).  
cxxiii

 Δθφζνλ έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθή απαίηεζε ζην άξζξν 19.4, ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 

ηνπ λ. 4412/2016. 
cxxiv

  χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά  

α. ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 

β. ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 

86), θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν 

πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 

δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 

ε. ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 

ζ. ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 

199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

η. ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα 

ηεο ζηελ εκεδαπή, 

ηα. ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) θαη 

έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε 

ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ηβ`, 

ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα θπζηθά 

ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη 
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δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

ηε. ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 
cxxv

  Σν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηάδεη ηηο 

ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ 

Μεηξψν. 
cxxvi

  Πξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
cxxvii

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο 

ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ δπλάκεη 

ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη 

κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, 

θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ αίξεηαη ε επζχλε 

ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο. 
cxxviii

 Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνζνζηνχ 

κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 
cxxix

 Σίζεληαη νη ηπρφλ ιεθζείζεο γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο, π.ρ. απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, δέζκεπζεο 

πίζησζεο, έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο,  ε πξνεγνύκελε ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζε πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ζύκβαζεο, ηπρφλ άιιεο εγθξίζεηο, εηδηθνί φξνη, 

θιπ. 
cxxx

 Σνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ εξγνδφηε – αλαζέηνπζαο αξρήο (άξζξν 2 παξ. 3 ζηνηρ. 2 ηνπ λ. 4412/2016). 


