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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1  Αναθετουσα αρχη             :    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδος                                              : Λεωφ. Συγγρου 80-88
Ταχ.Κωδ. : 117 41
Τηλ. : 213 2065313
E-mail           :

:
yptyna@patt.gov.gr

Α.Φ.Μ.  
Κωδικος ηλεκτρονικης 
τιμολογησης44         
Γενικη Διευθυνση στο διαδικτυο  
(URL)

Πληροφοριες

:

:

:

:

997875116

………………………………………………..…………………..

www.patt.gov.gr 

Προϊσταμενος  Δ/νσης  Τεχνικων  Έργων  Περιφερειας
Αττικης.

1.2 Κυριος του Έργου :   Περιφερεια Αττικης

1.3 Εργοδοτης:   Περιφερεια Αττικης

1.4 Προϊσταμενη Αρχη: η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Περιφερειας Αττικης  και  η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Περιφερειας Αττικης βασει του Π.Δ. 7/2013.

1.5 Διευθυνουσα Υπηρεσια :   Τμημα Μελετων Κανονισμων & Προτυπων της Διευθυνσης Τεχνικων
Έργων της Περιφερειας Αττικης

1.6 Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο:  Τεχνικο Συμβουλιο Δημοσιων Έργων Περιφερειας Αττικης

1.7 Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης της μελετης, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες
η στον αναδοχο.

Εφοσον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  η/και  τα  αποφαινομενα  οργανα  της  αναθετουσας  αρχης
καταργηθουν,  συγχωνευτουν  η  με  οποιονδηποτε  τροπο  μεταβληθουν  κατα  τη  διαρκεια  της
διαδικασιας  συναψης  η  εκτελεσης  της  μελετης,  υποχρεουνται  να  δηλωσουν  αμεσα  στους
προσφεροντες5 η στον αναδοχο τα στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια
κατα  τον  νομο  αποτελουν  καθολικο  διαδοχο  των  εν  λογω  οργανων  που  υπεισερχονται  στα
δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα εγγραφα της συμβασης,  κατα την εννοια της περιπτ.  14  της παρ.  1  του  αρθρου 2 του  ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα:

α) η παρουσα διακηρυξη,
β) το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ) 6, 
γ) το εντυπο οικονομικης προσφορας, οπως παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του
υποσυστηματος,
δ) το Τευχος Τεχνικων Δεδομενων του εργου με τα τυχον Παραρτηματα του, το προγραμμα των
απαιτουμενων μελετων  και η τεκμηριωση της σκοπιμοτητας του εργου.
ε) το τευχος της Συγγραφης Υποχρεωσεων (Σ.Υ.)   με τα τυχον Παραρτηματα του, 
στ) το τευχος προεκτιμωμενων αμοιβων,
ζ) το υποδειγμα ….7
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η)  τυχον  συμπληρωματικες  πληροφοριες  και  διευκρινισεις  που  θα  παρασχεθουν  απο  την
αναθετουσα αρχη  επι ολων των ανωτερω,

2.2 Προσφερεται  ελευθερη,  πληρης,  αμεση  και  δωρεαν  ηλεκτρονικη  προσβαση στα  εγγραφα της
συμβασης8 στον  ειδικο,  δημοσια  προσβασιμο,  χωρο  “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι”  της  πυλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης αναρταται σχετικη ενημερωση με
αναφορα στον συστημικο αριθμο διαγωνισμου και  διασυνδεση στον ανωτερω ψηφιακο χωρο του
ΕΣΗΔΗΣ  Δημοσια Έργα. 

Καθε  ειδους  επικοινωνια και  ανταλλαγη πληροφοριων  πραγματοποιειται  μεσω της  διαδικτυακης
πυλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

........................................................................................9 10.

2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την 7/9/202111, η αναθετουσα αρχη παρεχει σε ολους
τους  προσφεροντες  που  συμμετεχουν  στη  διαδικασια  συναψης  συμβασης  συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο εως την 10/9/202112. 

Απαντησεις  σε  τυχον  διευκρινισεις  που  ζητηθουν,  αναρτωνται  στον  δημοσια  προσβασιμο
ηλεκτρονικο  χωρο  του  διαγωνισμου  στην  προαναφερομενη  πυλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια  Έργα  μαζι  με  τα  υπολοιπα  εγγραφα  της  συμβασης  προς  ενημερωση  των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων, οι οποιοι ειναι υποχρεωμενοι να ενημερωνονται με δικη τους
ευθυνη μεσα απο τον υποψη ηλεκτρονικο χωρο.

Η αναθετουσα  αρχη  παρατεινει  την προθεσμια παραλαβης των προσφορων,  ουτως ωστε  ολοι  οι
ενδιαφερομενοι  οικονομικοι  φορεις  να  μπορουν  να  λαβουν  γνωση  ολων  των  αναγκαιων
πληροφοριων για την καταρτιση των προσφορων στις ακολουθες περιπτωσεις:
α)  οταν,  για  οποιονδηποτε  λογο,  προσθετες  πληροφοριες,  αν και  ζητηθηκαν απο  τον  οικονομικο
φορεα εγκαιρα, δεν εχουν παρασχεθει το αργοτερο τεσσερις (4) ημερες πριν απο την προθεσμια που
οριζεται για την παραλαβη των προσφορων,
β) οταν τα εγγραφα της συμβασης υφιστανται σημαντικες αλλαγες. 
Η διαρκεια της παρατασης θα ειναι αναλογη με τη σπουδαιοτητα των πληροφοριων που ζητηθηκαν η
των αλλαγων.

Όταν  οι  προσθετες  πληροφοριες  δεν  εχουν  ζητηθει  εγκαιρα  η  δεν  εχουν  σημασια  για  την
προετοιμασια  καταλληλων προσφορων,  η  παραταση της  προθεσμιας  εναποκειται  στη διακριτικη
ευχερεια της αναθετουσας αρχης.

2.4 Τροποποιηση των ορων της διαγωνιστικης διαδικασιας (πχ αλλαγη/μεταθεση της καταληκτικης
ημερομηνιας υποβολης προσφορων καθως και σημαντικες αλλαγες των εγγραφων της συμβασης,
συμφωνα με την προηγουμενη παραγραφο), δημοσιευονται στο ΚΗΜΔΗΣ1313. 

Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Οι οικονομικοι φορεις δεσμευονται οτι:
α) τηρουν και θα εξακολουθησουν να τηρουν κατα την εκτελεση της συμβασης, εφοσον επιλεγουν,
τις υποχρεωσεις τους που απορρεουν απο τις διαταξεις της περιβαλλοντικης, κοινωνικοασφαλιστικης
και  εργατικης  νομοθεσιας,  που  εχουν  θεσπιστει  με  το  δικαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικο  δικαιο,
συλλογικες συμβασεις η διεθνεις διαταξεις περιβαλλοντικου, κοινωνικου και εργατικου δικαιου,  οι
οποιες απαριθμουνται στο Παραρτημα Χ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. Η τηρηση των εν
λογω υποχρεωσεων ελεγχεται και βεβαιωνεται απο τα οργανα που επιβλεπουν την εκτελεση των
δημοσιων συμβασεων και τις αρμοδιες δημοσιες αρχες και υπηρεσιες που ενεργουν εντος των οριων
της ευθυνης και της αρμοδιοτητας τους1414 
β)  δεν θα ενεργησουν αθεμιτα,  παρανομα  η καταχρηστικα καθ΄  ολη τη διαρκεια της διαδικασιας
αναθεσης, αλλα και κατα το σταδιο εκτελεσης της συμβασης, εφοσον επιλεγουν
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γ) λαμβανουν τα καταλληλα μετρα για να διαφυλαξουν την εμπιστευτικοτητα των πληροφοριων που
εχουν χαρακτηρισθει ως τετοιες.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορες  υποβαλλονται  απο  τους  ενδιαφερομενους  ηλεκτρονικα,  μεσω  της
διαδικτυακης  πυλης  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεχρι  την  καταληκτικη
ημερομηνια  και  ωρα  που  οριζεται  στο  αρθρο  14  της  παρουσας  διακηρυξης,  σε  ηλεκτρονικο
φακελο  του  υποσυστηματος  «ΕΣΗΔΗΣ-  Δημοσια   Έργα»   και  υπογραφονται,  τουλαχιστον,  με
προηγμενη ηλεκτρονικη  υπογραφη,  η  οποια υποστηριζεται  απο αναγνωρισμενο  (εγκεκριμενο)
πιστοποιητικο, συμφωνα με την παρ. 2 του αρθρου 37 του ν. 4412/201615.

Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις ακολουθουν τη
διαδικασια  εγγραφης  του  αρθρου  5  παρ.  1.2  εως  1.4  της  Κοινης  Υπουργικης  Αποφασης  με  αρ.
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών
και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών   με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξης ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημοσια Έργα).

Η ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται
συμφωνα με τα ανωτερω, ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση,
ειτε απο εκπροσωπο τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα, προσδιοριζεται η εκταση
και το ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης, συμπεριλαμβανομενης της κατανομης
αμοιβης  μεταξυ  τους,  καθως  και  ο  εκπροσωπος/  συντονιστης  αυτης.  Η  εν  λογω  δηλωση
περιλαμβανεται  ειτε  στο ΕΕΕΣ (Μερος ΙΙ.  Ενοτητα Α) ειτε  στη συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση
που δυναται να υποβαλλουν τα μελη της ενωσης.

3.2 Στον ηλεκτρονικο φακελο προσφορας περιεχονται:

(α) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης».

(β)  ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη «Τεχνικη Προσφορα».

(γ) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη  «Οικονομικη Προσφορα».

3.3 Απο τον προσφεροντα σημαινονται, με χρηση του σχετικου πεδιου του υποσυστηματος, κατα την
συνταξη της προσφορας,  τα στοιχεια εκεινα που εχουν εμπιστευτικο χαρακτηρα,  συμφωνα με τα
οριζομενα στο αρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιπτωση αυτη, ο προσφερων υποβαλλει στον οικειο  (υπο)φακελο σχετικη αιτιολογηση με τη
μορφη ψηφιακα υπογεγραμμενου αρχειου pdf, αναφεροντας ρητα ολες τις σχετικες διαταξεις νομου η
διοικητικες  πραξεις  που  επιβαλλουν  την  εμπιστευτικοτητα  της  συγκεκριμενης  πληροφοριας,  ως
συνημμενο της ηλεκτρονικης του προσφορας. Δεν χαρακτηριζονται ως εμπιστευτικες πληροφοριες
σχετικα με τις τιμες μοναδος, τις προσφερομενες ποσοτητες και την οικονομικη προσφορα.  

3.4 Στην  περιπτωση  της  υποβολης  στοιχειων  με  χρηση  μορφοτυπου  φακελου  συμπιεσμενων
ηλεκτρονικων  αρχειων  (π.χ.  ηλεκτρονικο  αρχειο  με  μορφη  ZIP),  εκεινα  τα  οποια  επιθυμει  ο
προσφερων να χαρακτηρισει ως εμπιστευτικα, συμφωνα με τα ανωτερω αναφερομενα, θα πρεπει να
τα  υποβαλλει  ως  χωριστα  ηλεκτρονικα  αρχεια  με  μορφη  Portable  Document  Format  (PDF)  η  ως
χωριστο  ηλεκτρονικο  αρχειο  μορφοτυπου φακελου  συμπιεσμενων ηλεκτρονικων αρχειων που να
περιλαμβανει αυτα.

3.5 Ο  χρηστης  –  οικονομικος  φορεας  υποβαλλει  τους  ανωτερω  (υπο)φακελους  μεσω  του
υποσυστηματος, οπως περιγραφεται κατωτερω:

α) Τα  στοιχεια  και  δικαιολογητικα  που  περιλαμβανονται  στον  (υπο)φακελο  με  την  ενδειξη
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης»  ειναι τα οριζομενα στο αρθρο 20.2, τα δε στοιχεια και δικαιολογητικα
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που περιλαμβανονται στον (υπο)φακελο με την ενδειξη «Τεχνικη Προσφορα» ειναι τα οριζομενα στο
αρθρο 20.3 της παρουσας.
Τα στοιχεια αμφοτερων των (υπο)φακελων υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα ηλεκτρονικα σε
μορφη αρχειου Portable Document Format (PDF) και γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωση, συμφωνα
με την παρ. β του αρθρου 5 της παρουσας.

β) Το  αργοτερο πριν  την  ημερομηνια  και  ωρα  αποσφραγισης  των προσφορων που οριζεται  στο
αρθρο 14 της παρουσας, προσκομιζονται στην Αναθετουσα Αρχη1616 με ευθυνη του οικονομικου φορεα,
οι  πρωτοτυπες  εγγυησεις  συμμετοχης  σε  εντυπη  μορφη,  πλην  των  εγγυησεων  που  εκδιδονται
ηλεκτρονικα, αλλως η προσφορα απορριπτεται ως απαραδεκτη. Οι ανωτερω πρωτοτυπες εγγυητικες
επιστολες συμμετοχης προσκομιζονται σε κλειστο φακελο στον οποιο αναγραφεται τουλαχιστον ο
αποστολεας, τα στοιχεια του παροντος διαγωνισμου και ως παραληπτης η Επιτροπη Διαγωνισμου.

Επισημαινεται  οτι  η εν λογω υποχρεωση δεν ισχυει  για τις  εγγυησεις ηλεκτρονικης εκδοσης (π.χ.
εγγυησεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Η προσκομιση των πρωτοτυπων εγγυησεων συμμετοχης πραγματοποιειται ειτε με καταθεση του ως
ανω  φακελου  στην  υπηρεσια  πρωτοκολλου  της  αναθετουσας  αρχης  ειτε  με  την  αποστολη  του
ταχυδρομικως,  επι αποδειξει.  Το βαρος αποδειξης της εγκαιρης προσκομισης φερει  ο οικονομικος
φορεας.  Το  εμπροθεσμο  αποδεικνυεται  με  τον  αριθμο  πρωτοκολλου  ειτε  με  την  επικληση  του
σχετικου αποδεικτικου αποστολης, ανα περιπτωση.
Στην περιπτωση που  επιλεγει η αποστολη του φακελου της εγγυησης συμμετοχης ταχυδρομικως, ο
οικονομικος φορεας αναρτα, εφοσον δεν διαθετει αριθμο εγκαιρης εισαγωγης του φακελου του στο
πρωτοκολλο της αναθετουσας αρχης, το αργοτερο εως την ημερομηνια και ωρα αποσφραγισης των
προσφορων,  μεσω της  λειτουργιας «επικοινωνια»,  τα  σχετικο  αποδεικτικο  στοιχειο  προσκομισης
(αποδεικτικο καταθεσης σε υπηρεσιες ταχυδρομειου - ταχυμεταφορων),  προκειμενου να ενημερωσει
την  αναθετουσα  αρχη  περι  της  τηρησης  της  υποχρεωσης  του  σχετικα  με  την  (εμπροθεσμη)
προσκομιση της εγγυησης συμμετοχης του στον παροντα διαγωνισμο.

γ) Οι προσφεροντες συντασσουν την οικονομικη τους προσφορα συμπληρωνοντας την αντιστοιχη
ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του υποσυστηματος.

δ) Στην  οικονομικη  προσφορα αναγραφεται  η  προσφερομενη τιμη  ανα κατηγορια μελετης  και  η
συνολικη  τιμη για  την εκτελεση της συμβασης.  Η οικονομικη  προσφορα συντιθεται  για καθε  επι
μερους κατηγορια μελετης, συμφωνα με τις διαταξεις της περιπτωσης δ' της παρ. 8 του αρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβανει, εκτος απο τις αμοιβες για την εκπονηση των μελετων, τις αμοιβες
για τον προγραμματισμο, την επιβλεψη και την αξιολογηση των αναγκαιων ερευνητικων εργασιων
πασης  φυσεως,  καθως  επισης  και  των  εργασιων  /μελετων,  συμφωνα  με  τα  αναφερομενα  στην
περιπτωση δ' της παρ. 8 του αρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο
95 παρ. 3 του νομου αυτου.  Η συνολικη προσφερομενη τιμη τρεπεται σε ποσοστο εκπτωσης επι της
προεκτιμωμενης αμοιβης, με στρογγυλοποιηση στο δευτερο δεκαδικο ψηφιο.

ε)  Στη  συνεχεια,  οι  προσφεροντες  παραγουν  απο  το  υποσυστημα  τα  ηλεκτρονικα  αρχεια
[«εκτυπωσεις»  των  Δικαιολογητικων  Συμμετοχης,  της  Τεχνικης  Προσφορας  και  της  Οικονομικης
Προσφορας  τους  σε  μορφη  αρχειου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχεια  αυτα  γινονται
αποδεκτα, εφοσον φερουν, τουλαχιστον  προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη, η οποια υποστηριζεται
απο  αναγνωρισμενο  (εγκεκριμενο)  πιστοποιητικο17 και  επισυναπτονται  στους  αντιστοιχους
(υπο)φακελους  της  προσφορας.  Κατα  την  συστημικη  υποβολη  της  προσφορας  το  υποσυστημα
πραγματοποιει αυτοματοποιημενους ελεγχους επιβεβαιωσης της ηλεκτρονικης προσφορας σε σχεση
με  τα  παραχθεντα  ηλεκτρονικα  αρχεια  (Δικαιολογητικα  Συμμετοχης,  Τεχνικη  Προσφορα  και
Οικονομικη Προσφορα) και εφοσον οι ελεγχοι αυτοι  αποβουν επιτυχεις, η προσφορα υποβαλλεται
στο υποσυστημα. Διαφορετικα, η προσφορα δεν υποβαλλεται και το υποσυστημα ενημερωνει τους
προσφεροντες  με  σχετικο  μηνυμα  σφαλματος  στη  διεπαφη  του  χρηστη  των  προσφεροντων,
προκειμενου οι τελευταιοι να προβουν στις σχετικες ενεργειες διορθωσης.
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στ) Εφοσον οι οικονομικοι οροι δεν εχουν αποτυπωθει στο συνολο τους στις ειδικες ηλεκτρονικες
φορμες του υποσυστηματος, οι προσφεροντες επισυναπτουν ψηφιακα υπογεγραμμενα τα σχετικα
ηλεκτρονικα αρχεια, συμφωνα με τα ανωτερω οριζομενα στην περ. (ε)1818.

ζ) Απο το υποσυστημα εκδιδεται ηλεκτρονικη αποδειξη υποβολης προσφορας, η οποια αποστελλεται
στον  οικονομικο  φορεα  με  μηνυμα  ηλεκτρονικου  ταχυδρομειου. Στις  περιπτωσεις  που  με  την
προσφορα υποβαλλονται  δημοσια η και ιδιωτικα εγγραφα,  ειτε εχουν παραχθει απο τον ιδιο τον
προσφεροντα ειτε απο τριτους, αυτα γινονται αποδεκτα ανα περιπτωση, συμφωνα  με την παρ.1.2.1
του αρθρου 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημοσια Έργα. καθως και με την αντιστοιχη παρ. β του αρθρου 5
της παρουσας.

η) Έως  την  ημερα  και  ωρα  αποσφραγισης  των  προσφορων  προσκομιζονται  με  ευθυνη  του
οικονομικου φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε κλειστο φακελο, στον οποιο
αναγραφεται ο αποστολεας και ως παραληπτης η Επιτροπη Διαγωνισμου του παροντος διαγωνισμου,
τυχον  στοιχεια  της  ηλεκτρονικης  προσφορας  του,  ητοι  των  (υπο)φακελων  «Δικαιολογητικα
Συμμετοχης»,  «Τεχνικη  Προσφορα»  και  «Οικονομικη  Προσφορα»,  τα  οποια  απαιτειται  να
προσκομισθουν σε πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα1919.
Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι :
i)  η  πρωτοτυπη  εγγυητικη  επιστολη  συμμετοχης,  πλην  των  περιπτωσεων  που  αυτη  εκδιδεται
ηλεκτρονικα,  αλλως  η  προσφορα  απορριπτεται  ως  απαραδεκτη,  συμφωνα  με  τα  ειδικοτερα
οριζομενα στο αρθρο 4γii) της παρουσας,
ii)  αυτα  που  δεν  υπαγονται  στις  διαταξεις  του  αρθρου  11 παρ.  2  του  ν.  2690/1999 (ενδεικτικα
συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα),
iii)  ιδιωτικα εγγραφα  τα  οποια δεν  εχουν  επικυρωθει  απο  δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο
υπηρεσιες  και  φορεις  της  περιπτωσης  α  της  παρ.  2  του  αρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η  δεν
συνοδευονται απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους, καθως και
iv)  αλλοδαπα  δημοσια  εντυπα  εγγραφα  που  φερουν  την  επισημειωση  της  Χαγης  (Apostille),  η
προξενικη θεωρηση και δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο. 

Σε περιπτωση μη υποβολης ενος η περισσοτερων απο τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα που
υποβαλλονται  σε  εντυπη  μορφη,  πλην  της  πρωτοτυπης  εγγυησης  συμμετοχης,  δυναται  να
συμπληρωνονται και να υποβαλλονται συμφωνα με το αρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφεροντες  δυνανται  να  ζητησουν  την  αποσυρση  υποβληθεισας  προσφορας,  πριν  την
καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων, με εγγραφο αιτημα τους προς την αναθετουσα
αρχη,  σε  μορφη  ηλεκτρονικου  αρχειου  Portable Document Format (PDF), το  οποιο  υποβαλλεται
συμφωνα με την περ. ii η iv του αρθρου 5β της παρουσας μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια»
του  υποσυστηματος20.  Πιστοποιημενος  χρηστης  της  αναθετουσας  αρχης,  χωρις  να  απαιτειται
αποφαση  της  τελευταιας,  προβαινει  στην  απορριψη  της  σχετικης  ηλεκτρονικης  προσφορας  στο
υποσυστημα πριν την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης της προσφορας. Κατοπιν,  ο οικονομικος
φορεας δυναται  να  υποβαλει  εκ νεου προσφορα μεσω του υποσυστηματος εως την καταληκτικη
ημερομηνια υποβολης  των προσφορων.

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού2121 

α) Μετα  την  καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολης  προσφορων,  οπως  οριζεται  στο  αρθρο  14  της
παρουσας, και πριν απο την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, πιστοποιημενος χρηστης της αναθετουσας
αρχης μεταβιβαζει την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο
χρηστη της Επιτροπης Διαγωνισμου.  

β) Η   Επιτροπη  Διαγωνισμου2222,  κατα  την  ημερομηνια  και  ωρα  που  οριζεται  στο  αρθρο  14  της
παρουσας, προβαινει σε ηλεκτρονικη αποσφραγιση του (υπο)φακελου «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
και του (υπο)φακελου “Τεχνικη Προσφορα”,  χωρις να παρεχει στους προσφεροντες προσβαση στα
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υποβληθεντα  δικαιολογητικα  συμμετοχης  η  στις  υποβληθεισες  τεχνικες  προσφορες  των  λοιπων
οικονομικων φορεων. 
Η αναθετουσα αρχη διαβιβαζει στον Προεδρο της Επιτροπης Διαγωνισμου τους κλειστους  φακελους
με  τις  πρωτοτυπες εγγυησεις  συμμετοχης που εχουν προσκομιστει  πριν την ημερομηνια και  ωρα
αποσφραγισης των προσφορων που οριζεται, ομοιως, στο αρθρο 14 της παρουσας.

γ) Στη συνεχεια,  μετα την ως ανω αποσφραγιση, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει στις ακολουθες
ενεργειες:
(i) αναρτα  στον  ηλεκτρονικο  χωρο  «Συνημμενα  Ηλεκτρονικου  Διαγωνισμου»,  τον  σχετικο

καταλογο προσφεροντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα, με δικαιωμα προσβασης
μονον στους προσφεροντες .

(ii) ελεγχει εαν προσκομιστηκαν οι απαιτουμενες πρωτοτυπες εγγυητικες επιστολες συμμετοχης
συμφωνα με την παρ. 5β του αρθρου 3 της παρουσας.  Η προσφορα οικονομικου φορεα που
παρελειψε  ειτε  να  προσκομισει  την  απαιτουμενη  πρωτοτυπη  εγγυηση  συμμετοχης,  σε
περιπτωση  υποβολης  εγχαρτης  εγγυησης  συμμετοχης,  ειτε  να  υποβαλει  την  απαιτουμενη
εγγυηση ηλεκτρονικης  εκδοσης  στον  οικειο ηλεκτρονικο υποφακελο μεχρι  την καταληκτικη
ημερομηνια  υποβολης  προσφορων,  απορριπτεται  ως  απαραδεκτη,  μετα  απο  γνωμη  της
Επιτροπης  Διαγωνισμου,  η  οποια  συντασσει  πρακτικο,  στο  οποιο  περιλαμβανονται  τα
αποτελεσματα  του  ανωτερω  ελεγχου  και  υποβαλλει  στην  αναθετουσα  αρχη  το  σχετικο
ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”, μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος,
προς εγκριση για τη ληψη αποφασης απορριψης της προσφορας, συμφωνα με την παρ. 1 του
αρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετα  την  εκδοση  της  αποφασης  εγκρισης  του  ανωτερω  πρακτικου  για  την  απορριψη  της
προσφορας, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες.
Η αποφαση απορριψης της προσφορας εκδιδεται πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αλλης
αποφασης σχετικα με την αξιολογηση των προσφορων της παρουσας διαδικασιας.

(iii) ελεγχει  τα  υποβληθεντα  δικαιολογητικα  συμμετοχης,  και  προβαινει  στην  αξιολογηση  και
βαθμολογηση των τεχνικων προσφορων, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 21.1 και 21.2,
ενω παραλληλα επικοινωνει με τους εκδοτες που αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες
επιστολες  συμμετοχης,  προκειμενου  να  διαπιστωσει  την  εγκυροτητα  τους.  Αν  διαπιστωθει
πλαστοτητα  εγγυητικης  επιστολης,  ο  υποψηφιος  αποκλειεται  απο  τον  διαγωνισμο  και
υποβαλλεται  μηνυτηρια  αναφορα  στον  αρμοδιο  εισαγγελεα.  Ακολουθως  η  Επιτροπη
Διαγωνισμου συντασσει πρακτικο, στο οποιο περιλαμβανονται τα αποτελεσματα του ανωτερω
ελεγχου και αξιολογησης, και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο,
ως  “εσωτερικο”,  μεσω  της  λειτουργιας  “επικοινωνια”  του  υποσυστηματος,  προς  εγκριση,
μεταβιβαζοντας παραλληλα ξανα την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου
στον αρμοδιο πιστοποιημενο χρηστη της Αναθετουσας Αρχης.   

δ) Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του ανωτερω πρακτικου, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει
την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες εκτος απο εκεινους  οι οποιοι αποκλειστηκαν οριστικα,
λογω  μη  υποβολης  η  προσκομισης  της  πρωτοτυπης  εγγυησης  συμμετοχης,  συμφωνα  με  την
περιπτωση (γii) της παρουσας παραγραφου και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα δικαιολογητικα
συμμετοχης και στις υποβληθεισες τεχνικες προσφορες των λοιπων προσφεροντων. 
Στη  συνεχεια  ο  πιστοποιημενος  χρηστης  της  αναθετουσας  αρχης,  μεταβιβαζει  εκ  νεου  την
αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο χρηστη της Επιτροπης
Διαγωνισμου.

ε) Μετεπειτα,  σε  διακριτο  σταδιο,  η  Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαινει  στην  αποσφραγιση  των
οικονομικων  προσφορων,  χωρις  να  παρεχει  στους  προσφεροντες  προσβαση  στα  υποβληθεντα
στοιχεια των λοιπων οικονομικων φορεων.  Εν συνεχεια η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει  στην
αξιολογηση και βαθμολογηση των οικονομικων προσφορων, συμφωνα με οριζομενα στο αρθρο 21.3
και συντασσει πρακτικο, με το οποιο εισηγειται εφαρμοζοντας το κριτηριο αναθεσης του αρθρου 21
της παρουσας, την αναθεση της συμβασης στον προσφεροντα που υπεβαλε την πλεον συμφερουσα
προσφορα (η τη  ματαιωση της διαδικασιας).  Το εν λογω πρακτικο υποβαλλεται, ως “εσωτερικο”,
μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, στην αναθετουσα αρχη, προς εγκριση.
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στ) Μετα  την  εκδοση  της  αποφασης  εγκρισης  του  πρακτικου  της  Επιτροπης  Διαγωνισμου,  η
αναθετουσα αρχη κοινοποιει  την  ως  ανω  αποφαση  σε ολους  τους  προσφεροντες  που υπεβαλαν
αποδεκτη προσφορα και παρεχει προσβαση σε αυτους στις υποβληθεισες οικονομικες προσφορες
των λοιπων προσφεροντων. 

ζ) Επισημαινεται οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια συνολικη τελικη βαθμολογια
(ισοδυναμες),  η αναθετουσα αρχη επιλεγει  τον (προσωρινο)  αναδοχο,  συμφωνα με τα ειδικοτερα
οριζομενα στο αρθρο 21.4 της παρουσας. 

η) Κατα  των  αποφασεων  της  αναθετουσας  αρχης  του  παροντος  αρθρου  χωρει  προδικαστικη
προσφυγη, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 6.

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

α) Μετα  απο  την  αξιολογηση των  προσφορων,  η  αναθετουσα  αρχη  προσκαλει,  στο  πλαισιο  της
παρουσας  ηλεκτρονικης  διαδικασιας  συναψης  συμβασης  και  μεσω  της  λειτουργικοτητας  της
«Επικοινωνιας», τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας δεκα (10) ημερων23  απο την
κοινοποιηση της  σχετικης εγγραφης ειδοποιησης σε αυτον,  τα  προβλεπομενα  στο  αρθρο 22 της
παρουσας αποδεικτικα μεσα (δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου) και τα αποδεικτικα εγγραφα
νομιμοποιησης. Ο προσωρινος αναδοχος δυναται να υποβαλει αιτημα, εντος της ως ανω προθεσμιας,
προς την αναθετουσα αρχη, για παραταση της προθεσμιας, συνοδευομενο απο αποδεικτικα εγγραφα
περι  αιτησης  χορηγησης  δικαιολογητικων  προσωρινου  αναδοχου.  Στην  περιπτωση  αυτη  η
αναθετουσα  αρχη  παρατεινει  την  προθεσμια  υποβολης  αυτων,  για  οσο  χρονο  απαιτηθει  για  τη
χορηγηση τους απο τις αρμοδιες δημοσιες αρχες.

β) Τα  δικαιολογητικα  του  προσωρινου  αναδοχου  υποβαλλονται  απο  τον  οικονομικο  φορεα
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη. Επισημαινεται
οτι δεν απαιτειται να προσκομισθουν και σε εντυπη μορφη και γινονται αποδεκτα κατα περιπτωση,
εφοσον υποβαλλονται συμφωνα με τα προβλεπομενα στις διαταξεις: 

i) ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων δημοσιων εγγραφων που
φερουν ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  σφραγιδα,  και,  εφοσον  προκειται  για  αλλοδαπα  δημοσια
ηλεκτρονικα εγγραφα, εαν φερουν επισημειωση e-Apostille 

ii) ειτε των αρθρων 15 και 2724 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων ιδιωτικων εγγραφων που
φερουν ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα

iii)  ειτε  του  αρθρου  11  του  ν.  2690/1999,  οπως  ισχυει  περι  βεβαιωσης  του  γνησιου  της
υπογραφης- επικυρωσης των αντιγραφων

iv) ειτε της παρ. 2 του αρθρου 3725 του ν. 4412/2016, περι χρησης ηλεκτρονικων υπογραφων σε
ηλεκτρονικες διαδικασιες δημοσιων συμβασεων,  

v) ειτε της παρ. 13 του αρθρου 80 του ν.4412/2016, περι συνυποβολης υπευθυνης δηλωσης
στην περιπτωση απλης φωτοτυπιας ιδιωτικων εγγραφων26.

Επιπλεον δεν προσκομιζονται σε εντυπη μορφη τα ΦΕΚ και ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και
αλλα  εντυπα,  εταιρικα  η  μη,  με  ειδικο  τεχνικο  περιεχομενο,  δηλαδη  εντυπα  με  αμιγως  τεχνικα
χαρακτηριστικα, οπως αριθμους, αποδοσεις σε διεθνεις μοναδες, μαθηματικους τυπους και σχεδια.

Τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα καταχωριζονται απο αυτον σε μορφη ηλεκτρονικων αρχειων
με μορφοτυπο PDF.

β1) Εντος της προθεσμιας υποβολης των δικαιολογητικων κατακυρωσης και το αργοτερο εως την
τριτη  εργασιμη  ημερα  απο  την  καταληκτικη  ημερομηνια  ηλεκτρονικης  υποβολης  τους,
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προσκομιζονται με ευθυνη του οικονομικου φορεα, στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε
κλειστο  φακελο,  στον  οποιο  αναγραφεται  ο  αποστολεας,  τα  στοιχεια  του  διαγωνισμου  και  ως
παραληπτης  η  Επιτροπη  Διαγωνισμου,  τα  στοιχεια  και  δικαιολογητικα,  τα  οποια  απαιτειται  να
προσκομισθουν σε εντυπη μορφη (ως πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα).
Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι :

i) αυτα που δεν υπαγονται στις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), οπως
ισχυει  (ενδεικτικα  συμβολαιογραφικες  ενορκες  βεβαιωσεις  η  λοιπα  συμβολαιογραφικα
εγγραφα), 
ii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο
υπηρεσιες και φορεις της περιπτωσης α της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 η δεν
συνοδευονται απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους, 
καθως και 
iii) τα αλλοδαπα δημοσια εντυπα εγγραφα που φερουν την επισημειωση της Χαγης (Apostille) η
προξενικη θεωρηση και δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο. 

Σημειωνεται οτι στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της
Χαγης της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον συντασσονται σε κρατη
που εχουν προσχωρησει στην ως ανω Συνθηκη, αλλως φερουν προξενικη θεωρηση. Απαλλασσονται
απο την απαιτηση επικυρωσης (με Apostille η Προξενικη Θεωρηση) αλλοδαπα δημοσια εγγραφα οταν
καλυπτονται απο διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες που εχει συναψει η Ελλαδα (ενδεικτικα «Συμβαση
νομικης συνεργασιας μεταξυ Ελλαδας και Κυπρου – 05.03.1984» (κυρωτικος ν.1548/1985, «Συμβαση
περι απαλλαγης απο την επικυρωση ορισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κυρωτικος
ν.4231/2014)).  Επισης  απαλλασσονται  απο  την  απαιτηση  επικυρωσης  η  παρομοιας  διατυπωσης
δημοσια  εγγραφα  που  εκδιδονται  απο  τις  αρχες  κρατους  μελους  που  υπαγονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλουστευση των απαιτησεων για την υποβολη ορισμενων δημοσιων εγγραφων
στην ΕΕ, οπως, ενδεικτικα,  το λευκο ποινικο μητρωο, υπο τον ορο οτι τα σχετικα με το γεγονος αυτο
δημοσια  εγγραφα  εκδιδονται  για  πολιτη  της  Ένωσης  απο  τις  αρχες  του  κρατους  μελους  της
ιθαγενειας  του.  Επισης,  γινονται  υποχρεωτικα αποδεκτα  ευκρινη φωτοαντιγραφα  εγγραφων που
εχουν  εκδοθει  απο  αλλοδαπες  αρχες  και  εχουν  επικυρωθει  απο  δικηγορο,  συμφωνα  με  τα
προβλεπομενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κωδικας  Διοικητικης
Διαδικασιας”, οπως αντικατασταθηκε ως ανω με το αρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δεν υποβληθουν τα παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που υπoβληθη-
καν, ηλεκτρονικα η σε εντυπη μορφη, εφοσον απαιτειται συμφωνα με τα ανωτερω, η αναθετουσα
αρχη καλει τον προσωρινο αναδοχο μεσω της λειτουργικοτητας της "Επικοινωνια" να προσκομισει τα
ελλειποντα δικαιολογητικα η να συμπληρωσει τα ηδη υποβληθεντα, η να παρασχει διευκρινισεις με
την εννοια του αρθρου 102 ν. 4412/2016, εντος δεκα (10) ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης
προσκλησης σε αυτον.  

Αν ο προσωρινος αναδοχος υποβαλει αιτημα προς την αναθετουσα αρχη για παραταση της προθεσμι-
ας, συνοδευομενο απο αποδεικτικα εγγραφα με τα οποια αποδεικνυεται οτι εχει αιτηθει τη χορηγηση
των δικαιολογητικων, η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια υποβολης για οσο χρονο απαι-
τειται για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο τις αρμοδιες δημοσιες αρχες.  

Το παρον εφαρμοζεται  αναλογως και στις περιπτωσεις που η αναθετουσα αρχη ζητησει την προ-
σκομιση των δικαιολογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων και πριν το σταδιο
κατακυρωσης,  κατ΄  εφαρμογη  της  διαταξης  του  αρθρου  79  παραγραφος  5  εδαφιο  α΄ του  ν.
4412/2016, τηρουμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας27.

δ) Αν, κατα τον ελεγχο των υποβληθεντων δικαιολογητικων, διαπιστωθει οτι:
i)  τα  στοιχεια  που  δηλωθηκαν  με  το  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο  Έγγραφο  Συμβασης  (ΕΕΕΣ),  ειναι  εκ
προθεσεως απατηλα, η οτι εχουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια28 η
ii)  αν  δεν  υποβληθουν  στο  προκαθορισμενο  χρονικο  διαστημα  τα  απαιτουμενα  πρωτοτυπα  η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
iii) αν απο τα δικαιολογητικα που υποβληθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
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οροι και οι προϋποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρουσας29,
απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη  πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  αποψη  προσφορα  βασει  της  βελτιστης  σχεσης
ποιοτητας – τιμης, τηρουμενης της ανωτερω διαδικασιας.

Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προϋποθεσεις  τις οποιες  ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση μετα την δηλωση και
μεχρι την  συναψη της συμβασης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης
η εγγυηση συμμετοχης του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15.1 της παρουσας.

Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα εγγραφα και δικαιολογητικα,
η αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι στο προσωπο του δεν συντρεχουν οι λογοι
αποκλεισμου  του  αρθρου  18  και  οτι  πληροι  τα  κριτηρια  επιλογης  του  αρθρου  19,  η  διαδικασια
συναψης της συμβασης ματαιωνεται.

Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο
την Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα
οριζομενα υπο (α) και (γ) ανωτερω30. Η Επιτροπη, στη συνεχεια, το κοινοποιει, μεσω της «λειτουργι-
κοτητας της «Επικοινωνιας», στην αναθετουσα αρχη, για τη ληψη αποφασης ειτε κατακυρωσης της
συμβασης ειτε ματαιωσης της διαδικασιας, ανα περιπτωση.

Τα αποτελεσματα του ελεγχου των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου επικυρωνονται με
την αποφαση κατακυρωσης του αρθρου 105 ν. 4412/2016, ητοι με την αποφαση του προηγουμενου
εδαφιου, στην οποια αναφερονται υποχρεωτικα οι προθεσμιες για την αναστολη της συναψης συμβα-
σης, συμφωνα με τα αρθρα 360 εως 372 του ιδιου νομου.31

ε) Η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτι-
κων, σε καθε προσφεροντα που δεν εχει αποκλειστει οριστικα και ιδιως, οσους αποκλειστηκαν ορι-
στικα δυναμει της παρ. 1 του αρθρου 7232 και της αντιστοιχης περ. γii του αρθρου 4 της παρουσας,
μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα τα δικαιολογητικα του προσω-
ρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία

Α.  Καθε ενδιαφερομενος,  ο οποιος εχει η ειχε συμφερον να του ανατεθει η συγκεκριμενη δημοσια
συμβαση  και  εχει  υποστει  η  ενδεχεται  να  υποστει  ζημια  απο  εκτελεστη  πραξη η  παραλειψη  της
αναθετουσας  αρχης  κατα  παραβαση  της  ευρωπαϊκης  ενωσιακης  η  εσωτερικης  νομοθεσιας  στον
τομεα των δημοσιων συμβασεων, εχει δικαιωμα να προσφυγει στην Αρχη Εξετασης Προδικαστικων
Προσφυγων (ΑΕΠΠ), συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στα αρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφομενος με προδικαστικη προσφυγη, κατα πραξης η παραλειψης της αναθετουσας
αρχης,  προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις που δικαιολογουν το αιτημα
του33.

Σε περιπτωση προσφυγης κατα πραξης της αναθετουσας αρχης,  η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης προσφυγης ειναι3434:
(α)  δεκα  (10)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλομενης  πραξης  στον  ενδιαφερομενο
οικονομικο φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεσα η 
(β)  δεκαπεντε  (15)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλομενης  πραξης  σε  αυτον  αν
χρησιμοποιηθηκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως  
(γ) δεκα (10) ημερες απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωση της πραξης που βλαπτει τα
συμφεροντα  του  ενδιαφερομενου  οικονομικου  φορεα.  Ειδικα  για  την  ασκηση  προσφυγης  κατα
διακηρυξης,  η πληρης γνωση αυτης τεκμαιρεται μετα την παροδο δεκαπεντε (15) ημερων απο τη
δημοσιευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

- 12 -

21PROC009113213 2021-08-25



Σε περιπτωση παραλειψης που αποδιδεται στην αναθετουσα αρχη, η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης  προσφυγης  ειναι  δεκαπεντε  (15)  ημερες  απο  την  επομενη  της  συντελεσης  της
προσβαλλομενης παραλειψης35.

Η προδικαστικη προσφυγη, συντασσεται υποχρεωτικα με τη χρηση του τυποποιημενου εντυπου του
Παραρτηματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατιθεται ηλεκτρονικα στην ηλεκτρονικη περιοχη του
συγκεκριμενου διαγωνισμου μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος προς
την Αναθετουσα Αρχη, επιλεγοντας την ενδειξη «Προδικαστικη Προσφυγη» συμφωνα με αρθρο 15
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημοσια Έργα.

Οι προθεσμιες ως προς την υποβολη των προδικαστικων προσφυγων και των παρεμβασεων αρχιζουν
την επομενη της ημερας της προαναφερθεισας κατα περιπτωση κοινοποιησης η γνωσης και ληγουν
οταν περασει ολοκληρη η τελευταια ημερα και ωρα 23:59:59 και, αν αυτη ειναι εξαιρετεα η Σαββατο,
οταν περασει ολοκληρη η επομενη εργασιμη ημερα και ωρα 23:59:59.3636

Για το παραδεκτο της ασκησης της προδικαστικης προσφυγης κατατιθεται παραβολο απο τον προ-
σφευγοντα υπερ του Ελληνικου Δημοσιου, συμφωνα με οσα οριζονται στο αρθρο 363 Ν. 4412/2016.
Η επιστροφη του παραβολου στον προσφευγοντα γινεται: α) σε περιπτωση ολικης η μερικης αποδο-
χης της προσφυγης του, β) οταν η αναθετουσα αρχη ανακαλει την προσβαλλομενη πραξη η προβαινει
στην οφειλομενη ενεργεια πριν απο την εκδοση της αποφασης της ΑΕΠΠ επι της προσφυγης, γ) σε
περιπτωση παραιτησης του προσφευγοντα απο την προσφυγη του εως και δεκα (10) ημερες απο την
καταθεση της προσφυγης. 

Η προθεσμια για την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης και η ασκηση της κωλυουν τη συναψη
της συμβασης επι ποινη ακυροτητας, η οποια διαπιστωνεται με αποφαση της ΑΕΠΠ μετα απο ασκηση
προδικαστικης προσφυγης, συμφωνα με το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μονη η ασκηση της προδικαστικης προσφυγης δεν κωλυει την προοδο της διαγωνιστικης διαδικασιας,
υπο την επιφυλαξη χορηγησης απο το Κλιμακιο προσωρινης προστασιας συμφωνα με το αρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201737. 

Η προηγουμενη παραγραφος δεν εφαρμοζεται στην περιπτωση που, κατα τη διαδικασια συναψης της
παρουσας συμβασης, υποβληθει μονο μια (1) προσφορα38.

Μετα την,  κατα τα ως ανω,  ηλεκτρονικη καταθεση της προδικαστικης προσφυγης η αναθετουσα
αρχη, μεσω της λειτουργιας ¨Επικοινωνια» : 

α) Κοινοποιει την προσφυγη το αργοτερο εως την επομενη εργασιμη ημερα απο την κα-
ταθεση της σε καθε ενδιαφερομενο τριτο, ο οποιος μπορει να θιγεται απο την αποδοχη της προσφυ-
γης, προκειμενου να ασκησει το, προβλεπομενο απο τα αρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιω-
μα παρεμβασης του στη διαδικασια εξετασης της προσφυγης, για τη διατηρηση της ισχυος της προ-
σβαλλομενης πραξης, προσκομιζοντας ολα τα κρισιμα εγγραφα που εχει στη διαθεση του.

β)  Διαβιβαζει  στην  ΑΕΠΠ,  το  αργοτερο  εντος  δεκαπεντε  (15)  ημερων  απο  την  ημερα
καταθεσης, τον πληρη φακελο της υποθεσης, τα αποδεικτικα κοινοποιησης στους ενδιαφερομενους
τριτους αλλα και την Έκθεση Αποψεων της επι της προσφυγης. Στην Έκθεση Αποψεων η αναθετουσα
αρχη  μπορει  να  παραθεσει  αρχικη  η  συμπληρωματικη  αιτιολογια  για  την  υποστηριξη  της
προσβαλλομενης με την προδικαστικη προσφυγη πραξης.

γ) Κοινοποιει σε ολα τα μερη την Έκθεση Αποψεων, τις Παρεμβασεις και τα σχετικα εγγραφα
που τυχον τη συνοδευουν,  μεσω του ηλεκτρονικου τοπου του διαγωνισμου το αργοτερο εως την
επομενη εργασιμη ημερα απο την καταθεση τους.

δ)Συμπληρωματικα  υπομνηματα  κατατιθενται  απο  οποιοδηποτε  απο  τα  μερη  μεσω  της
πλατφορμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργοτερο εντος πεντε (5) ημερων απο την κοινοποιηση των αποψεων
της αναθετουσας αρχης39.

Η  ασκηση  της  προδικαστικης  προσφυγης  αποτελει  προϋποθεση  για  την  ασκηση  των  ενδικων
βοηθηματων της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης του αρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα
των εκτελεστων πραξεων η παραλειψεων της αναθετουσας αρχης40.
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Β. Όποιος εχει εννομο συμφερον μπορει να ζητησει, εφαρμοζομενων αναλογικα των διαταξεων του
Π.Δ. 18/1989, την αναστολη της εκτελεσης της αποφασης της ΑΕΠΠ και την ακυρωση της ενωπιον
του αρμοδιου διοικητικου δικαστηριου, το οποιο αποφαινεται αμετακλητως. Δικαιωμα ασκησης των
ιδιων ενδικων βοηθηματων εχει και η αναθετουσα αρχη αν η ΑΕΠΠ κανει δεκτη την προδικαστικη
προσφυγη. Με τα ενδικα βοηθηματα της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης λογιζονται ως
συμπροσβαλλομενες με την αποφαση της ΑΕΠΠ και ολες οι συναφεις προς την ανωτερω αποφαση
πραξεις η παραλειψεις της αναθετουσας αρχης, εφοσον εχουν εκδοθει η συντελεστει αντιστοιχως εως
τη συζητηση της αιτησης αναστολης η την πρωτη συζητηση της αιτησης ακυρωσης. 

Η  ασκηση  της  αιτησης  αναστολης  δεν  εξαρταται  απο  την  προηγουμενη  ασκηση  της  αιτησης
ακυρωσης. Η αιτηση αναστολης κατατιθεται στο ως ανω ακυρωτικο δικαστηριο μεσα σε προθεσμια
δεκα  (10)  ημερων  απο   κοινοποιηση  η  την  πληρη  γνωση  της  αποφασης  επι  της  προδικαστικης
προσφυγης και συζητειται το αργοτερο εντος τριαντα (30) ημερων απο την καταθεση της. Η ασκηση
αιτησης  αναστολης  κωλυει  τη  συναψη  της  συμβασης,  εκτος  εαν  με  την  προσωρινη  διαταγη  ο
αρμοδιος δικαστης αποφανθει διαφορετικα.  Για την ασκηση της αιτησεως αναστολης κατατιθεται
παραβολο  συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Με
την καταθεση της αιτησεως αναστολης η προθεσμια ασκησης της αιτησης ακυρωσης διακοπτεται και
αρχιζει απο την επιδοση της σχετικης αποφασης. Ο διαδικος που πετυχε υπερ αυτου την αναστολη
της εκτελεσης της προσβαλλομενης πραξης, οφειλει μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο την
επιδοση της αποφασης αυτης, να ασκησει την αιτηση ακυρωσης, διαφορετικα αιρεται αυτοδικαιως η
ισχυς της αναστολης. 

Γ. Διαφορες απο τον συγκεκριμενο διαγωνισμο που ανακυπτουν: α) απο πραξεις της αναθετουσας
αρχης  οι  οποιες  κοινοποιουνται  στον  θιγομενο,  η  των  οποιων  προκυπτει  εκ  μερους  του  πληρης
γνωση, μετα την 1.9.2021, β) απο παραλειψεις που συντελουνται απο μερους της μετα την 1.9.2021,
εκδικαζονται  με  τις  νεες  ειδικες  δικονομικες  διαταξεις  του  αρθρου  372  Ν.  4412/2016  οπως
αντικατασταθηκε με το αρθρο 138 Ν.  4782/202141,  συμφωνα με τις οποιες  με το ιδιο δικογραφο
δυναται δικονομικα να ασκηθει  αιτηση αναστολης εκτελεσης και ακυρωσης των αποφασεων της
ΑΕΠΠ. 
Η προθεσμια για την ασκηση και η ασκηση της αιτησης ενωπιον του αρμοδιου δικαστηριου κωλυουν,
εκ του νομου, τη συναψη της συμβασης μεχρι την εκδοση της οριστικης δικαστικης αποφασης, εκτος
εαν με προσωρινη διαταγη το δικαστηριο αυτο αποφανθει διαφορετικα. Επισης, η προθεσμια για την
ασκηση  και  η  ασκηση  της  αιτησης  κωλυουν την  προοδο  της  διαδικασιας  αναθεσης  για  χρονικο
διαστημα δεκαπεντε (15) ημερων απο την ασκηση της αιτησης, εκτος εαν με προσωρινη διαταγη το
δικαστηριο αυτο αποφανθει διαφορετικα42. 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθετουσα αρχη43  τηρωντας τις αρχες της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας, ζητα απο τους
προσφεροντες  οικονομικους  φορεις,  οταν  οι  πληροφοριες  η  η  τεκμηριωση  που  πρεπει  να
υποβαλλονται  ειναι  η  εμφανιζονται  ελλιπεις  η  λανθασμενες,  συμπεριλαμβανομενων  εκεινων  στο
ΕΕΕΣ, η οταν λειπουν συγκεκριμενα εγγραφα, να υποβαλλουν, να συμπληρωνουν, να αποσαφηνιζουν
η να ολοκληρωνουν τις σχετικες πληροφοριες η τεκμηριωση, εντος προθεσμιας οχι μικροτερης των
δεκα (10) ημερων και οχι μεγαλυτερης των εικοσι (20) ημερων απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε
αυτους της σχετικης προσκλησης, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων
102 και 103  του ν. 4412/2016.

Η  συμπληρωση  η  η  αποσαφηνιση  ζητειται  και  γινεται  αποδεκτη  υπο  την  προϋποθεση  οτι  δεν
τροποποιειται  η  προσφορα του  οικονομικου  φορεα και  οτι  αφορα  σε  στοιχεια  η  δεδομενα,  των
οποιων ειναι αντικειμενικα εξακριβωσιμος ο προγενεστερος χαρακτηρας σε σχεση με το περας της
καταληκτικης παραλαβης υποβολης παραλαβης προσφορων. Τα ανωτερω ισχυουν κατ΄ αναλογιαν
και για τυχον ελλειπουσες δηλωσεις, υπο την προϋποθεση οτι βεβαιωνουν γεγονοτα αντικειμενικως
εξακριβωσιμα.44
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Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης45

8.1 Η αποφαση κατακυρωσης καθισταται οριστικη, εφοσον συντρεξουν οι ακολουθες προϋποθεσεις:
α) η αποφαση κατακυρωσης εχει κοινοποιηθει, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην περιπτωση (ε)
του αρθρου 5 της παρουσας και στην παρ. 2 του αρθρου 105 του ν.4412/2016 
β) παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης προδικαστικης προσφυγης η σε περιπτωση ασκησης, πα-
ρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της ΑΕΠΠ και σε περι-
πτωση ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθει αποφαση επι της αιτη-
σης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης, συμφωνα με οσα οριζονται στο τελευ-
ταιο εδαφιο της παρ. 4 του αρθρου 372, περι δικαστικης προστασιας στο πεδιο που προηγειται της
συναψης της συμβασης, 
και
γ) ο προσωρινος αναδοχος εχει υποβαλλει επειτα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης,
μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος,  υπευθυνη δηλωση, που υπο-
γραφεται συμφωνα με οσα οριζονται στο αρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποια δηλωνεται οτι, δεν
εχουν επελθει στο προσωπο του οψιγενεις μεταβολες κατα την εννοια του αρθρου 104 του ιδιου
νομου και μονον στην περιπτωση της ασκησης προδικαστικης προσφυγης κατα της αποφασης κατα-
κυρωσης. Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται απο την αναθετουσα αρχη και μνημονευεται στο συμφωνη-
τικο. Εφοσον δηλωθουν οψιγενεις μεταβολες, η δηλωση ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η
οποια εισηγειται προς το αρμοδιο αποφαινομενο οργανο.

8.2 Μετα  την  οριστικοποιηση  της  αποφασης  κατακυρωσης,  η  αναθετουσα  αρχη  προσκαλει  τον
αναδοχο, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος να προσελθει για την
υπογραφη του συμφωνητικου, θετοντας του προθεσμια δεκαπεντε (15) ημερων απο την κοινοποιηση
σχετικης εγγραφης ειδικης προσκλησης,  προσκομιζοντας και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη
καλης εκτελεσης. 

8.3 Η συμβαση θεωρειται συναφθεισα με την κοινοποιηση της ως ανω προσκλησης στον αναδοχο.  

8.4 Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται
στην ειδικη προκληση, και με την επιφυλαξη αντικειμενικων λογων ανωτερας βιας, κηρυσσεται εκ-
πτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση συμμετοχης του και ακολουθειται η δια-
δικασια του αρθρου  του αρθρου 5 της παρουσας  για τον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει βελτιστης σχεσης ποιοτητας-
τιμης.  Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει για την υπογραφη του συμφωνητικου, η
διαδικασια αναθεσης ματαιωνεται, συμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του αρθρου 106 ν. 4412/2016.
Η αναθετουσα αρχη μπορει, στην περιπτωση αυτην, να αναζητησει αποζημιωση, περα απο την κατα-
πιπτουσα εγγυητικη επιστολη, ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 Α.Κ. 

8.5 Εαν η αναθετουσα αρχη δεν απευθυνει την προσκληση της παρ. 8.2 εντος χρονικου διαστηματος
εξηντα (60) ημερων απο την οριστικοποιηση της αποφασης κατακυρωσης, με την επιφυλαξη της
υπαρξης επιτακτικου λογου δημοσιου συμφεροντος η αντικειμενικων λογων ανωτερας βιας, ο αναδο-
χος δικαιουται να απεχει απο την υπογραφη του συμφωνητικου, χωρις να εκπεσει η εγγυηση συμμε-
τοχης του, καθως και να αναζητησει αποζημιωση ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 Α.Κ.

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

Σχετικα με την υπογραφη της συμβασης, ισχυουν τα προβλεπομενα στις παρ. 4-8 αρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  εγγραφα της συμβασης  με βαση τα οποια θα εκτελεσθει η συμβαση ειναι τα αναφερομενα
παρακατω.  Σε  περιπτωση  ασυμφωνιας  των  περιεχομενων  σε  αυτα  ορων,  η  σειρα  ισχυος
καθοριζεται  ως κατωτερω:

1. Το Συμφωνητικο.  συμπεριλαμβανομενων των  παρασχεθεισων εξηγησεων του οικονομικου
φορεα, συμφωνα με τα αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιως ως προς τον προσδιορισμο
οικονομικων μεγεθων, με τις οποιες ο αναδοχος διαμορφωσε την προσφορα του,
2. Η παρουσα Διακηρυξη. 
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3. Η Οικονομικη Προσφορα του Αναδοχου.
4. Η Τεχνικη Προσφορα του Αναδοχου.
5. Το τευχος της Συγγραφης Υποχρεωσεων (Σ.Υ.) με τα τυχον Παραρτηματα του.
6.  Το Τευχος Τεχνικων Δεδομενων του εργου με τα τυχον Παραρτηματα του, το προγραμμα των
απαιτουμενων μελετων  και η τεκμηριωση της σκοπιμοτητας του εργου. 
7. Το τευχος προεκτιμωμενων αμοιβων. 

Τα  ανωτερω  εγγραφα  της  συμβασης  ισχυουν,  οπως  διαμορφωθηκαν,  με  τις  συμπληρωματικες
πληροφοριες και διευκρινισεις που παρασχεθηκαν απο την αναθετουσα αρχη επι ολων των ανωτερω.

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας

10.1 Τα εγγραφα της συμβασης εχουν συνταχθει στην ελληνικη γλωσσα.
Τυχον προδικαστικες προσφυγες υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα. 

10.2 Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα
σχετικα με τη μη υπαρξη λογου αποκλεισμου και την πληρωση των κριτηριων ποιοτικης επιλογης,
συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην ελληνικη
γλωσσα.

10.3 Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα  και  δικαιολογητικα εφαρμοζεται  η  Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)  συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 5 (β1)
της παρουσας. Τα αλλοδαπα δημοσια και ιδιωτικα εγγραφα συνοδευονται απο μεταφραση τους στην
ελληνικη  γλωσσα  επικυρωμενη,  ειτε  απο  προσωπο  αρμοδιο  κατα  τις  διαταξεις  της  κειμενης
νομοθεσιας, ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο της χωρα στην οποια εχει συνταχθει το εγγραφο46.

10.4   Ενημερωτικα  και  τεχνικα φυλλαδια και  αλλα  εντυπα -  εταιρικα  η  μη  –  με  ειδικο  τεχνικο
περιεχομενο,  δηλαδη  εντυπα  με  αμιγως  τεχνικα  χαρακτηριστικα,  οπως  αριθμους,  αποδοσεις  σε
διεθνεις  μοναδες,  μαθηματικους  τυπους  και  σχεδια,  που  ειναι  δυνατον  να  διαβαστουν  σε  καθε
γλωσσα και δεν ειναι απαραιτητη η μεταφραση τους,  μπορουν να υποβαλλονται σε αλλη γλωσσα
χωρις να συνοδευονται απο μεταφραση στην ελληνικη4747. 

10.5 Η επικοινωνια με την αναθετουσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και του αναδοχου γινονται
υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα. 

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασια συναψης και την εκτελεση της συμβασης, εχουν εφαρμογη, ιδιως,  οι κατωτερω
διαταξεις, οπως ισχυουν:

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

2. Ο ν.  4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

3. Ο ν.  4700/2020 (Α’ 127)  «Ενιαίο  κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα Νόμων για  το
Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες
διατάξεις» 

4. Ο  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολαβηση  σε  αστικες  και  εμπορικες  υποθεσεις  Περαιτερω
εναρμονιση  της  Ελληνικης  Νομοθεσιας  προς  τις  διαταξεις  της  Οδηγιας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 21ης Μαΐου 2008 και αλλες διαταξεις».

5. Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
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προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικο Κρατος: οργανωση, λειτουργια & διαφανεια
της Κυβερνησης, των κυβερνητικων οργανων & της κεντρικης δημοσιας διοικησης» και ιδιως το
αρθρο 37.

7. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε
τις διατάξεις  της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»

8. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδιως τα αρθρα 118 και 119 αυτου.
9. Ο ν.  4314/2014  (Α’  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 48.

10. Ο  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικοτερα  το  αρθρο  59  αυτου  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

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

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

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

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

15. Τα αρθρα 2Α, 11 παρ. 2,  39 και 40 του ν.  3316/2005  “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)49.

16. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδιως

τα αρθρα 1,2, 7, 11 και 13 εως 15 (για τους φορεις που εμπιπτουν στο πεδιο εφαρμογης του) .
18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
19. Το  π.δ.  71/2019  (Α΄112)  «Μητρωα  συντελεστων  παραγωγης  δημοσιων  και  ιδιωτικων  εργων,

μελετων, τεχνικων και λοιπων συναφων επιστημονικων υπηρεσιων (ΜΗ.ΤΕ.).
20. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
21. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”50. 
22.  Το π.δ  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για  την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”.
23. Το  π.δ.  138/2009  «Μητρώο  Μελετητών  και  Εταιρειών  Μελετών»   (Α’  185)  (όπως  μεταβατικά

ισχύει). 
24. Το π.δ.  696/1974 “Περί  αμοιβών  μηχανικών  δια σύνταξιν  μελετών,  επίβλεψιν,  παραλαβήν  κλπ

Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών και  Κτιριακών Εργων ,  ως και Τοπογραφικών,  Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οπως
ισχυει, ως προς το μερος Β΄ (Προδιαγραφες) και ως συγκριτικο στοιχειο για τη προεκτιμηση
αμοιβων μελετων που δεν καλυπτονται απο τον Κανονισμο αμοιβων.

25. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923
Ν.Δ.  περί  σχεδίων πόλεων, κωμών,  και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’,  οπως
ισχυει μετα την τροποποιηση του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).

26. Η  υπ’  αριθμ.  14900/4-2-2021  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Β΄  466/8-2-2021)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

27. Η  με  αριθ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ  466/29-03-2019  (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019)  Απόφαση  του  Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά
και τα κτιριακά έργα»

- 17 -

21PROC009113213 2021-08-25



28. Η  με  αρ.    166278/25-6-2021   Κοινη  Υπουργικη  Αποφαση  (Β'  2813)  «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

29. Η με αρ. 76928/2021 Υπουργικη Αποφαση (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

30. Η με αρ 64233/ 8-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’  2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

31.       Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄
4607)  Έγκριση  εβδομήντα  (70)  Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ),  με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 

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

33. Η  με  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Αποφαση  του  Υπουργου  Υποδομων  και
Μεταφορων «Κατάρτιση,  τήρηση και  λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών  (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της  παρ.  8  (η)  του άρθρου  221 του  ν.  4412/2016»  (Β
4841), οπως τροποποιηθηκε με την ομοια αποφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

34. Η  με  αρ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/2017  Υπουργικη  Αποφαση  (Β’  2519) «Έγκριση  Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιων κατα τη διαδικασια της παρ. 8 δ του αρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

36. Η Εγκυκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-
9ΟΒ) με θεμα «Οδηγος εκπονησης μελετων Δημοσιων Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλιο 1)».

37. Η  Κοινη  Διαπιστωτικη  Πραξη  των  Υπουργων  Υποδομων  και  Μεταφορων  και  Ψηφιακης
Διακυβερνησης   με  α.π.  Δ11/Οικ.627/18-5-2020  θεμα  Μετεγκατάσταση  του  υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4

38. Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες  πραξεις51, καθως και  λοιπες
διαταξεις που αναφερονται  ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα  συμβατικα τευχη της
παρουσας,  καθως και  το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου,  εργατικου,  κοινωνικου,
περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (νομου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.)
και ερμηνευτικη εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση της παρουσας συμβασης, εστω
και αν δεν αναφερονται ρητα. 

39. Οι ισχυουσες προδιαγραφες για τις ανατιθεμενες κατηγοριες μελετων.
40. Προσθήκες  και  εν  γένει  προσαρμογές  άρθρων  της  διακήρυξης  (πέραν  των  όσων  ήδη

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1  Η  εκτιμωμενη αξια της συμβασης ανερχεται σε 59.883,23€ (χωρις ΦΠΑ) και  περιλαμβανει52

τις  προεκτιμωμενες αμοιβες των παρακατω επιμερους κατηγοριων μελετων: 

1. 1.798,50 € για μελετη κατηγοριας 16
2. 5.035,80 € για μελετη κατηγοριας 06
3. 7.194,00€ για μελετη κατηγοριας 21
4. 34.447,07 € για μελετη κατηγοριας 08 (συμπεριλαμβανομενων 980,58€ για ΣΑΥ-ΦΑΥ

και 3.251,69€ για Τευχη Δημοπρατησης)
5. 1.798,50 € για μελετη κατηγοριας 09
6. 1.798,50 € για μελετη κατηγοριας 10

και 7.810,86€ για απροβλεπτες δαπανες5353.

………….  € για την προσθετη καταβολη (πριμ) του αρθρου 15 Α της παρουσας (ο όρος
τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021)

         CPV: 71320000

Τοπος αντικειμενου μελετης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ NUTS: EL301, EL302, EL303.

α) «Υγεια» Λεωφορος Κηφισιας Δημος Αμαρουσιου, β) Μεσογειων & ΙΚΑ Αγ. Παρασκευης, Δημος Αγ.
Παρασκευης,  γ)  Αθηνων  &  Καβαλας  -  Χιου,  Δημος  Περιστεριου  –  Αιγαλεω  και  δ)  Κηφισιας  &
Πανορμου, Δημος Αθηναιων.

Η μελετη εχει ενταχθει  στο Π.Ε.Ε. της Περιφερειας Αττικης και η συμβαση θα χρηματοδοτηθει απο  το
Π.Δ.Ε ΣΑΜΠ085 2017ΜΠ08500000 54   και υποκειται στις νομιμες κρατησεις55, περιλαμβανομενης της
κρατησης υψους 0,07 % υπερ των λειτουργικων αναγκων της Ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων
Συμβασεων, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, οπως και της κρατησης υψους 0,06 %
υπερ των λειτουργικων αναγκων της Αρχης Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων, συμφωνα με το
αρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθως και της κρατησης υψους 0,02% υπερ της αναπτυξης και
συντηρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμφωνα με το αρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταια
κρατηση πραγματοποιειται απο την εκδοση της προβλεπομενης κοινης υπουργικης αποφασης].
Η  παρουσα  συμβαση  δεν  υποδιαιρειται  σε  τμηματα  και  ανατιθεται  ως  ενιαιο  συνολο  για  τους
ακολουθους λογους : το μελετητικο αντικειμενο ειναι κοινο και για τον λογο αυτο δημοπρατειται ως
ενιαιο συνολο.5656 

12.2 Οι μοναδες φυσικου αντικειμενου, τα ποσοτικα στοιχεια απο το Τευχος Τεχνικων Δεδομενων και
οι τιμες μοναδος που χρησιμοποιηθηκαν για τους υπολογισμους των ανω προεκτιμωμενων αμοιβων,
αναφερονται αναλυτικα στο τευχος προεκτιμωμενων αμοιβων. 

Οι  οικονομικοι φορεις οφειλουν, για την υποβολη της τεχνικης και της οικονομικης προσφορας, να
μελετησουν  τα  τεχνικα  στοιχεια  του  εργου,  η  δε  οικονομικη  τους  προσφορα  περιλαμβανει  τη
συνολικη αμοιβη τους για το συνολο του προς μελετη αντικειμενου, οπως αυτο προδιαγραφεται στο
Φακελο δημοσιας συμβασης. Τεκμαιρεται σχετικα οτι ο αναδοχος ελαβε υποψη, κατα τη μελετη του
Φακελου δημοσιας συμβασης, την πιθανοτητα να μην αντιστοιχουν οι ποσοτητες μοναδων φυσικου
αντικειμενου, που αναφερονται στο τευχος της προεκτιμωμενης αμοιβης, στις τελικες ποσοτητες που
θα  απαιτηθουν  για  την  εκπονηση  της  μελετης  και  διαμορφωσε  αναλογα  την  οικονομικη  του
προσφορα. Εφοσον προκυψουν διαφορες, εφαρμοζεται το αρθρο 186 του ν. 4412/2016.
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12.3 Ως ημερομηνια εναρξης των προθεσμιων της συμβασης του Αναδοχου οριζεται η ημερομηνια
υπογραφης του συμφωνητικου.
Η συνολικη προθεσμια57  για την περαιωση του αντικειμενου της συμβασης οριζεται σε 300  ημέρες
απο την υπογραφη του συμφωνητικου. 
Στο συμφωνητικο οριζονται και τμηματικες προθεσμιες, ως ακολουθως:58

1ο Παραδοτεο «Α΄. ΦΑΣΗ, (Συνταξη τοπογραφικης μελετης, Συνταξη Γεωτεχνικης μελετης καθε
πεζογεφυρας )», (60 ημερες) 

2ο  Παραδοτεο «Β΄.  ΦΑΣΗ,  (Συνταξη αρχιτεκτονικης  μελετης,  συγκοινωνιακης  μελετης  και
ηλεκτρομηχανολογικης μελετης καθε πεζογεφυρας)»,(70 ημερες)

3ο  Παραδοτεο «Γ΄. ΦΑΣΗ, (Συνταξη στατικης μελετης καθε πεζογεφυρας.)» (60 ημερες)

4ο Παραδοτεο «Δ΄. ΦΑΣΗ, (Συνταξη τευχων δημοπρατησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ καθε πεζογεφυρας.)» (10
ημερες)

Ο καθαρος χρονος ολοκληρωσης του μελετητικου αντικειμενου οριζεται σε  200 ημερες. 
Η  αναθετουσα  αρχη  διατηρει  το  δικαιωμα  να  ορισει,  κατα  την  υπογραφη  του   συμφωνητικου,
μεταγενεστερο χρονο εναρξης των προθεσμιων της συμβασης. 

12.4 Στον αναδοχο χορηγειται προκαταβολη κατα τους ορους  των αρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α)
του ν. 4412/2016.

12.5 Επισημαινεται οτι, συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετα την
εναρξη κατασκευης του εργου για το οποιο εκπονειται η παρουσα μελετη, στους βασικους μελετητες
ανατιθεται συμβαση προκειμενου να μετεχουν υποχρεωτικα ως Τεχνικοι Συμβουλοι - Μελετητες στην
εκτελεση  αυτου  συμφωνα  με  τα  ειδικοτερα  οριζομενα  στην  υπ’  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ
466/10.09.2018  Αποφαση  του  Υπουργου  Υποδομων  και  Μεταφορων  με  τιτλο  «Καθορισμός
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την
εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του
έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’
4203).

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου 27 του ν.
4412/2016 και το αρθρο 117 του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθεσεις του νομου αυτου.

13.2 Η τεχνικη προσφορα θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 3
της παρουσας, σε συνδυασμο με τις διαταξεις του αρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η
οικονομικη προσφορα θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 3 της
παρουσας, σε συνδυασμο με το αρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικες προσφορες  δεν γινονται δεκτες59. 

13.4 Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα60. 

13.5 Δεν γινονται δεκτες προσφορες για μερος του συμβατικου αντικειμενου της μελετης. 

13.6 Οι προσφορες θα ισχυουν για 1261 μηνες απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης
προσφορων του επομενου αρθρου. Προσφορα που οριζει  χρονο ισχυος μικροτερο απο αυτον που
προβλεπεται στο παρον απορριπτεται ως μη κανονικη6262. Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη του
χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος
της προσφορας τους και της εγγυησης συμμετοχης, κατ’ ανωτατο οριο για χρονικο διαστημα ισο με
το προβλεπομενο στο πρωτο εδαφιο και το αρθρο 15.1 της παρουσας Μετα απο τη ληξη και του
παραπανω  ανωτατου  χρονικου  οριου  παρατασης  ισχυος  της  προσφορας,  τα  αποτελεσματα  της
παρουσας διαδικασιας αναθεσης ματαιωνονται, εκτος αν η αναθετουσα αρχη κρινει, κατα περιπτωση,
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αιτιολογημενα,  οτι  η  συνεχιση  της  διαδικασιας  εξυπηρετει  το  δημοσιο  συμφερον,  οποτε  οι
οικονομικοι  φορεις  που  συμμετεχουν  στη  διαδικασια μπορουν  να  επιλεξουν  να  παρατεινουν  την
προσφορα  τους,  εφοσον  τους  ζητηθει  πριν  απο  την  παροδο  του  ανωτερω  ανωτατου  οριου
παρατασης  της  προσφορας  τους.  Η  διαδικασια  αναθεσης  συνεχιζεται  με  οσους  παρετειναν  τις
προσφορες τους και αποκλειονται οι λοιποι οικονομικοι φορεις. 
Αν ληξει ο χρονος ισχυος των προσφορων και δεν ζητηθει παραταση της προσφορας, η αναθετουσα
αρχη  δυναται,  με  αιτιολογημενη  αποφαση  της,  εφοσον  η  εκτελεση  της  συμβασης  εξυπηρετει  το
δημοσιο συμφερον, να ζητησει, εκ των υστερων, απο τους οικονομικους φορεις που συμμετεχουν στη
διαδικασια,  να  παρατεινουν  τον  χρονο  ισχυος  της  προσφορας  τους  καθως  και  της  εγγυησης
συμμετοχης, οποτε η διαδικασια συνεχιζεται με τους οικονομικους φορεις, οι οποιοι προεβησαν στις
ανωτερω ενεργειες63.

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

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορων64 οριζεται  η
15/9/2021, ημερα Τεταρτη και ωρα 14.00.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  οριζεται  η.
21/9/2021, ημερα. Τριτη  και ωρα 10.00 π.μ. 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για  τη  συμμετοχη  στη  διαδικασια  απαιτειται  η  καταθεση  εγγυησης  συμμετοχης,  ποσου  χιλίων
εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.197,66€). 

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει και τον ορο
οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεωσεις ολων των οικονομικων φορεων που συμμετεχουν στην
ενωση.

Οι εγγυησεις συμμετοχης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια, συμφωνα με το
αρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνια εκδοσης, 
β) τον εκδοτη, 
γ) την αναθετουσα αρχη προς την οποια απευθυνονται (η τον κυριο του εργου), 
δ) τον αριθμο της εγγυησης, 
ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση. 
στ)  την  πληρη  επωνυμια,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη  διευθυνση  του  οικονομικου  φορεα  υπερ  του
οποιου εκδιδεται η εγγυηση (στην περιπτωση ενωσης, αναγραφονται ολα τα παραπανω για
καθε μελος της ενωσης), 
ζ) τους ορους οτι: αα) η εγγυηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα, ο δε εκδοτης πα-
ραιτειται του δικαιωματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι σε περιπτωση κα-
ταπτωσης αυτης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε ισχυον τελος χαρτοση-
μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοζεται για τις εγγυησεις που παρεχονται με γραμματιο του Τα-
μειου Παρακαταθηκων και Δανειων)
η) τα στοιχεια της σχετικης διακηρυξης και την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφο-
ρων, 
θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης, 
ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της εγγυη-
σης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερων μετα απο απλη εγγραφη ειδοποιηση εκεινου προς
τον οποιο απευθυνεται. 

Η εγγυηση συμμετοχης  πρεπει  να  ισχυει  τουλαχιστον για  τριαντα  (30) ημερες μετα  τη  ληξη  του
χρονου ισχυος της προσφορας του αρθρου 13.6  της παρουσας, ητοι μεχρι  17/10/2022,  αλλως η
προσφορα απορριπτεται. Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη της προσφορας, να ζητα απο τους
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προσφεροντες  να  παρατεινουν,  πριν  τη  ληξη  τους,  τη  διαρκεια  ισχυος  της  προσφορας  και  της
εγγυησης συμμετοχης.

Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, αν ο προσφερων:
 αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια ισχυος αυτης, 
 παρεχει εν γνωσει του ψευδη στοιχεια η πληροφοριες που αναφερονται στα αρθρα 17 εως

19 της παρουσας, 
 δεν προσκομισει εγκαιρως τα προβλεπομενα στο αρθρο 22 της παρουσας δικαιολογητικα 
 στις περιπτωσεις των παρ. 3, 4 και 5 του αρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι προσκλησης

για υποβολη δικαιολογητικων απο τον προσωρινο αναδοχο, αν, κατα τον ελεγχο των παρα-
πανω δικαιολογητικων, συμφωνα με τα αρθρο 5δ) της παρουσας, διαπιστωθει οτι τα στοι-
χεια που δηλωθηκαν στο ΕΕΕΣ ειναι εκ προθεσεως απατηλα, η οτι εχουν υποβληθει πλαστα
αποδεικτικα στοιχεια, η αν, απο τα παραπανω δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομι-
μως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυεται η μη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρ-
θρου 18 η η πληρωση μιας η περισσοτερων απο τις απαιτησεις των κριτηριων ποιοτικης επι-
λογης

 δεν προσελθει εγκαιρως για υπογραφη του συμφωνητικου 
 υποβαλει μη καταλληλη προσφορα με την εννοια της περ. 46 της παρ. 1 του αρθρου 2 ν.

4412/2016 
 δεν ανταποκριθει στη σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης εντος της προθεσμιας του

αρθρου 21.3 της παρουσας και δεν υποβαλλει εξηγησεις, σε περιπτωση ασυνηθιστα χαμηλης
προσφορας.65

Οι εγγυησεις συμμετοχης  επιστρεφονται ως εξης :
α) στον αναδοχο, με την προσκομιση της εγγυησης καλης εκτελεσης, 
β)  στους  λοιπους  προσφεροντες,  κατα  τα  ειδικοτερα  οριζομενα  στο  αρθρο  72  παρ.  3  του  ν.
4412/2016.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα με
το αρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο  5%  επι της
εκτιμωμενης αξιας της συμβασης (η του τμηματος της συμβασης, σε περιπτωση υποδιαιρεσης σε
τμηματα),  χωρις  να  συμπεριλαμβανονται  τα  δικαιωματα  προαιρεσης  (χωρις  Φ.Π.Α.)  και
κατατιθεται μεχρι και την υπογραφη του συμφωνητικου6666.
Σε  περιπτωση  τροποποιησης  της  συμβασης  κατα  το  αρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  η  οποια
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει  μεχρι
και  την  υπογραφη  της  τροποποιημενης  συμβασης,  συμπληρωματικη  εγγυηση,  το  υψος  της
οποιας  ανερχεται  σε  ποσοστο  5%  επι  του  ποσου της  αυξησης  της  αξιας  της  συμβασης  χωρις
ΦΠΑ.
Η  εγγυηση  καλης  εκτελεσης  της  συμβασης  καλυπτει  συνολικα  και  χωρις  διακρισεις  την
εφαρμογη  ολων  των  ορων  της  συμβασης  και  καθε  απαιτηση  της  αναθετουσας  αρχης  η  του
κυριου του εργου εναντι του αναδοχου και περιλαμβανει κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην
παραγραφο 15.1 της παρουσας, πλην της περιπτωσης (η) και επιπροσθετα, τον αριθμο (αν ειναι
γνωστος) και τον τιτλο της σχετικης συμβασης.
Η  εγγυηση  καλης  εκτελεσης  καταπιπτει  υπερ  της  αναθετουσας  αρχη  στην  περιπτωση
παραβιασης  απο τον  αναδοχο  των ορων της  συμβασης,  οπως αυτη  ειδικοτερα  οριζει.  Ειδικα
μετα  την  οριστικοποιηση  της  εκπτωσης  του  αναδοχου  κατα  τα  οριζομενα  στην  παρ.  8  του
αρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του εργοδοτη.

15.3 Εγγύηση προκαταβολής
Για  την  χορηγηση προκαταβολης  συμφωνα με  το  αρθρο  12.4  της  απαιτειται  ισοποση εγγυητικη
επιστολη προκαταβολης που εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 72 ν.  4412/2016.  Η
χορηγουμενη  προκαταβολη  ειναι  εντοκη  απο  την  ημερομηνια  καταβολης  της  στον  αναδοχο,  με
επιτοκιο ισο με το μικροτερο επιτοκιο των εντοκων γραμματιων δωδεκαμηνης η, αν δεν εκδιδονται
τετοια, εξαμηνης διαρκειας, προσαυξημενο κατα 0,25 ποσοστιαιες μοναδες. 
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Η αποσβεση της προκαταβολης και η επιστροφη της εγγυησης προκαταβολης πραγματοποιουνται,
συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016 .
Η προκαταβολη και η εγγυηση προκαταβολης μπορουν να χορηγουνται τμηματικα. Η προκαταβολη
απαγορευεται να χρησιμοποιηθει για δαπανες που δεν σχετιζονται, αμεσα η εμμεσα, με το αντικειμενο
της συμβαση.

15.4 Οι  ως  ανω  εγγυητικες  επιστολες  εκδιδονται  απο  πιστωτικα  η  χρηματοδοτικα  ιδρυματα  η
ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρθρου 14 του
ν.  4364/  2016 (Α΄13) που λειτουργουν  νομιμα στα κρατη-  μελη της  Ένωσης  η  του  Ευρωπαϊκου
Οικονομικου Χωρου η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, το
δικαιωμα  αυτο.  Μπορουν,  επισης,  να  εκδιδονται  απο το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η  να  παρεχονται  με
γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων με παρακαταθεση σε αυτο του αντιστοιχου
χρηματικου ποσου.67 Αν συσταθει  παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο
Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων, τα τοκομεριδια η μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της
εγγυησης επιστρεφονται μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα.

Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’  επιλογη του οικονομικου φορεα/αναδοχου απο ενα η
περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των.

15.5 Η αναθετουσα αρχη επικοινωνει με τους φορεις που φερονται να εχουν εκδωσει τις εγγυητικες
επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα τους6868.

15.6 Οι εγγυητικες καλης εκτελεσης και προκαταβολης καταπιπτουν με αιτιολογημενη αποφαση της
αναθετουσας  αρχης,  η  οποια  εκδιδεται  μετα  απο  προηγουμενη  εισηγηση  της  διευθυνουσας
υπηρεσιας69.

15.7 Με αποφαση της διευθυνουσας υπηρεσιας,  που εκδιδεται υστερα απο αιτηση του αναδοχου,
αποδεσμευεται μερος των εγγυησεων, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 187, περι καταβολης
της αμοιβης του αναδοχου, ανερχομενο σε ποσοστο αναλογο με την αξια των εργασιων περαιωθεντος
και εγκριθεντος σταδιου της συμβασης. 

Άρθρο 15Α:  Πρόσθετη καταβολή (πριμ) (Από 1/9/2021) 
Για την ταχυτερη, σε σχεση με τη συμβατικη προθεσμια, εκπονηση πληρους η επιμερους μελετης,

προβλεπεται προσθετη καταβολη (πριμ) (2 %) συμφωνα με την παρ. 8 του αρθρου 184 του ν.
4412/2016 7070.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

1.  Η  παρουσα  διακηρυξη  αναρτηθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ.  Τα  εγγραφα  της  παρουσας  διαδικασιας
δημοσιας  συμβασης  καταχωρηθηκαν  στο  σχετικο  ηλεκτρονικο  χωρο  του  ΕΣΗΔΗΣ  -  Δημοσια
Έργα,  η  οποια ελαβε  Συστημικο Αυξοντα Αριθμο:   182792, και αναρτηθηκαν στη Διαδικτυακη
Πυλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2. Περιληψη  της  παρουσας  Διακηρυξης  δημοσιευεται  στον  Ελληνικο  Τυπο  71  ,  συμφωνα  με  το
αρθρο 66 ν. 4412/2016, και   αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” diavgeia.gov.gr.

3. Στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχης  (www.patt.gov.gr)  αναρταται  σχετικη  ενημερωση
συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 2 της παρουσας. 

16.4   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
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Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 21 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει του αρθρου 18 και πληροι τα κριτηρια επιλογης του αρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1 Δικαιωμα  συμμετοχης  εχουν  φυσικα  η  νομικα  προσωπα,  η  ενωσεις  αυτων  που
δραστηριοποιουνται στην εκπονηση μελετων των κατηγοριων που αναφερονται στο αρθρο 12.1 της
παρουσας 72 και που ειναι εγκατεστημενα σε:7373

α) κρατος-μελος της Ένωσης, 
β) κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια  συμβαση  καλυπτεται  απο  τα  Παραρτηματα  1,  2,  4,  5,  6  και  77474 και  τις  γενικες
σημειωσεις του σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και 
δ) τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης
δημοσιων συμβασεων. 

Στο βαθμο που καλυπτονται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικες σημειωσεις του
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ΣΔΣ, καθως και τις λοιπες διεθνεις συμφωνιες απο τις
οποιες  δεσμευεται  η  Ένωση,  οι  αναθετουσες  αρχες  επιφυλασσουν  για  τα  εργα,  τα  αγαθα,  τις
υπηρεσιες και τους οικονομικους φορεις των χωρων που εχουν υπογραψει τις εν λογω συμφωνιες
μεταχειριση εξισου ευνοϊκη με αυτην που επιφυλασσουν για τα εργα, τα αγαθα, τις υπηρεσιες και
τους οικονομικους φορεις της Ένωσης7575.

17.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης76.

17.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των περιπτωσεων γ) και δ) της παρ. 1 του αρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειται απο τις εν
λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη προσφορας. Η ενωση
των  φυσικων  η  νομικων  προσωπων  μπορει  να  αφορα  στην  ιδια  η  σε  διαφορετικες  κατηγοριες
μελετων.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Αποκλειεται  απο τη  συμμετοχη στην  παρουσα διαδικασια συναψης συμβασης  (διαγωνισμο)
οικονομικος φορεας, εφοσον συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η
νομικο προσωπο) η σε ενα απο τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας
απο τους λογους των παρακατω περιπτωσεων:

18.1.1 Υπαρχει  εις  βαρος του αμετακλητη77 καταδικαστικη  αποφαση για εναν απο τα παρακατω
εγκληματα :

α) συμμετοχη σε εγκληματικη  οργανωση,  οπως αυτη οριζεται  στο αρθρο 2 της αποφασης
πλαισιο  2008/841/  ΔΕΥ  του  Συμβουλιου  της  24ης  Οκτωβριου  2008,  για  την  καταπολεμηση  του
οργανωμενου εγκληματος (ΕΕ  L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκληματα του αρθρου 187 του
Ποινικου Κωδικα (εγκληματικη οργανωση),

β) ενεργητικη δωροδοκια, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης
της δωροδοκιας στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων μελων
της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αρθρου 2 της αποφασης πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54),  καθως και,  οπως οριζεται στο εθνικο δικαιο του
οικονομικου φορεα, και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 236
(δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 237Α παρ. 2 (εμπορια
επιρροης μεσαζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκια στον ιδιωτικο τομεα) του Ποινικου Κωδικα,

γ) απατη εις βαρος των οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης, κατα την εννοια των αρθρων
3 και 4 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης
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Ιουλιου 2017 σχετικα με την καταπολεμηση, μεσω του ποινικου δικαιου, της απατης εις βαρος των
οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληματα των αρθρων 159Α
(δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 216 (πλαστογραφια), 236 (δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκια  δικαστικων  λειτουργων),  242  (ψευδης  βεβαιωση,  νοθευση  κ.λπ.),  374  (διακεκριμενη
κλοπη), 375 (υπεξαιρεση), 386 (απατη), 386Α (απατη με υπολογιστη), 386Β (απατη σχετικη με τις
επιχορηγησεις),  390  (απιστια)  του  Ποινικου  Κωδικα  και  των  αρθρων  155  επ.  του  Εθνικου
Τελωνειακου  Κωδικα  (ν.  2960/2001,  Α’  265),  οταν  αυτα  στρεφονται  κατα  των  οικονομικων
συμφεροντων της Ευρωπαϊκης Ένωσης η συνδεονται με την προσβολη αυτων των συμφεροντων,
καθως  και  τα  εγκληματα  των  αρθρων  23  (διασυνοριακη  απατη  σχετικα  με  τον  ΦΠΑ)  και  24
(επικουρικες διαταξεις για την ποινικη προστασια των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαϊκης
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκρατικα  εγκληματα  η  εγκληματα  συνδεομενα  με  τρομοκρατικες  δραστηριοτητες,
οπως οριζονται, αντιστοιχως στα αρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 15ης Μαρτιου 2017 για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας
και  την  αντικατασταση  της  αποφασης  πλαισιου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλιου  και  για  την
τροποποιηση  της  αποφασης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλιου  (EE L 88/31.03.2017)  η  ηθικη
αυτουργια η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 14 αυτης, και
τα  εγκληματα των αρθρων 187Α  και  187Β του Ποινικου  Κωδικα,  καθως  και  τα  εγκληματα των
αρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και
του  Συμβουλιου,  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικα  με  την  προληψη  της  χρησιμοποιησης  του
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η για
τη χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας, την τροποποιηση του κανονισμου (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου,  και  την καταργηση της οδηγιας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου και της οδηγιας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπης (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκληματα των αρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδικη εργασια και αλλες μορφες εμποριας ανθρωπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων
της, καθως και για την αντικατασταση της αποφασης πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L
101  της  15.4.2011,  σ.  1)  και  τα  εγκληματα  του  αρθρου  323Α  του  Ποινικου  κωδικα  (εμπορια
ανθρωπων).
Ο  οικονομικος  φορεας  αποκλειεται,  επισης,  οταν  το  προσωπο  εις  βαρος  του  οποιου  εκδοθηκε
αμετακλητη  καταδικαστικη  αποφαση  ειναι  μελος  του  διοικητικου,  διευθυντικου  η  εποπτικου
οργανου του η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο. Η υποχρεωση του
προηγουμενου εδαφιου αφορα: 

i)  στις  περιπτωσεις  εταιρειων  περιορισμενης  ευθυνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικων  κεφαλαιουχικων
εταιρειων (Ι.Κ.Ε.), προσωπικων εταιρειων (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστες. 

ii)  στις  περιπτωσεις  ανωνυμων  εταιρειων (Α.Ε.),  τον Διευθυνοντα Συμβουλο,  τα  μελη του
Διοικητικου Συμβουλιου καθως και τα προσωπα στα οποια με αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου
εχει ανατεθει το συνολο της διαχειρισης και εκπροσωπησης της εταιρειας 

iii) στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου, η 
iv)  στις  υπολοιπες  περιπτωσεις  νομικων  προσωπων,   τον  κατα  περιπτωση  νομιμο

εκπροσωπο78.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση7979. 

18.1.2 α) Ο οικονομικος φορεας  εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη
φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη
αποφαση  με  τελεσιδικη  και  δεσμευτικη  ισχυ,  συμφωνα  με  διαταξεις  της  χωρας  οπου  ειναι
εγκατεστημενος  η την εθνικη νομοθεσια  
η/και 
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β) οταν η αναθετουσα αρχη  μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο προσφερων εχει
αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.

Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις
του που  αφορουν  στις  εισφορες  κοινωνικης  ασφαλισης  καλυπτουν  τοσο  την  κυρια  οσο και  την
επικουρικη ασφαλιση.

Οι  υποχρεωσεις των περ.  α’ και  β’ θεωρειται  οτι  δεν εχουν αθετηθει  εφοσον δεν εχουν καταστει
ληξιπροθεσμες η εφοσον αυτες εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο διακανονισμο που τηρειται. 

Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
καταβολη τους, στο μετρο που τηρει τους ορους του δεσμευτικου κανονισμου8080. 

18.1.3 

18.1.4  

18.1.5 Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της παρουσας συμβασης, οικονομικος
φορεας σε οποιαδηποτε απο τις ακολουθες καταστασεις81: 

(α)  εαν εχει  αθετησει  τις  ισχυουσες υποχρεωσεις  του  που προβλεπονται  στην παρ.  2  του
αρθρου 18 του ν.  4412/2016 περι  αρχων που εφαρμοζονται  στις διαδικασιες  συναψης δημοσιων
συμβασεων,

(β) εαν τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια ειδικης εκκαθαρισης η τελει υπο
αναγκαστικη  διαχειριση  απο  εκκαθαριστη  η  απο  το  δικαστηριο  η  εχει  υπαχθει  σε  διαδικασια
πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του δραστηριοτητες η εχει υπαχθει
σε διαδικασια εξυγιανσης και δεν τηρει τους ορους αυτης η εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλογη
κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια διαδικασια, προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου.   Η
αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των
καταστασεων που αναφερονται στην παραπανω περιπτωση, υπο την προϋποθεση οτι η αναθετουσα
αρχη  εχει  αποδειξει  οτι  ο εν  λογω φορεας ειναι  σε  θεση να εκτελεσει  τη  συμβαση,  λαμβανοντας
υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας
(παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016) 82 ,

(γ) εαν, με την επιφυλαξη της παραγραφου 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περι
ποινικων κυρωσεων και  αλλων διοικητικων συνεπειων,  υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που
οδηγουν στο  συμπερασμα  οτι  ο  οικονομικος  φορεας συνηψε συμφωνιες  με  αλλους οικονομικους
φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,

δ)  εαν  μια  κατασταση συγκρουσης  συμφεροντων κατα  την  εννοια  του  αρθρου  24 του ν.
4412/2016 δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,

(ε)  εαν  μια  κατασταση  στρεβλωσης  του ανταγωνισμου  απο  την  προτερη  συμμετοχη  των
προσφεροντων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα τα οριζομενα στο
αρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,

(στ)  εαν  εχει  επιδειξει  σοβαρη  η  επαναλαμβανομενη  πλημμελεια  κατα  την  εκτελεση
ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης συμβασης με
αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα την προωρη
καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,

(ζ) εαν εχει κριθει ενοχος εκ προθεσεως σοβαρων απατηλων δηλωσεων κατα την παροχη των
πληροφοριων που απαιτουνται  για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η την
πληρωση των κριτηριων επιλογης,  εχει αποκρυψει τις πληροφοριες  αυτες η δεν ειναι σε θεση να
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη   του αρθρου 79 του ν. 4412/2016
και του αρθρου 22 Β της παρουσας,

(η)  εαν  επιχειρησε  να  επηρεασει  με  αθεμιτο  τροπο τη  διαδικασια ληψης  αποφασεων της
αναθετουσας  αρχης,  να  αποκτησει  εμπιστευτικες  πληροφοριες  που ενδεχεται  να  του  αποφερουν
αθεμιτο  πλεονεκτημα  στη  διαδικασια  συναψης  συμβασης  η  να  παρασχει  με  απατηλο  τροπο
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παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,

(θ)  εαν η  αναθετουσα αρχη μπορει  να  αποδειξει,  με  καταλληλα  μεσα,  οτι   εχει  διαπραξει
σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει εν αμφιβολω την ακεραιοτητα του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.83

18.1.6 Η  αναθετουσα  αρχη  αποκλειει  προσφεροντα,  σε  οποιοδηποτε  χρονικο  σημειο  κατα  τη
διαρκεια  της  διαδικασιας  συναψης  συμβασης,  οταν  αποδεικνυεται  οτι  αυτος  βρισκεται,  λογω
πραξεων η παραλειψεων του,  ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια,  σε μια απο τις περιπτωσεις των
προηγουμενων παραγραφων8484. 

18.1.7 Προσφερων που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις παραγραφους
18.1.1, και 18.1.585 εκτος απο την περ. β’ αυτης, μπορει να προσκομιζει στοιχεια8686 προκειμενου να
αποδειξει οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο
σχετικος  λογος  αποκλεισμου.  Για  τον  σκοπο  αυτον,  ο  οικονομικος  φορεας  αποδεικνυει  οτι  εχει
καταβαλει η εχει δεσμευθει να καταβαλει αποζημιωση για ζημιες που προκληθηκαν απο το ποινικο
αδικημα η το παραπτωμα, οτι εχει διευκρινισει τα γεγονοτα και τις περιστασεις με ολοκληρωμενο
τροπο, μεσω ενεργου συνεργασιας με τις ερευνητικες αρχες, και εχει λαβει συγκεκριμενα τεχνικα και
οργανωτικα μετρα, καθως και μετρα σε επιπεδο προσωπικου καταλληλα για την αποφυγη περαιτερω
ποινικων αδικηματων η παραπτωματων8787. 
Τα μετρα που λαμβανονται απο τους προσφεροντες αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα
και  τις  ιδιαιτερες  περιστασεις  του  ποινικου  αδικηματος  η  του  παραπτωματος.  Εαν  τα  στοιχεια
κριθουν επαρκη, ο εν λογω προσφερων δεν αποκλειεται απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Αν τα
μετρα  κριθουν  ανεπαρκη,  γνωστοποιειται  στον  προσφεροντα  το  σκεπτικο  της  αποφασης  αυτης.
Οικονομικος  φορεας  που  εχει  αποκλειστει,  συμφωνα  με  τις  κειμενες  διαταξεις,  με  τελεσιδικη
αποφαση,  απο  τη  συμμετοχη  σε  διαδικασιες  συναψης  συμβασης  η  αναθεσης  παραχωρησης  δεν
μπορει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται
στην εν λογω αποφαση.

18.1.8 Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.8888

18.1.9  Οικονομικος  φορεας,  σε  βαρος  του  οποιου  εχει  επιβληθει  η  κυρωση  του  οριζοντιου
αποκλεισμου  συμφωνα  με  τις  κειμενες  διαταξεις,  και  για  το  χρονικο  διαστημα  που  αυτη  οριζει,
αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια συναψης της συμβασης.

Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής89

19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι  προσφεροντες  απαιτειται  να  ειναι  εγγεγραμμενοι  στο  σχετικο  επαγγελματικο  μητρωο  που
τηρειται στο κρατος εγκαταστασης τους. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα
απαιτειται  να ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα  Μελετητων η Γραφειων Μελετων για το χρονικο
διαστημα που εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες προθεσμιες του αρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,
η στο Μητρωο Μελετητικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) απο την εναρξη ισχυος
του  τελευταιου,  στην  κατηγορια/  κατηγοριες  μελετων  του  αρθρου  12.1  της  παρουσας90.  Οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι σε αντιστοιχα Μητρωα του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια91

Καθε προσφερων πρεπει να διαθετει: 
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(α) Μεσο ετησιο κυκλο εργασιων, των τριων (3) τελευταιων διαχειριστικων χρησεων πριν το
ετος διενεργειας του διαγωνισμου (2018, 2019 και 2020) τουλαχιστον ισο με το 100%
της συνολικης προεκτιμωμενης αμοιβης της προς αναθεσης συμβασης, χωρις Φ.Π.Α.

(β) Ασφαλιστικη καλυψη εναντι επαγγελματικου κινδυνου σε ισχυ, τουλαχιστον ισο με τη
συνολικη προεκτιμωμενη αμοιβη της προς αναθεσης συμβασης, χωρις ΦΠΑ.

Σε  περιπτωση  ενωσης  οικονομικων  φορεων,  οι  παραπανω  ελαχιστες  απαιτησεις  καλυπτονται
αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης9292. 

19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα93

Καθε προσφερων πρεπει να διαθετει: 

α)
1. Για  μελετη  κατηγοριας  06  (Αρχιτεκτονικη  Μελετη),  εναν  (1)  τουλαχιστον  μελετητη

τετραετους  η  μεγαλυτερης  εμπειριας  απο  την  κτηση  του  διπλωματος με  πιστοποιημενη
εμπειρια σε αρχιτεκτονικες μελετες 29.975,00 €.

2. Για μελετη κατηγοριας 08 (Στατικη Μελετη), εναν (1) τουλαχιστον μελετητη 8ετους  εμπειριας
η  μεγαλυτερης  απο  την  κτηση  του  διπλωματος  με  πιστοποιημενη  εμπειρια  σε  στατικες
μελετες 35.970,00 €.

3. Για μελετη κατηγοριας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικη Μελετη), εναν (1)  τουλαχιστον μελετητη
τετραετους  η  μεγαλυτερης  εμπειριας απο  την  κτηση  του  διπλωματος  με  πιστοποιημενη
εμπειρια σε ηλεκτρομηχανολογικες μελετες 14.388,00€.

4. Για μελετη κατηγοριας 16 (Τοπογραφικη Μελετη), εναν (1) τουλαχιστον μελετητη τετραετους
η μεγαλυτερης εμπειριας απο την κτηση του διπλωματος με πιστοποιημενη εμπειρια σε τοπο-
γραφικες μελετες 47.960,00€.

5. Για  μελετη  κατηγοριας  10  (Συγκοινωνιακη  Μελετη),  εναν  (1)   τουλαχιστον  μελετητη
τετραετους  η  μεγαλυτερης  εμπειριας απο  την  κτηση  του  διπλωματος  με  πιστοποιημενη
εμπειρια σε συγκοινωνιακες μελετες 47.960,00€.

6. Για μελετη κατηγοριας 21 (Γεωτεχνικη Μελετη), εναν (1)  τουλαχιστον μελετητη τετραετους η
μεγαλυτερης  εμπειριας απο  την  κτηση  του  διπλωματος  με  πιστοποιημενη  εμπειρια  σε
γεωτεχνικες μελετες 47.960,00€.

Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις καλυπτονται  αθροι-
στικα απο τα μελη της ενωσης.94

β)  ικανοποιητικο  επιπεδο  εμπειριας  αποδεικνυομενο  απο  τουλαχιστον  μια  (1)  συμβαση  πα-
ρομοιας μελετης για πεζογεφυρες, που εχει εγκριθει η και οριστικα παραληφθει, κατα την τελευ-
ταια πενταετια.
Μελετες που εχουν συνταχθει κατ’ εντολη υποψηφιων αναδοχων (εργολαβων) σε διαγωνισμους
με το συστημα μελετη - κατασκευη η αλλο για την κατασκευη εργων δεν λαμβανονται υποψη.

Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις αρκει να καλυπτο-
νται  απο ενα εκ των μελων της ενωσης.95

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας9696

Ο προσφερων θα πρεπει να συμμορφωνεται: 

 με το προτυπο Διασφαλισης – Διαχειρισης Ποιοτητας κατα ISO 9001: 2015 η ισοδυναμο

 με το προτυπο Περιβαλλοντικης Διαχειρισης κατα ISO 14001:2015  η ισοδυναμο
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις  μπορούν να  καλύπτονται
αθροιστικά  από  τα  μέλη  της  ένωσης   που  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  της
σύμβασης.

- 29 -

21PROC009113213 2021-08-25



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Η  προσφορα  των  διαγωνιζομενων  περιλαμβανει  τους  ακολουθους  ηλεκτρονικους
υποφακελους:
(α)  υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Τεχνικη Προσφορα»
(γ)  υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα»,
συμφωνα με τα κατωτερω:

20.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου,
να περιεχει τα ακολουθα υπο α και β στοιχεια:
α) το  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο  Έγγραφο  Συμβασης  (ΕΕΕΣ).  Ο  οικονομικος  φορεας  δυναται  να

διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικη υπευθυνη
δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ.9797

β) την εγγυηση συμμετοχης, του αρθρου 15 της παρουσας. 

20.3  Ο  ηλεκτρονικος  υποφακελος  “Τεχνικη  Προσφορα”  περιλαμβανει  τα  τεχνικα  στοιχεια  της
προσφορας του οικονομικου φορεα, βασει των οποιων θα αξιολογηθει η τεχνικη προσφορα κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 21.2 της παρουσας:
α) Τεχνικη Έκθεση για τη συγκεκριμενη μελετη, στηριζομενη στα υπαρχοντα στοιχεια του Φακελου
Δημοσιας Συμβασης, με επισημανση των προβληματων και εισηγηση του τροπου επιλυσης τους. Στην
Τεχνικη Έκθεση δεν πρεπει να περιλαμβανονται προτασεις τεχνικων λυσεων.
β) Προταση Μεθοδολογιας, που περιλαμβανει περιγραφη του γενικου προγραμματος εκπονησης της
μελετης, δηλαδη τις απαιτουμενες επιμερους δραστηριοτητες, την αλληλουχια των σταδιων η φασεων
της  κυριας  και  των  υποστηρικτικων  μελετων  (οταν  προκειται  για  συνθετη  μελετη)  την
αλληλοτροφοδοτηση των μελετων με δεδομενα, τον καθορισμο σημειων ελεγχου και απαιτουμενων
ενεργειων και διαδικασιων για την παραγωγη της μελετης. 
γ)  χρονοδιαγραμμα,  στο  οποιο  περιγραφεται  η  χρονικη  αλληλουχια  των  δραστηριοτητων  της
περιπτωσης β΄, λαμβανομενου υποψη του συνολικου χρονου, οπως προβλεπεται στα εγγραφα της
συμβασης.
δ) οργανογραμμα και εκθεση τεκμηριωσης καθηκοντων και κατανομης εργασιων του συντονιστη και
της ομαδας μελετης, οπου παρουσιαζεται η κατανομη ευθυνων μεταξυ των μελων της και στοιχεια για
την αποτελεσματικοτητα της δρασης καθε  μελους της ομαδας μελετης σε αντιστοιχες ευθυνες με
αυτες που αναλαμβανει στην ομαδα μελετης και το βαθμο επιτυχιας της, λαμβανομενων υποψη των
διαταξεων των περιπτωσεων β΄ και γ΄,  
ε)  στοιχεια για τη συνοχη της ομαδας μελετης,  απο τα οποια να προκυπτει  η  δυνατοτητα καλης
συνεργασιας για την απροσκοπτη και ποιοτικα αποδεκτη εκπονηση της μελετης. 

Η Τεχνικη Έκθεση, η Προταση Μεθοδολογιας (συμπεριλαμβανομενων τυχον παραρτηματων αυτων),
καθως και τα στοιχεια που τεκμηριωνουν τα ανωτερω δ) και ε) σημεια (συμπεριλαμβανομενων τυχον
παραρτηματων  και  εξαιρουμενων  των  υπευθυνων  δηλωσεων  συνεργασιας  και  των  τυχον
πιστοποιητικων  με  τα  οποια  αποδεικνυεται  προηγουμενη  συνεργασια  μεταξυ  μελων  της
προτεινομενης  ομαδας  μελετης),  δεν  πρεπει  να  υπερβαινουν  ενα  ευλογο  μεγεθος  60 σελιδων98

κειμενου  μεγεθους  Α4  μεσης  γραμματοσειρας  ανα  τευχος,  εκτος  του  προαναφερθεντος
οργανογραμματος.

Όταν το περιεχομενο των παραπανω εγγραφων και στοιχειων υπερβαινει το ευλογο μεγεθος, κατα
την κριση της Επιτροπης Διαγωνισμου (η οποια διαμορφωνεται με βαση την αρχη του ισου μετρου
κρισης), το υπερβαλλον υλικο δε θα λαμβανεται υποψη στην αξιολογηση. 
Για τα αναφερομενα στοιχεια των μελων της ομαδας μελετης, η Επιτροπη διατηρει το δικαιωμα να
ζητησει περαιτερω πληροφοριες.
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20.4  Ο  ηλεκτρονικος  υποφακελος  «Οικονομικη  Προσφορα»  περιεχει  το  αρχειο  pdf,  το  οποιο
παραγεται απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες φορμες συμφωνα
με  το  αρθρο  3.5.  γ’  και  δ’  της  παρουσας.   και  υπογραφεται,  τουλαχιστον  με  προηγμενη
ηλεκτρονικη  υπογραφη,  η  οποια  υποστηριζεται  απο  αναγνωρισμενο  (εγκεκριμενο)
πιστοποιητικο.

20.5 Στις  παραπανω  περιπτωσεις  που  με  την  προσφορα  υποβαλλονται  δημοσια  η  και  ιδιωτικα
εγγραφα, αυτα γινονται αποδεκτα συμφωνα με οσα προβλεπονται στο αρθρο 5β της παρουσας.
  
20.6 Επισημαινεται οτι οικονομικος φορεας παραγει, κατα περιπτωση, απο το Υποσυστημα ΕΣΗΔΗΣ-
Δημοσια Έργα τα ηλεκτρονικα αρχεια («εκτυπωσεις») των Δικαιολογητικων Συμμετοχης,  Τεχνικης
Προσφορας και της Οικονομικης Προσφορας σε μορφη αρχειου Portable Document Format (PDF), τα
οποια  υποβαλλονται  και  γινονται  αποδεκτα,  υπογεγραμμενα,  τουλαχιστον,  με  προηγμενη
ηλεκτρονικη υπογραφη, η οποια υποστηριζεται απο αναγνωρισμενο (εγκεκριμενο) πιστοποιητικο και
επισυναπτονται στους αντιστοιχους ηλεκτρονικους (υπο)φακελους της προσφορας.

Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1 Κριτηριο  αναθεσης  της  συμβασης  ειναι  η  «πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  αποψη
προσφορα» βασει βελτιστης σχεσης ποιοτητας τιμης.  
Για να προσδιοριστει η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει βελτιστης σχεσης
ποιοτητας – τιμης, θα αξιολογηθουν οι Τεχνικες και Οικονομικες προσφορες των προσφεροντων με
βαση τα παρακατω κριτηρια , καθως και τη σχετικη σταθμιση τους. 

Κριτήριο 1 :  
Αξιολογειται ο βαθμος κατανοησης του αντικειμενου και των στοχων της προς εκπονηση μελετης, με
εντοπισμο των θεματων που πρεπει να δοθει ιδιαιτερη σημασια κατα την εκπονηση, οπως προκυπτει
απο την Τεχνικη Έκθεση της παρ. 20.3 α) της παρουσας. 
Βαθμολογια : Το κριτηριο 1 θα βαθμολογηθει με Κ1, που συνισταται σε ακεραιο αριθμο

απο 1 έως 100. 
Ελαχιστη βαθμολογια: Προσφορες  που  θα  λαβουν  στο  κριτηριο  αυτο  κάτω  του  50

απορριπτονται ως απαραδεκτες
Βαρυτητα κριτηριου: Τιθεται βαρυτητα του κριτηριου σ1=0,50 στο συνολο της βαθμολογια της

Τεχνικης Προσφορας.

Κριτήριο 2 :  
Αξιολογειται η πληροτητα και αξιοπιστια της μεθοδολογιας εκπονησης της μελετης, οπως προκυπτει
απο την Έκθεση Μεθοδολογιας της παρ. 20.3 β, γ) της παρουσας. 
Αξιολογουνται δηλαδη συγκεκριμενα:

 ο βαθμος καλυψης των απαιτησεων της προς  εκπονηση μελετης απο δραστηριοτητες που
παρουσιαζει ο οικονομικος φορεας

 ο  βαθμος  επαρκειας  των  ενεργειων  και  διαδικασιων  για  την  παραγωγη  της  μελετης,
περιλαμβανομενων και των ενεργειων του συντονιστη

 η  τεκμηριωση  της  δυνατοτητας  υλοποιησης  και  η  αξιοπιστια  του  προτεινομενου
χρονοδιαγραμματος, σε συνδυασμο με τη στελεχωση της ομαδας μελετης και τα παρεχομενα
στοιχεια απο τα οποια διασφαλιζεται οτι οι οικονομικοι φoρεις διαθετουν τους αναγκαιους
ανθρωπινους πορους, για να εκτελεσουν τη συμβαση σε καταλληλο ποιοτικο επιπεδο. 

Βαθμολογια : Το κριτηριο 2 θα βαθμολογηθει με Κ2, που συνισταται σε ακεραιο αριθμο
απο 1 έως 100. 

Ελαχιστη βαθμολογια: Προσφορες  που  θα  λαβουν  στο  κριτηριο  αυτο  κάτω  του  50
απορριπτονται ως απαραδεκτες

Βαρυτητα κριτηριου: Τιθεται βαρυτητα του κριτηριου σ2=0,30 στο συνολο της βαθμολογια της
Τεχνικης Προσφορας.

Κριτήριο 3 :  
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Αξιολογειται  η  οργανωση του οικονομικου φορεα,  οπως προκυπτει  κατα την παρ.  20.3  δ,  ε)  της
παρουσας. 
Αξιολογουνται συγκεκριμενα:

 η σαφηνεια στον καθορισμο των καθηκοντων της ομαδας
 η επαρκεια της προτεινομενης ομαδας μελετης σε σχεση με τη δομη του οργανογραμματος
 ο βαθμος συνοχης της προτεινομενης ομαδας μελετης 

Βαθμολογια : Το κριτηριο 3 θα βαθμολογηθει με Κ3, που συνισταται σε ακεραιο αριθμο
απο 1 έως 100. 

Ελαχιστη βαθμολογια: Προσφορες  που  θα  λαβουν  στο  κριτηριο  αυτο  κάτω  του  50
απορριπτονται ως απαραδεκτες

Βαρυτητα κριτηριου: Τιθεται βαρυτητα του κριτηριου σ3=0,20 στο συνολο της βαθμολογια της
Τεχνικης Προσφορας.

99. 100

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
Το αθροισμα των σχετικων συντελεστων βαρυτητας των κριτηριων  αξιολογησης εκφρασμενων σε
ποσοστο επι τοις εκατο ανερχεται σε καθε περιπτωση σε 100. Η βαθμολογηση και καταταξη των
τεχνικων προσφορων γινεται συμφωνα με τον τυπο:
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν
Όπου «σν» ειναι ο συντελεστης βαρυτητας
«Κν» ειναι η βαθμολογια του κριτηριου αξιολογησης 
U η συνολικη βαθμολογια της τεχνικης προσφορας και ισχυει σ1+σ2+..σν = 1
Ο προκυπτων βαθμος στρογγυλοποιειται στο δευτερο (2ο) δεκαδικο ψηφιο.

Ο συντελεστης βαρυτητας της βαθμολογιας της Τεχνικης Προσφορας οριζεται σε TΠ = 70% .101101

Η τεχνικη προσφορα που δεν πληροι την ελαχιστη επιμερους βαθμολογια των κριτηριων του αρθρου
21.1 απορριπτεται και ο προσφερων αποκλειεται της περαιτερω διαδικασιας102.

21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικες προσφορες βαθμολογουνται σε εκατονταβαθμια κλιμακα και η βαθμολογια ΒΟΠi της
καθε οικονομικης προσφορας ΟΠi προκυπτει απο το προσφερομενο ποσοστο εκπτωσης «ε», ως εξης:

ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε)

Ο προκυπτων βαθμος στρογγυλοποιειται στο δευτερο (2ο) δεκαδικο ψηφιο.
Ο συντελεστης  βαρυτητας της βαθμολογιας της οικονομικης προσφορας οριζεται σε  ΟΠ=30%103103 

Βαθμολογουνται μονο οι οικονομικες προσφορες των προσφεροντων, των οποιων τα Δικαιολογητικα
συμμετοχης κριθηκαν πληρη και οι Τεχνικες Προσφορες κριθηκαν αποδεκτες και βαθμολογηθηκαν,
συμφωνα με το αρθρο 21.2. 
Όταν  οι  προσφορες  φαινονται  ασυνηθιστα  χαμηλες  η  αναθετουσα  αρχη  απαιτει  απο  τους
οικονομικους φορεις να εξηγησουν την τιμη η το κοστος που προτεινουν στην προσφορα τους, εντος
αποκλειστικης  προθεσμιας  εικοσι  (20)  ημερων  απο  την  κοινοποιηση  της  προσκλησης  της
αναθετουσας αρχης.
Αν οικονομικος φορεας δεν ανταποκριθει στη σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης εντος της
ανω προθεσμιας και δεν υποβαλλει εξηγησεις, η προσφορα του απορριπτεται ως μη κανονικη και
καταπιπτει  υπερ της  αναθετουσας  αρχης  η  εγγυητικη  επιστολη  συμμετοχης.  Αν  οι  εξηγησεις  δεν
γινουν  αποδεκτες,  η  προσφορα  απορριπτεται,  ωστοσο  δεν  καταπιπτει  η  εγγυητικη  επιστολη
συμμετοχης.
Ως ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες, τεκμαιρονται προσφορες που υποβαλλονται σε διαγωνισμο και
εμφανιζουν  αποκλιση  μεγαλυτερη  των  δεκα  (10)  ποσοστιαιων  μοναδων  απο  τον  μεσο  ορο  του
συνολου  των  εκπτωσεων  των  παραδεκτων  προσφορων  που  υποβληθηκαν.  Η  αναθετουσα  αρχη
δυναται  να κρινει  οτι  συνιστουν ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες και  προσφορες με μικροτερη η
καθολου αποκλιση απο το ως ανω οριο.
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Για την αξιολογηση των προσφορων που φαινονται ασυνηθιστα χαμηλες εφαρμοζονται τα αρθρα 88
και 89 ν. 4412/2016. 
Οι  παρεχομενες εξηγησεις  του οικονομικου  φορεα,  ιδιως ως προς  τον προσδιορισμο οικονομικων
μεγεθων,  με  τις  οποιες  ο  προσφερων  διαμορφωσε  την  προσφορα  του,  αποτελουν  δεσμευτικες
συμφωνιες και τμημα της συμβασης αναθεσης που δεν μπορουν να μεταβληθουν καθ’ ολη τη διαρκεια
εκτελεσης της συμβασης.

Η αποδοχη η απορριψη των εξηγησεων των οικονομικων φορεων, κατοπιν γνωμης της Επιτροπης
Διαγωνισμου,  η οποια περιλαμβανεται στο ως ανω πρακτικο,  ενσωματωνεται  στην αποφαση της
αναθετουσας  αρχης104104.  Για  την  εξεταση  των  εξηγησεων δυναται  να  συγκροτουνται  και  εκτακτες
επιτροπες η ομαδες εργασιας κατα τα οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 221 ν. 4412/2016. 

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
H συνολικη βαθμολογια καθε προσφορας U προκυπτει απο το αθροισμα: 

U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30% 

Ο προκυπτων βαθμος στρογγυλοποιειται στο δευτερο (2ο) δεκαδικο ψηφιο.
Προσωρινος  αναδοχος  αναδεικνυεται  εκεινος  του  οποιου  η  προσφορα  εχει  συγκεντρωσει  τον
μεγαλυτερο αριθμο στο UΣΒ.

Σε  περιπτωση  ισοδυναμων  προσφορων,  η  αναθετουσα  αρχη  επιλεγει  τον  προσφεροντα  με  τη
μεγαλυτερη βαθμολογια τεχνικης προσφορας.  Σε περιπτωση ισοβαθμιας και  ως προς την τεχνικη
προσφορα,  η  αναθετουσα  αρχη  επιλεγει  τον  (προσωρινο)  αναδοχο  με  κληρωση  μεταξυ  των
οικονομικων  φορεων  που υπεβαλαν τις  ισοδυναμες  προσφορες.  Η κληρωση γινεται  ενωπιον  της
Επιτροπης  Διαγωνισμου  και  παρουσια  των  οικονομικων  φορεων  που  υπεβαλαν  τις  ισοδυναμες
προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα τους γνωστοποιηθει  μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια”
του υποσυστηματος.  
Τα αποτελεσματα της ως ανω κληρωσης ενσωματωνονται, ομοιως, στην αποφαση της προηγουμενης
παραγραφου.

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Α. Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋποθεσεις συμμετοχης οπως οριζονται στην παρουσα
διακηρυξη, κρινονται 
α) κατα την υποβολη της προσφορας, με την υποβολη του ΕΕΕΣ, 
β) κατα την υποβολη των δικαιολογητικων του παροντος αρθρου, συμφωνα με το αρθρο 5 (α και β)
της παρουσας, 
γ)   κατα τη  συναψη της συμβασης  δια  της υπευθυνης  δηλωσης   συμφωνα με  το  αρθρο 8.1  της
παρουσας. 

Β. Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ),  συμφωνα με  τα οριζομενα στο αρθρο 79   παρ.  1  του ν.  4412/2016,  το οποιο
ισοδυναμει  με   ενημερωμενη  υπευθυνη  δηλωση,  με  τις  συνεπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η
τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋποθεσεις:
α)  δεν  βρισκεται  σε  μια  απο  τις  καταστασεις  του  αρθρου  18  της  παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 19 της
παρουσας.

Σε  οποιοδηποτε  χρονικο  σημειο  κατα  τη  διαρκεια  της  διαδικασιας,  μπορει  να  ζητηθει  απο  τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα απο τα κατωτερω αναφερομενα, οταν
αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.

Το ΕΕΕΣ φερει υπογραφη με ημερομηνια εντος του χρονικου διαστηματος κατα το οποιο μπορουν να
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υποβαλλονται προσφορες105105. 

Αν στο διαστημα που μεσολαβει μεταξυ της ημερομηνιας υπογραφης του ΕΕΕΣ και της καταληκτικης
ημερομηνιας υποβολης προσφορων εχουν επελθει μεταβολες στα δηλωθεντα στοιχεια, εκ μερους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικος φορεας αποσυρει την προσφορα του, χωρις να απαιτειται αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Στη συνεχεια μπορει να την υποβαλει εκ νεου με επικαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ. 

Κατα την υποβολη του ΕΕΕΣ, καθως και της συνοδευτικης υπευθυνης δηλωσης, ειναι δυνατη, με μονη
την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη
των  λογων  αποκλεισμου  που  αναφερονται  στο  αρθρο  18.1.1  της  παρουσας,  για  το  συνολο  των
φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν
εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτον106. 

Ως  εκπροσωπος  του  οικονομικου  φορεα,  για  την  εφαρμογη  του  παροντος,  νοειται  ο  νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα  το  χρονο  υποβολης  της  προσφορας  η  το  αρμοδιως  εξουσιοδοτημενο  φυσικο  προσωπο  να
εκπροσωπει  τον  οικονομικο  φορεα  για  διαδικασιες  συναψης  συμβασεων  η  για  τη  συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης107.
Ο οικονομικος φορεας φερει την υποχρεωση, να δηλωσει,  μεσω του ΕΕΕΣ, με ακριβεια στην ανα-
θετουσα αρχη, ως εχουσα την αποκλειστικη αρμοδιοτητα ελεγχου για την τυχον συνδρομη λογων
αποκλεισμου108, την κατασταση του σε σχεση με τους λογους που προβλεπονται στο αρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο αρθρο 18 της παρουσης109 και ταυτοχρονα να επικαλεσθει και τυχον ληφθεντα
μετρα προς αποκατασταση της αξιοπιστιας του.
Επισημαινεται  οτι  κατα  την  απαντηση  οικονομικου  φορεα  στο  ερωτημα  του  ΕΕΕΣ  η  αλλου
αντιστοιχου εντυπου η δηλωσης για συναψη συμφωνιων με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη
στρεβλωση του ανταγωνισμου, η συνδρομη περιστασεων, οπως η τριετης παραγραφη της παρ. 10
του αρθρου 73, περι λογων αποκλεισμου, η η εφαρμογη της παρ. 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυεται στο σχετικο πεδιο που προβαλλει κατοπιν θετικης απαντησης.

Οι  προηγουμενες  αρνητικες  απαντησεις  στο  ανωτερω  ερωτημα  του  ΕΕΕΣ  η  αλλου  αντιστοιχου
εντυπου η δηλωσης, απο οικονομικους φορεις οι οποιοι εμπιπτουν στο πεδιο εφαρμογης της παρ. 3β
του αρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουν τον λογο αποκλεισμου των περ. ζ’ η/ και θ’ της
παρ. 4 του αρθρου 73 του παροντος και δεν απαιτειται να δηλωθουν κατα τη συμπληρωση του ΕΕΕΣ
και καθε αντιστοιχου εντυπου.

Όσον αφορα τις υποχρεωσεις  για την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτες θεωρειται οτι δεν εχουν αθετηθει εφοσον
δεν  εχουν  καταστει  ληξιπροθεσμες  η  εφοσον  εχουν  υπαχθει  σε  δεσμευτικο  διακανονισμο  που
τηρειται. Στην περιπτωση αυτη, ο οικονομικος φορεας δεν υποχρεουται να απαντησει καταφατικα
στο σχετικο πεδιο του ΕΕΕΣ με το οποιο ερωταται εαν ο οικονομικος φορεας εχει ανεκπληρωτες
υποχρεωσεις  οσον  αφορα  στην  καταβολη  φορων  η  εισφορων  κοινωνικης  ασφαλισης  η,  κατα
περιπτωση, εαν εχει αθετησει τις παραπανω υποχρεωσεις του.110

Στην  περιπτωση  υποβολης  προσφορας  απο  ενωση  οικονομικων  φορεων,  το  ΕΕΕΣ  υποβαλλεται
χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.

Στην  περιπτωση  που  προσφερων  οικονομικος  φορεας  δηλωνει  στο  ΕΕΕΣ  την  προθεση  του  για
αναθεση υπεργολαβιας,  υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολαβου κατα
περιπτωση, συμφωνα με το αρθρο 23 της παρουσας.

Γ. Για την αποδειξη της μη συνδρομης λογων αποκλεισμου κατ’ αρθρο 18 και  της πληρωσης των
κριτηριων  ποιοτικης  επιλογης  κατα  τα  αρθρα  19,  οι  οικονομικοι  φορεις  προσκομιζουν  τα
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δικαιολογητικα του παροντος. Η προσκομιση των δικαιολογητικων του παροντος  γινεται κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 5β απο τον προσωρινο αναδοχο. 
Η αναθετουσα αρχη μπορει να ζητει απο προσφεροντες,  σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα, οταν αυτο απαιτειται για
την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.

Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολες τις απαιτησεις των αρθρων 18 και 19 της
παρουσας.

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πληρωση α) των απαιτησεων του αρθρου 18
και  της  καταλληλοτητας  για  την  ασκηση  της  επαγγελματικης  δραστηριοτητας  του  αρθρου  19.1
πρεπει να ικανοποιουνται απο καθε μελος της ενωσης για την κατηγορια/ κατηγοριες του αρθρου
12.1 της παρουσας, στην οποια /στις οποιες καθε μελος της ενωσης συμμετεχει. Περαιτερω, συνολικα
πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες μελετων. 
β) Η πληρωση των απαιτησεων της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τεχνικης και
επαγγελματικης ικανοτητας  αρκει να ικανοποιειται αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης.

Οι  οικονομικοι  φορεις  δεν  υποχρεουνται  να  υποβαλλουν  δικαιολογητικα  η  αλλα  αποδεικτικα
στοιχεια, αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα
η τις συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε
κρατος - μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο
φακελο  επιχειρησης,  ηλεκτρονικο  συστημα  αποθηκευσης  εγγραφων  η  συστημα  προεπιλογης.  Η
δηλωση για την προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται  στο Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποιο  περιεχονται  επισης  οι  πληροφοριες  που  απαιτουνται  για  τον
συγκεκριμενο  σκοπο,  οπως  η  ηλεκτρονικη  διευθυνση  της  βασης  δεδομενων,  τυχον  δεδομενα
αναγνωρισης και, κατα περιπτωση, η απαραιτητη δηλωση συναινεσης. 

Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.

Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 22.1 ως 22.3 της παρουσας  υποβαλλονται και γινονται
αποδεκτα,  συμφωνα  με  τα  αναλυτικα  οριζομενα  στο  αρθρο  5β  της  παρουσας.  Τα  αποδεικτικα
εγγραφα συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην
ελληνικη γλωσσα συμφωνα με το αρθρο 10 της παρουσας. 

Ο  προσωρινος αναδοχος,  κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλει,  κατα  τα  ειδικοτερα  οριζομενα  στο  αρθρο  5  της  παρουσας, τα  δικαιολογητικα  που
αναφερονται κατωτερω111:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρουσας 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  η,  ελλειψει  αυτου,  ισοδυναμου  εγγραφου  που  εκδιδεται  απο
αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου
ειναι εγκατεστημενος ο προσφερων, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες οι απαιτησεις, το
οποιο να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του112112.  Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο αρθρο  18.1.1  της
παρουσας.

22.1.2 β) Για τις περιπτωσεις του αρθρου 18.1.2 της παρουσας:
πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας,

περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου φορεα, οσον αφορα στην καταβολη
φορων  (φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβολη  των  εισφορων  κοινωνικης  ασφαλισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), συμφωνα με την ισχυουσα νομοθεσια του κρατους εγκαταστασης η
την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα, που να ειναι εν ισχυ κατα το χρονο υποβολης του, αλλως, στην
περιπτωση που δεν αναφερεται σε αυτο χρονος ισχυος, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν
απο την υποβολη του113.
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Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικα δικαιολογητικα που
υποβαλλονται ειναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  εκδιδεται  από  την  Ανεξάρτητη
Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),.  Οι  αλλοδαποι  προσφεροντες  θα  υποβαλλουν  υπευθυνη
δηλωση114 περι του οτι δεν εχουν υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα.  Σε περιπτωση που
εχουν τετοια υποχρεωση θα υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της  Α.Α.Δ.Ε.
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται
να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
μέσω  της  διαλειτουργικότητας  των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων  με  το  Κέντρο
Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε
περίπτωση  υλοποίησης  της  ως  άνω  διαλειτουργικότητας,  η  α.α.  αναζητά  αυτεπάγγελτα  το  σχετικό
αποδεικτικό ενημερότητας]115

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. 
Ειδικοτερα οι  Έλληνες μελετητες -  φυσικα  προσωπα υποβαλλουν σχετικο  πιστοποιητικο για  την
καλυψη κυριας και επικουρικης ασφαλισης τους. Οι εγκατεστημενες στην Ελλαδα εταιρειες / Γραφεια
Μελετων  υποβαλλουν  αποδεικτικο  ασφαλιστικης  ενημεροτητας  απο  τον  eΕΦΚΑ  (κυριας  και
επικουρικης  ασφαλισης)  για το προσωπικο  τους με  σχεση εξαρτημενης  εργασιας.  Δεν αποτελουν
αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα ασφαλιστικης ενημεροτητας  των
φυσικων προσωπων- μελετητων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως εταιροι. Οι αλλοδαποι
προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω αποδεικτικα, υποβαλλουν
επιπλεον  υπευθυνη  δηλωση  περι  του  οτι  δεν  απασχολουν  προσωπικο,  για  το  οποιο  υπαρχει
υποχρεωση  ασφαλισης  σε  ημεδαπους  ασφαλιστικους  οργανισμους.  Αν  απασχολουν  τετοιο
προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας εκδιδομενο απο
τον eΕΦΚΑ.

[Οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες  και  οι  υπηρεσίες  φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  οικ.
17535/Δ1.6002  (Β  1754/2020)  (άρθρο  7),  εφόσον  έχουν  πιστοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  οριζόμενη
διαδικασία δύναται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε αυτήν
την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως]. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα
στην καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.

22.1.3 γ) Για τις περιπτωσεις του αρθρου 18.1.5 της παρουσας: 
Για την περιπτωση β’116, πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια δικαστικη η διοικητικη

αρχη του οικειου κρατους μελους η χωρας,  το οποιο να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την
υποβολη  του117117.  Ειδικοτερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην
Ελλάδα, 

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»118118  με το οποιο βεβαιωνεται
οτι δεν τελουν υπο πτωχευση, πτωχευτικο συμβιβασμο η υπο αναγκαστικη διαχειριση η
οτι δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης, καθως και  οτι το νομικο προσωπο δεν
εχει τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη αποφαση.. Το εν λογω πιστοποιητικο  εκδιδεται
απο το οικειο Πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα, 

 γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει  λυθεί  και τεθεί  υπό εκκαθάριση με  απόφαση  των εταίρων, συμφωνα με τις
κειμενες  διαταξεις,  ως  καθε  φορα  ισχυουν.  Οι  μελετητες  -  φυσικα  προσωπα  δεν
προσκομιζουν πιστοποιητικο περι μη θεσεως σε εκκαθαριση. 

 γ3)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  οπως  αυτα
εμφανιζονται  στο  taxisnet,   απο  την  οποια  να  προκυπτει  η  μη  αναστολη  της
επιχειρηματικης δραστηριοτητας τους.
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Προκειμενου  για  τα  σωματεια  και  τους  συνεταιρισμους,  το  Ενιαιο  Πιστοποιητικο
Δικαστικης Φερεγγυοτητας εκδιδεται για τα σωματεια απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο, και
για τους συνεταιρισμους για το χρονικο διαστημα εως τις 31.12.2019 απο το Ειρηνοδικειο
και μετα την παραπανω ημερομηνια απο το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις περιπτωσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’119, υπεύθυνη δήλωση του προσφεροντος  οτι δεν
συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου. 120

ε) Για  την  περίπτωση  θ’121,  πιστοποιητικό αρμοδιας  αρχης.  Ειδικα  για  τους
εγκατεστημενους στην Ελλαδα  μελετητές - φυσικά πρόσωπα,  προσκομιζεται πιστοποιητικο του
Τ.Ε.Ε., η του αντιστοιχου επιμελητηριου (οταν αυτο εχει πειθαρχικες εξουσιες επι των μελων του) περι
μη διαπραξης παραπτωματος,  για το οποιο επιβληθηκε πειθαρχικη ποινη. Τα Γραφεια / Εταιρειες
Μελετων,  καθως  και  τα  φυσικα  προσωπα-μελετητες,  ανεξαρτητα  απο  την  χωρα  εγκαταστασης
(Ελλαδα  η  αλλοδαπη),  τα  οποια  δεν  υποκεινται  στους  ανω  πειθαρχικους  φορεις,  υποβαλουν
πιστοποιητικο του φορεα στον οποιο υποκεινται, εφοσον αυτος εχει πειθαρχικες εξουσιες στα μελη
του, διαφορετικα υποβαλουν υπευθυνη δηλωση οτι: α) δεν υπαρχει πειθαρχικος φορεας και β) δεν
εχουν διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα. 

Μετα τη ληξη των μεταβατικων προθεσμιων του αρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πληρη εναρξη
ισχυος  των  διαταξεων  του  τελευταιου,  για  τις  εγγεγραμμενες  στο  Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε.  μελετητικες
επιχειρησεις,  η  μη  συνδρομη  του  ως  ανω  λογου  αποκλεισμου  περι  σοβαρου  επαγγελματικου
παραπτωματος,  αποδεικνυεται με την υποβολη του πιστοποιητικου του Τμηματος ΙΙ  του εν λογω
μητρωου που συνιστα επισημο καταλογο, συμφωνα με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 24
του ως ανω π.δ.

22.1.4  Αν το κρατος μελος η χωρα δεν εκδιδει τετοιου ειδους εγγραφα η πιστοποιητικα η οπου αυτα
δεν  καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται ως ανω, υπο 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β',
το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη μελη η
στις χωρες οπου δεν  προβλεπεται  ενορκη βεβαιωση,  απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου  οργανισμου  του  κρατους  μελους  η  της  χωρας  καταγωγης   η  της  χωρας  οπου  ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας.
Οι  αρμοδιες  δημοσιες  αρχες  παρεχουν,  οπου  κρινεται  αναγκαιο,  επισημη  δηλωση  στην  οποια
αναφερεται οτι δεν εκδιδονται τα εν λογω εγγραφα η τα πιστοποιητικα η οτι τα εγγραφα αυτα δεν
καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται ανωτερω. 
Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων
(e-Certis)122122 του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.

22.1.5 στ)  Για  την  περιπτωση  του  αρθρου  18.1.9  της  παρουσας,  υπευθυνη  δηλωση  του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του η κυρωση του οριζοντιου αποκλεισμου, συμφωνα τις
διαταξεις της κειμενης νομοθεσιας .

22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:
22.2.1 Προς αποδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν Πτυχιο Μελετητη η
Γραφειων  Μελετων  μεχρι  την  ληξη  της  μεταβατικης  περιοδου  ισχυος  του  π.δ.  71/2019
συμφωνα με το αρθρο 39 αυτου και απο την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου, βεβαιωση
εγγραφης  στο  Τμημα  Ι  του  Μητρωου  Μελετητικων  Επιχειρησεων  Δημοσιων  Έργων
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)123 για τις αντιστοιχες κατηγοριες μελετων, ως εξης: 
1. στην κατηγορια μελετης 06, πτυχια ταξεων Α΄ και ανω
2. στην κατηγορια μελετης 08, πτυχια ταξεων Β΄ και ανω
3. στην κατηγορια μελετης 09, πτυχια ταξεων Α΄ και ανω
4. στην κατηγορια μελετης 10, πτυχια ταξεων Α΄ και ανω 
5. στην κατηγορια μελετης 16, πτυχια ταξεων Α’ και ανω
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6. στην κατηγορια μελετης 21, πτυχια ταξεων Α΄ και ανω

(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης
υποβαλλουν  τις  δηλωσεις  και  πιστοποιητικα  που  περιγραφονται  στο  Παραρτημα  XI  του
Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ)  Οι  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  σε  κρατος  μελος  του  Ευρωπαϊκου
Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο
που η υπο αναθεση δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικες σημειωσεις του σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες
χωρες που δεν εμπιπτουν στην προηγουμενη περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις
συμφωνιες  με  την  Ένωση  σε  θεματα  διαδικασιων  αναθεσης  δημοσιων  συμβασεων,  υποβαλλουν
πιστοποιητικο αντιστοιχου επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν
τηρει  τετοιο  μητρωο,  το  εγγραφο  η  το  πιστοποιητικο  μπορει  να  αντικαθισταται  απο  ενορκη
βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη
δηλωση του ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η
αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος  ο  οικονομικος  φορεας  οτι  δεν  τηρειται  τετοιο  μητρωο  και  οτι  ασκει  τη
δραστηριοτητα του αρθρου 17.1 της παρουσας.

Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα
(30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις
αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος124124.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυεται ως ακολουθως 125: 

Σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος XII (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

α)  Οικονομικες  καταστασεις  η  αποσπασματα  οικονομικων καταστασεων,  στην περιπτωση που η
δημοσιευση των οικονομικων καταστασεων  απαιτειται  απο τη  νομοθεσια της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας.
β)Πιστοποιητικο ασφαλιστικης καλυψης επαγγελματικων κινδυνων.

Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η  διαθετουν
πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  που  συμμορφωνονται  με  τα  ευρωπαϊκα  προτυπα
πιστοποιησης,  κατα  την εννοια του Παραρτηματος  VII του  Προσαρτηματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουν να  προσκομιζουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο  εγγραφης εκδιδομενο  απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο  22.2.6 του παροντος αρθρου.

Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως δικαιολογητικα
ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ
του ν. 4412/2016.

Εαν ο οικονομικος φορεας, για βασιμο λογο, δεν ειναι σε θεση να υποβαλλει τα δικαιολογητικα που
ζητει  η  αναθετουσα  αρχη,  μπορει  να  αποδεικνυει  την  οικονομικη  και  χρηματοοικονομικη  του
επαρκεια με οποιοδηποτε αλλο εγγραφο, το οποιο η αναθετουσα αρχη κρινει καταλληλο. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυεται ως ακολουθως126:

α) Η στελέχωση των ημεδαπων μελετητικων επιχειρησεων αποδεικνυεται με την προσκομιση της
βεβαιωσης  εγγραφης  (πτυχιο)  στο  Μητρωο  Μελετητων/  Γραφειων  Μελετων  μεχρι  τη  ληξη  της
μεταβατικης  περιοδου  ισχυος,  συμφωνα  με  το  αρθρο  39  του  π.δ.  71/2019,  και  απο  την  εναρξη
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πληρους  ισχυος  του  τελευταιου,  βεβαιωση  εγγραφης  στο  Τμημα  ΙΙ  του  Μητρωου  Εργοληπτικων
Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 

Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η  διαθετουν
πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  που  συμμορφωνονται  με  τα  ευρωπαϊκα  προτυπα
πιστοποιησης,  κατα  την εννοια του Παραρτηματος  VII του  Προσαρτηματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουν να  προσκομιζουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο  εγγραφης εκδιδομενο  απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 22.2.6 του παροντος αρθρου.

Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως δικαιολογητικα
ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ
του ν. 4412/2016.

(β) Για την περιπτωση του αρθρου 19.3 (β):
με την υποβολη (συμφωνα με το Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ – Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια
επιλογης – του Προσαρτηματος Α του Ν. 4412/2016):
Καταλογου των παρομοιων μελετων για πεζογεφυρες που εκτελεσθηκαν την τελευταια πενταετια,
συνοδευομενο απο πιστοποιητικα της υπηρεσιας η εγκριτικη αποφαση (η/και αποφαση παραλαβης)
της αρμοδιας Τεχνικης Υπηρεσιας του Κυριου του Έργου.
Μελετες που εχουν συνταχθει κατ’ εντολη υποψηφιων αναδοχων (εργολαβων) σε διαγωνισμους με το
συστημα μελετη - κατασκευη η αλλο για την κατασκευη εργων δεν λαμβανονται υποψη.

22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας127127

Πιστοποιητικο Διασφαλισης – Διαχειρισης Ποιοτητας κατα ISO 9001: 2015 η ισοδυναμο
Πιστοποιητικο  Περιβαλλοντικης Διαχειρισης κατα ISO 14001:2015 η ισοδυναμο

Η αναθετουσα αρχη αναγνωριζει ισοδυναμα πιστοποιητικα που εχουν εκδοθει απο φορεις διαπιστευ-
μενους απο ισοδυναμους Οργανισμους διαπιστευσης, εδρευοντες και σε αλλα κρατη - μελη. Επισης,
κανει δεκτα αλλα αποδεικτικα στοιχεια για ισοδυναμα μετρα διασφαλισης ποιοτητας, εφοσον ο εν-
διαφερομενος οικονομικος φορεας δεν ειχε τη δυνατοτητα να αποκτησει τα εν λογω πιστοποιητικα
εντος των σχετικων προθεσμιων για λογους για τους οποιους δεν ευθυνεται ο ιδιος, υπο την προ-
ϋποθεση οτι ο οικονομικος φορεας αποδεικνυει οτι τα προτεινομενα μετρα διασφαλισης ποιοτητας
πληρουν τα απαιτουμενα προτυπα διασφαλισης ποιοτητας.

22.2.5 Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η  διαθετουν
πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  που  συμμορφωνονται  με  τα  ευρωπαϊκα  προτυπα
πιστοποιησης,  κατα την εννοια  του Παραρτηματος VII  του Προσαρτηματος Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορουν,  για  την  εκαστοτε  συμβαση,  να  υποβαλλουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο
εγγραφης εκδιδομενο  απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται  απο τον αρμοδιο
οργανισμο πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των εν
λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν λογω
καταλογο. 
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το
πιστοποιητικο,  που  εκδιδεται  απο  τον  οργανισμο  πιστοποιησης,  συνιστα  τεκμηριο
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος
καταλογος η το πιστοποιητικο.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
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Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και απαλλασσει τους
εγγεγραμμενους  οικονομικους  φορεις  απο  την  προσκομιση  των  αποδεικτικων  μεσων  που
προβλεπονται στο εν λογω πιστοποιητικο.

22.2.6 Οικονομικοι  φορεις  που  αποδεικνυουν  οτι  εκπληρωνουν  τα  κριτηρια  επιλογης  του
αρθρου  19.2  και  19.3,  της  παρουσας,  συμμετεχουν  στην  παρουσα  διαδικασια  αναθεσης,
ανεξαρτητως  της  εγγραφης  και  της  καταταξης  τους  σε  συγκεκριμενες  ταξεις  των  οικειων
μητρωων. 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιπτωση  νομικου  προσωπου,  υποβαλλονται  ηλεκτρονικα,  μεσω  της  λειτουργικοτητας
«Επικοινωνια», με θεμα: “Δικαιολογητικα Προσωρινου Αναδοχου- Κατακυρωση’’, τα νομιμοποιητικα
εγγραφα απο  τα οποια προκυπτει  η  εξουσια υπογραφης του νομιμου εκπροσωπου και  τα  οποια
πρεπει να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν
συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος.

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομιζονται:
i) στις περιπτωσεις που ο οικονομικος φορεας ειναι  νομικό πρόσωπο και υποχρεουται, κατα την
κειμενη νομοθεσια, να δηλωνει την εκπροσωπηση και τις μεταβολες της στο ΓΕΜΗ128128

-  για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του129129.  
 
-  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκει η
υποβολη Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφοσον εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο
την υποβολη του

ii)  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατα περιπτωση νομιμοποιητικα εγγραφα συστασης και νομιμης
εκπροσωπησης  (οπως  καταστατικα,  πιστοποιητικα  μεταβολων,  αντιστοιχα  ΦΕΚ,  αποφασεις
συγκροτησης  οργανων  διοικησης  σε  σωμα,  κλπ.,  αναλογα  με  τη  νομικη  μορφη  του  οικονομικου
φορεα),  συνοδευομενα  απο  υπευθυνη  δηλωση  του  νομιμου  εκπροσωπου  οτι  εξακολουθουν  να
ισχυουν κατα την υποβολη τους.

Σε περιπτωση που για τη διενεργεια της παρουσας διαδικασιας αναθεσης εχουν χορηγηθει εξουσιες
σε προσωπο πλεον  αυτων που αναφερονται  στα παραπανω εγγραφα  των περιπτωσεων  i και  ii,
προσκομιζεται  επιπλεον  αποφαση- πρακτικο του αρμοδιου καταστατικου οργανου διοικησης του
νομικου προσωπου οτι χορηγηθηκαν οι σχετικες εξουσιες. 

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιζουν τα προβλεπομενα, κατα τη νομοθεσια της χωρας
εγκαταστασης, αποδεικτικα εγγραφα, και εφοσον δεν προβλεπονται, υπευθυνη δηλωση  του νομιμου
εκπροσωπου, απο την οποια αποδεικνυονται τα ανωτερω ως προς τη νομιμη συσταση, μεταβολες και
εκπροσωπηση του οικονομικου φορεα.
Οι ως ανω υπευθυνες δηλωσεις γινονται αποδεκτες, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση
της προσκλησης για την υποβολη των δικαιολογητικων.
Απο τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να προκυπτουν η νομιμη συσταση  του οικονομικου φορεα, ολες οι
σχετικες τροποποιησεις των καταστατικων, το/τα προσωπο/α που δεσμευει/ουν νομιμα την εταιρια
κατα  την  ημερομηνια  διενεργειας  του  διαγωνισμου  (νομιμος  εκπροσωπος,  δικαιωμα  υπογραφης
κλπ.),  τυχον  τριτοι,  στους  οποιους  εχει  χορηγηθει  εξουσια  εκπροσωπησης,  καθως  και  η  θητεια
του/των η/και των μελων του οργανου διοικησης/ νομιμου εκπροσωπου.

Γ. Οι ενωσεις οικονομικων φορεων που υποβαλλουν κοινη προσφορα, υποβαλλουν τα παραπανω,
κατα περιπτωση δικαιολογητικα, για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει στην ενωση, συμφωνα
με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Δ.  Σε περιπτωση που ο οικονομικος φορεας ειναι φυσικο προσωπο / ατομικη επιχειρηση, εφοσον
εχουν χορηγηθει εξουσιες σε τριτα προσωπα, προσκομιζεται εξουσιοδοτηση του οικονομικου φορεα.

22.4  Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες:
• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει

εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους, 
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την

υποβολη  των δικαιολογητικων130 Σημειωνεται  οτι  δεν απαιτειται  θεωρηση του γνησιου της
υπογραφης τους.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφερων αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που προτιθεται να ανα-
θεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που προτεινει. 

23.2 Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.

23.3 .................................................................... 131

23.4 Αν το(α) τμημα(τα) της συμβασης, το(α) οποιο(α) ο προσφερων προτιθεται να αναθεσει υπο
μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, υπερβαινει το ποσοστο του τριαντα τοις εκατο (30%)132  της συνολι-
κης αξιας της συμβασης, η αναθετουσα αρχη:

α) επαληθευει υποχρεωτικα τη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρθρου 18 της παρου-
σας για τους υπεργολαβους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,

β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον προσφεροντα να αντικαταστησει εναν υπεργολαβο, οταν απο
την ως ανω επαληθευση προκυπτει οτι συντρεχουν λογοι αποκλεισμου του. 

Άρθρο 24: Διάφορα

24.1 Οι προσφεροντες, με την υποβολη της προσφορας τους, αποδεχονται ανεπιφυλακτα τους ορους
της παρουσας Διακηρυξης.

24.2 Η  Αναθετουσα  Αρχη  ενημερωνει  το  φυσικο  προσωπο  που  υπογραφει  την  προσφορα  ως
Προσφερων η ως Νομιμος Εκπροσωπος Προσφεροντος, οτι η ιδια η και τριτοι, κατ’ εντολη και για
λογαριασμο  του,  θα  επεξεργαζονται  προσωπικα  δεδομενα  που  περιεχονται  στους  φακελους  της
προσφορας και τα αποδεικτικα μεσα τα οποια υποβαλλονται σε αυτην, στο πλαισιο του παροντος
Διαγωνισμου,  για  το  σκοπο  της  αξιολογησης  των  προσφορων  και  της  ενημερωσης  ετερων
συμμετεχοντων σε αυτον, λαμβανοντας καθε ευλογο μετρο για τη διασφαλιση του απορρητου και της
ασφαλειας της επεξεργασιας των δεδομενων και  της προστασιας τους απο καθε  μορφης αθεμιτη
επεξεργασια,  συμφωνα  με  τις  διαταξεις  της  κειμενης  νομοθεσιας  περι  προστασιας  προσωπικων
δεδομενων. 

24.2  [Για  διαγωνισμούς  που  θα εκκινήσουν  μετά  την  01-09-2021 προστίθεται  η  ακόλουθη
παράγραφος]

Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 191
του  ν.  4412/2016,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  αποφασίσει  την  ολοκλήρωση  της  μελέτης,  προσκαλεί  τον
υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος
ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις  και  βάσει  της  προσφοράς  που  υπέβαλε  στον  διαγωνισμό.  Η  σύμβαση  εκτέλεσης
συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην
Προϊσταμένη  Αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας
θεωρείται  ως  απόρριψη  της  πρότασης.  Αν  αυτός  δεν  δεχθεί  την  πρόταση  σύναψης  σύμβασης,  η

- 41 -

21PROC009113213 2021-08-25



Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα
λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει
κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί  να εφαρμόζεται  αναλογικά και  σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης.

 24.3 Για  την  διεξαγωγη  του  διαγωνισμου  εχουν  εκδοθει  οι  πιο  κατω  γνωμοδοτησεις   και
αποφασεις133:

 Η με αρ.πρωτ.  598417/15-7-2021  Αποφαση Περιφερειαρχη Αττικης
 Η με αρ. πρωτ. 611407/20-7-2021 Αποφαση ΔΤΕΠΑ.

24.4 Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η με αρ.πρωτ.  598417/15-7-2021  Αποφαση Περιφε-
ρειαρχη Αττικης για την εγκριση δεσμευσης προϋπολογισμου ποσου 74.400,00€ (συμπεριλαμβανο-
μενου του ΦΠΑ) σε βαρος του εναριθμου 2017ΜΠ08500000 της ΣΑΜΠ 085 του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ.
73808/01.07.2021  Αποφαση Υφυπουργου Αναπτυξης  &  Επενδυσεων (ΑΔΑ: ΨΔΟΝ46ΜΤΛΡ-ΞΓΝ)  με
την οποια εγκριθηκε η ΣΑΜΠ 085.

 Αθήνα, Ιούλιος 2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ.  1686/2021 αποφαση Ο.Ε.  (ΑΔΑ: 6ΛΧΧ7Λ7-ΒΑΒ)

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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11  Κατα την εννοια της περ. 29 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν. 4412/2016.
22  Αναγραφεται  ο  κωδικος  ταυτοποιησης  της  διατιθεμενης  πιστωσης  (π.χ.  κωδικος  εναριθμου

εργου στο ΠΔΕ η κωδικος πιστωσης του τακτικου προϋπολογισμου του φορεα υλοποιησης). Σε
περιπτωση συγχρηματοδοτουμενων εργων απο πορους της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αναγραφεται
και ο τιτλος του Επιχειρησιακου Προγραμματος του ΕΣΠΑ η αλλου συγχρηματοδοτουμενου απο
πορους ΕΕ προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενη η υπο αναθεση μελετη.

33               Συμπληρωνεται η επωνυμια της αναθετουσας αρχης.
44  Συμπληρωνεται  ο  κωδικος  που  αφορα  στην  ηλεκτρονικη  τιμολογηση  οπως  αυτος

προσδιοριζεται στον επισημο ιστοτοπο της Γ.Γ.  Πληροφοριακων Συστηματων του Υπουργειου
Ψηφιακης Διακυβερνησης (παρ. 2α αρθρου 53 ν. 4412/2016)

55 Μεσω της λειτουργικοτητας “Επικοινωνια” του υποσυστηματος.
66  Το  ΕΕΕΣ  καταρτιζεται  βασει  του  τυποποιημενου  εντυπου  του  Παραρτηματος  2  του

Εκτελεστικου  Κανονισμου  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπης  της  5ης Ιανουαριου  2016  για  την
καθιερωση  του  τυποποιημενου  εντυπου  για  το  Ευρωπαϊκο  Έγγραφο  Προμηθειας  (L 3)  και
παρεχεται αποκλειστικα σε ηλεκτρονικη μορφη. 
Το  ΕΕΕΣ  φερει  υπογραφη  με  ημερομηνια  εντος  του  χρονικου  διαστηματος  κατα  το  οποιο
μπορουν να υποβαλονται προσφορες η αιτησεις συμμετοχης.
Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ. Aπο τις 2-5-2019,
παρεχεται  η  νεα  ηλεκτρονικη  υπηρεσια Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφερει  τη  δυνατοτητα  ηλεκτρονικης
συνταξης και διαχειρισης του Ευρωπαϊκου Ενιαιου Εγγραφου Συμβασης (ΕΕΕΣ).  Μπορειτε να
δειτε τη σχετικη ανακοινωση στη Διαδικτυακη Πυλη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ
και το Διορθωτικο (Επισημη Εφημεριδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαριου
2018) στον Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 για την καθιερωση του τυποποιημενου εντυπου
για το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Προμηθειας , με το οποιο επιλυθηκαν τα σχετικα ζητηματα
ορολογιας που υπηρχαν στο αρχικο επισημο ελληνικο  κειμενο του Εκτελεστικου Κανονισμου,
Μπορειτε  να  δειτε  το  σχετικο  Διορθωτικο  στην  ακολουθη  διαδρομη  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

77 Η περιπτ. (ζ)  συμπληρωνεται και περιλαμβανεται στη διακηρυξη εφοσον η αναθετουσα αρχη
περιλαβει υποδειγματα εγγραφων προς υποβολη απο τους οικονομικους φορεις π.χ. εγγυητικων
επιστολων.

88 Πρβ. αρθρο 67 του ν. 4412/2016.
99  Όταν  ειναι  αδυνατο  να  παρασχεθει  ελευθερη,  πληρης,  αμεση  και  δωρεαν  ηλεκτρονικη

προσβαση σε ορισμενα εγγραφα της συμβασης,  μπορει  να  περιληφθει,  στο παρον αρθρο της
διακηρυξης, προβλεψη οτι τα σχετικα εγγραφα της συμβασης θα διατεθουν με μεσα αλλα πλην
των ηλεκτρονικων, οπως το ταχυδρομειο η αλλο καταλληλο μεσο η συνδυασμος ταχυδρομικων η
αλλων καταλληλων μεσων και ηλεκτρονικων μεσων (τριτο εδαφιο παρ. 1 του αρθρου 67 του ν.
4412/2016). Στην περιπτωση αυτη  προτεινεται η ακολουθη διατυπωση:  «Τα ακόλουθα έγγραφα
της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός  …………………,  πληροφορίες
…………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω
εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες».

1010 Όταν δεν μπορει να προσφερθει ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση σε
ορισμενα εγγραφα της συμβασης, διοτι η αναθετουσα αρχη προτιθεται να εφαρμοσει την παρ. 2
του αρθρου 21 του ν.  4412/2016,  αναφερονται,  στο παρον αρθρο της διακηρυξης,  τα  μετρα
προστασιας του εμπιστευτικου χαρακτηρα των πληροφοριων, τα οποια απαιτουνται,  και τον
τροπο  με  τον  οποιο  ειναι  δυνατη  η  προσβαση  στα  σχετικα  εγγραφα.  Ενδεικτικα,  λ.χ.,  η
αναθετουσα  αρχη  θα  μπορουσε  να  αναφερει  οτι:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη
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ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης,
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.

1111 Συμπληρωνεται απο την αναθετουσα αρχη με  σαφηνεια συγκεκριμενη ημερομηνια  (“εγκαίρως,
ήτοι έως την ....”), προς αποφυγη οιασδηποτε συγχυσης και αμφιβολιας. 

1212 Συμπληρωνεται η τεταρτη ημερα πριν απο τη ληξη της προθεσμιας του αρθρου 14 της παρουσας..
1313  Πρβλ εγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π.  4121/30-07-2020 « Διευκρινισεις ως προς την τηρηση των

διατυπωσεων δημοσιοτητας στη διαγωνιστικη  διαδικασια σε περιπτωση τροποποιησης ορων
της διακηρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

1414  Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
1515  Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα
1616  Αν  η  διευθυνση  της  υπηρεσια  που  τηρει  το  πρωτοκολλο  της  Αναθετουσας  Αρχης  ειναι

διαφορετικη  απο την αναφερομενη στο  αρθρο  1,  αναγραφεται  στο  παρον  σημειο  η  σχετικη
διευθυνση

1717  αρθρο 12 παρ. 1.2.4. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα
1818  Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα
1919  Άρθρο 12 παρ. 1.2.2. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα 
2020  Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα 
2121  Άρθρο 13 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα 
2222  Επισημαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες  για την ολοκληρωση των ενεργειων της Επιτροπης

Διενεργειας Διαγωνισμου ισχυουν τα οριζομενα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
2323 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
2424  Βλ.  σχετικα  με  την   ηλεκτρονικη  υπευθυνη  δηλωση  το   αρθρο  εικοστο  εβδομο  της  απο

20.3.2020 Π.Ν.Π.,  (Α  68)  -  που  κυρωθηκε  με  το  αρθρο  1  του  ν.  4683/2020  (Α΄83)-κατα  τις
παραγραφους 1 και 2  του οποιου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75)
μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019,  μέσω  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  «e-Dilosi».  Η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση
υποβάλλεται  και  γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της
παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής
της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  αντιστοιχεί  στην  ημερομηνία  έκδοσης  της
ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο
βέβαιης χρονολογίας".

2525  Για τους φορεις του Βιβλιου ΙΙ της παρ. 2 του αρθρου 259 του ν.4412/2016
2626  Ομοιως προβλεπεται και στην περιπτωση υποβολης προσφορων συμφωνα με το αρθρο 92

παρ. 8 του ν.4412/201
2727  Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2828  πρβλ. αρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
2929 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 (ληψη επανορθωτικων

μεσων).
3030  Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
3131  Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
3232  Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3333  Βλ. αρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017. 
3434  Πρβλ αρθρο 361 ν. 4412/2016.
3535   ΒλΒλ..  αρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017.
3636  Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα
3737  Βλ. αρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017.
3838  Πρβ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3939  Βλ. παρ. 1 του αρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
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4040  Βλ.  αρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. αρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.

4141  Βλ. τις μεταβατικες διαταξεις των αρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς
την εναρξη εφαρμογης των νεων ειδικων δικονομικων διαταξεων του αρθρου 138 Ν. 4782/2021,
με  το  οποιο  επερχονται  σημαντικες  αλλαγες  στις  ισχυουσες  διαταξεις  περι  δικαστικης
προστασιας του αρθρου 372 Ν. 4412/2016 .

4242  Βλ. αρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
4343 Ή/και η Επιτροπη Διαγωνισμου, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της  Κ.Υ.Α.

ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα ).
4444  Άρθρο  102,  όπως  αντικαταστάθηκε  με   το  άρθρο  42  του  ν.  4782/2021.  Πρβλ  και   έκθεση

συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021 
4545  Πρβλ. αρθρο 105 ν. 4412/2016. 
4646 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
4747  Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
4848 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για συγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορους της Ευρωπαϊκης

Ένωσης.
4949 Επισημαινεται οτι με το  αρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλεπεται οτι: "25. Mε

την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και
40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377
του ν. 4412/2016".

5050 Απο 1-1-2017 τεθηκε σε ισχυ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το αρθρο 13 του οποιου καταργηθηκε
το π.δ 113/2010.

5151 Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης
της  συμβασης  συμφωνα  με  το  αρθρο  61  του  ν.  4412/2016,  δεν  αποτελουν  μερος  του
εφαρμοστεου θεσμικου πλαισιου της.

5252  Σε περιπτωση που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεσης, διαμορφωνεται αναλογως η
εκτιμωμενη αξια της συμβασης και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).

5353  Πρβλ. αρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
5454 Για την χρηματοδοτηση πρβλ και αρθρο 24 της παρουσας.
5555 Οι κρατησεις προσαρμοζονται αναλογα με την περιπτωση.
5656  Η  αναθετουσα  αρχη  διαμορφωνει  το  παρον  σημειο  της  διακηρυξης,  αναλογα  με  το  αν

αποφασισει  να υποδιαιρεσει τη συμβαση σε περισσοτερα τμηματα/μελετες  η οχι,  ητοι να τις
αναθεσει  ως  ενιαιο  συνολο.  Στην  περιπτωση  που  επιλεξει  να  μην  υποδιαιρεσει  σε  τμηματα,
αναφερει,  στο παρον σημειο της διακηρυξης,  τους βασικους λογους της αποφασης της αυτης
(πρβλ. αρθρο 59 του ν. 4412/2016), αλλως διαγραφεται.

5757 Σημείωση  για  συμβάσεις  που θα  προκηρυχθούν  μετά  την 1/9/2021  Σημειωτεον  οτι  η
συνολικη  προθεσμια  για  την  περαιωση  του  αντικειμενου  της  συμβασης  περιλαμβανει  το
συνολικο  χρονικο  διαστημα  για  την  εκπονηση  του  αμιγως  μελετητικου  αντικειμενου  της
συμβασης, καθως και καθε ειδους υποστηρικτικων μελετων που περιλαμβανονται στη συμβαση,
απο τη χορηγηση της σχετικης εντολης για την εκπονηση σταδιου μελετης μεχρι την υποβολη
του, ενω αν ο αναδοχος υποχρεωθει να επανυποβαλει προς εγκριση μελετη, επειδη η Υπηρεσια
εκρινε οτι η υποβληθεισα χρειαζεται διορθωσεις, ο χρονος καθυστερησης βαρυνει τον αναδοχο
και  δεν  δικαιολογει  παραταση  της  προθεσμιας  ουτε  οδηγει  σε  αναστολη  της  συνολικης
προθεσμιας  εκπονησης  της  μελετης  (πρβλ.  διαταξεις  του  αρθρου  184  παρ.  1  και  4  του  ν.
4412/2016 ως αντικατασταθηκαν και  ισχυουν με τις  οικειες  διαταξεις του αρθρου 91 του ν.
4782/2021, οι οποιες καταλαμβανουν διαγωνισμους που θα προκηρυχθουν μετα την 1.9.2021). 

5858 Συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 184  παρ. 1  του ν. 4412/2016,  ως αντικατασταθηκε και
ισχυει με τις διαταξεις του αρθρου 91 του ν. 4782/2021 οι οποιες καταλαμβανουν διαγωνισμους
που  θα  προκηρυχθουν  μετα  την  1.9.2021,  τμηματικες  προθεσμιες,  ητοι  προθεσμιες  για  την
ολοκληρωση  συγκεκριμενων  τμηματων  η  και  σταδιων  μελετων  της  συμβασης  μπορουν  να
τεθουν  στα εγγραφα της συμβασης και  στο συμφωνητικο κατα την κριση της αναθετουσας
αρχης. Αν δεν τεθουν τμηματικες προθεσμιες, η σχετικη αναφορα της διακηρυξης διαγραφεται.
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Επισης,  επικουρικα  μπορει  να  γινεται  παραπομπη στο  σχετικο  χρονοδιαγραμμα  που (τυχον)
περιλαμβανεται στο τευχος τεχνικων δεδομενων.

5959 Να  αναφερθει  εαν  γινονται  δεκτες  εναλλακτικες  προσφορες  και  να  συμπληρωθουν  τα
αναφερομενα στο αρθρο 57 παρ 2 του ν.  4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθει  «δεν γινονται
δεκτες».

6060 Πρβ. αρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Σημειωτεον οτι ο εν λογω περιορισμος κατα την
υποβολη προσφορων ισχυει υπο τους ορους του αρθρου 73 παρ. 4 περ. (γ) του ν. 4412/2016
τοσο στην περιπτωση ενωσεων οικονομικων φορεων με κοινα μελη οσο και στην περιπτωση
οικονομικων φορεων που συμμετεχουν ειτε αυτοτελως ειτε ως μελη ενωσεων. 

6161 Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη, κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας.
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος της προσφορας, πρβ. αρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
Για  τις  συμβασεις  μελετων  που  υποβαλλονται  τεχνικες  προσφορες,  οπως  στην  προκειμενη
περιπτωση, ο κατ’ ελαχιστον χρονος ισχυος των προσφορων ειναι 12 μηνες. 

6262  Γενικα για ζητηματα χρονου ισχυος των προσφορων πρβλ. αρθρο 97 ν. 4412/2016.
6363  Πρβλ. αρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
6464 Η  προθεσμια  παραλαβης  των  προσφορων  καθοριζεται  συμφωνα  με  το  αρθρο  121  του  ν.

4412/2016.
6565  Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
6666  Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων μπορει να καθοριζεται οριο ποσοστου

εκπτωσης, πανω απο το οποιο ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να προσκομιζει,  επιπλεον της
εγγυησης  καλης  εκτελεσης,  προσθετη  εγγυηση,  κλιμακωτα  αυξανομενη  βασει  του  ποσοστου
εκπτωσης (αρθρο 72 παρ. 4 τελευταιο εδαφιο ν. 4412/2016)

6767 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για
την  παροχή  εγγυήσεων  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  (εγγυοδοτική  παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3  Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστάσεως  και  αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

6868  Ειδικα για τον ελεγχο των εγγυητικων επιστολων συμμετοχης πρβλ. αρθρο 4 της παρουσας.
6969  Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016. 
7070  Συμφωνα με την παρ.  8 του αρθρου 184 του ν.  4412/2016,  οπως αντικατασταθηκε με το

αρθρο  91  του  ν.  4782/2021,  η  προσθετη  καταβολη  υπολογιζεται  ως  ποσοστο  της  αρχικης
συμβατικης αξιας, συμφωνα με τα προβλεπομενα στα συμβατικα τευχη και το συνολικο υψος της
δεν  μπορει  να  υπερβαινει  το  πεντε  τοις  εκατο  (5%)  της  αξιας  της  συμβατικης  αμοιβης,  μη
συμπεριλαμβανομενου του Φ.Π.Α.) στον Αναδοχο, εφοσον ο χρονος παραδοσης της μελετης ειναι
μικροτερος κατα δεκα τοις εκατο (10%) του προβλεπομενου στη συμβαση. Για την πληρωμη της
προσθετης  καταβολης  απαιτειται  η  προηγουμενη  εκδοση  αποφασης  του  αρμοδιου
αποφαινομενου οργανου, μετα απο γνωμη του αρμοδιου Τεχνικου Συμβουλιου της αναθετουσας
αρχης και, σε περιπτωση που δεν υπαρχει, του Τεχνικου Συμβουλιου της Γενικης Γραμματειας
Υποδομων

7171 Συμφωνα με τις περ. 35 και 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του αρθρου 377 του ν. 4412/2016,
εξακολουθει η υποχρεωση δημοσιευσης περιληψης της προκηρυξης στον τοπικο η περιφερειακο
τυπο, κατα περιπτωση, συμφωνα με  τα οριζομενα στο ν.  3548/2007,  μεχρι  την 31-12-2023.
(πρβ. παρ. 12 του αρθρου 379 του ν. 4412/2016).

7272 Πρβ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επισημαινεται  οτι  οι  αναθετουσες  αρχες  δεν  μπορουν  να
καλουν  συγκεκριμενες  ταξεις/  πτυχια  του  Μητρωου  Μελετητων/  Γραφειων  Μελετων  η  του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατα περιπτωση . 

7373  Για την κατανοηση πρακτικων διαδικασιων, ιδιως κατα την εξεταση της συμμετοχης τριτων
χωρων σε διαγωνισμους, βλ. τις «Κατευθυντηριες γραμμες για τη συμμετοχη τριτων χωρων στην
αγορα δημοσιων συμβασεων της ΕΕ», Βρυξελλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 inal. 

7474  Συμφωνα  με  το  ισχυον  κειμενο  της  ΣΔΣ
https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
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7575  Για το ελεγχο των χωρων που εχουν συναψει συμφωνιες με την Ένωση δες την ιστοσελιδα της
Επιτροπης https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

7676 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του αρθρου 91 του ν. 4412/2016.
7777 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του

ν. 4497/2017. Επισημαινεται οτι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορα σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοειται, δεδομενης της ως ανω νομοθετικης μεταβολης, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
η  δε  σχετικη  δηλωση  του  οικονομικου  φορεα  στο  Μερος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορα  μονο  σε
αμετακλητες καταδικαστικες αποφασεις.

7878 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυο εδαφια του ν. 4412/2016.
7979  Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
8080  Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 2Α τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016. 
8181 Οι λογοι της παραγραφου 18.1.5 αποτελουν  δυνητικους λογους  αποκλεισμου συμφωνα με το

αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, η αναθετουσα αρχη δυναται να επιλεξει εναν,
περισσοτερους, ολους η ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμωντας  τα  ιδιαιτερα  χαρακτηριστικα  της  υπο  αναθεση  συμβασης  (εκτιμωμενη  αξια
αυτης,  ειδικες  περιστασεις  κλπ),  με  σχετικη  προβλεψη  στο  παρον  σημειο  της  διακηρυξης.
Επισημαινεται  οτι  η  επιλογη  της  αναθετουσας  αρχης  για  τους  λογους  αποκλεισμου  της
παραγραφου  18.1.5  διαμορφωνει  αντιστοιχως  το  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο  Έγγραφο  Συμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.)  και  τα  αποδεικτικα  μεσα  του  αρθρου  22  της  παρουσας.  Σε  περιπτωση  που  η
αναθετουσα  αρχη  δεν  επιλεξει  καποιον  απο  τους  λογους  αποκλεισμου  της  παρ.  18.1.5,
διαγραφεται  το  περιεχομενο  των  σχετικων  λογων  αποκλεισμου  της  παραγραφου  και  δεν
συμπληρωνεται αντιστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικα μεσα.

8282  Σχετικη δηλωση του προσφεροντος οικονομικου φορεα περιλαμβανεται στο ΕΕΕΣ
8383 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση
C-124/2017, Vossloh, ιδίως σκέψεις 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

8484  Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
8585 Η αναφορα στην  παρ.  18.1.5  τιθεται  εφοσον η αναθετουσα αρχη  επιλεξει  καποιον  απο τους

λογους αποκλεισμου της παραγραφου αυτης.
8686  Σχετικα με την προσκομιση αποδειξεων για τα επανορθωτικα μετρα βλ.  την αποφαση της

14ης Ιανουαριου 2021 του ΔΕΕ στην υποθεση C-387/19
8787  Πρβλ αρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
8888  Πρβλ. αποφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποια

εξακολουθει  να  ισχυει  εως  την   εκδοση  της  αποφασης  της  παρ.  9  του  αρθρου  73  του  ν.
4412/2016, οπως τροποποιειται με το αρθρο 22 του ν. 4782/2021

8989 Όλα  τα  κριτηρια  επιλογης,  πλην  της  καταλληλοτητας  για  την  ασκηση  επαγγελματικης
δραστηριοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), ειναι προαιρετικα
για την αναθετουσα αρχη και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το αντικειμενο της
συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να διαμορφωνονται
κατα  τροπο,  ωστε  να  μην  περιοριζεται  δυσαναλογα  η  συμμετοχη  των  ενδιαφερομενων
οικονομικων φορεων στους διαγωνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου των κριτηριων
καταλληλοτητας των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τις αναθετουσες αρχες, οι
θεμελιωδεις  ενωσιακες  αρχες,  ιδιως  η  αρχη  της  ισης  μεταχειρισης  των  συμμετεχοντων,  της
αποφυγης των διακρισεων, της διαφανειας και της αναπτυξης του ελευθερου ανταγωνισμου. Τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  εξεταζονται κατα τη διαδικασια ελεγχου της
καταλληλοτητας  του  προσφεροντος  να  εκτελεσει  τη  συμβαση  (κριτηρια  “on/off”)  και  δεν
μπορούν  να  τίθενται  ως  κριτήρια  αξιολόγησης  της  προσφοράς  στο  άρθρο  21.1 της
παρουσας και να βαθμολογουνται,  πλην των τιτλων σπουδων και επαγγελματικων προσοντων,
υπο την προϋποθεση οτι δεν τιθενται ως κριτηριο επιλογης και ειδικοτερα τεχνικης ικανοτητας.

9090 Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια
του Μητρωου Μελετητων/ Γραφειων Μελετων η απο την εναρξη ισχυος του π.δ. 71/2019 του
Μητρωου Μελετητικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του
ν. 4412/2016..
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9191 Οι  αναθετουσες  αρχες  μπορουν  να  επιβαλλουν  απαιτησεις  που  να  διασφαλιζουν  οτι  οι
οικονομικοι φορεις διαθετουν την αναγκαια οικονομικη και χρηματοδοτικη ικανοτητα για την
εκτελεση της συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το
αντικειμενο της συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ.  1 τελευταιο εδαφιο και  αρ.  75 παρ.  3  του ν.
4412/2016). Οι εν λογω απαιτησεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο τηρουμενων
των ειδικοτερων ρυθμισεων του  αρθρου 77 του ν.  4412/2016 αναφορικα  με τις  περαν  των
προβλεπομενων απαιτησεων για την εγγραφη και καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του
π.δ  71/2019  (Α΄  112),  αντιστοιχου  προϋπολογισμου  ανα  κατηγορια  μελετης. Περαιτερω
επισημαινεται η υποχρεωτικη απαιτηση – για τη διαθεση σε ισχυ ασφαλιστικης καλυψης των
οικονομικων φορεων εναντι επαγγελματικου κινδυνου της περ θ) της παρ. 1 του αρθρου 77 του
ν. 4412/2016 μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Υ.Α.   

9292  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
9393 Οι  αναθετουσες  αρχες  μπορουν  να  επιβαλλουν  απαιτησεις  που  να  διασφαλιζουν  οτι  οι

οικονομικοι  φορεις  διαθετουν  την  αναγκαια  τεχνικη  και  επαγγελματικη  ικανοτητα  για  την
εκτελεση της συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το
αντικειμενο της συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ.  1 τελευταιο εδαφιο και  αρ.  75 παρ.  4  του ν.
4412/2016).  Τα ελαχιστα επιπεδα τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας καθοριζονται ανα
κατηγορια μελετης,  λαμβανομενων υποψη των προεκτιμωμενων αμοιβων για το συνολο των
σταδιων της αντιστοιχης κατηγοριας μελετης. Πιο συγκεκριμενα, η αναθετουσα αρχη περιγραφει,
στο παρον σημειο, τις απαιτησεις τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας, αναλογα με την υπο
αναθεση μελετη,  τηρουμενων των ειδικοτερων ρυθμισεων του αρθρου 77 του ν.  4412/2016
αναφορικα με τις περαν των προβλεπομενων απαιτησεων για την εγγραφη και καταταξη σε ταξη
των οικειων μητρωων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋπολογισμου ανα κατηγορια
μελετης.  Ειδικα  ως  προς  την  απαιτηση  στελεχωσης  της  επιχειρησης,  η  αναθετουσα  αρχη
αναφερει περιγραφικα τα επαγγελματικα προσοντα (εμπειρια, πτυχια, κλπ) των απαιτουμενων
για τη συγκεκριμενη συμβαση μελετητων. Για τον τροπο αποδειξης της στελεχωσης, πρβλ. αρθρο
22.2.3 της παρουσας.

9494  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
9595  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
9696 Προαιρετικη επιλογη. Η παρ. 19.4 τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και

συμπληρωνεται κατα περιπτωση συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι
στο  αρθρο  82  προβλεπεται  και  η  δυνατοτητα  στην  αναθετουσα  αρχη  να  απαιτει  και
πιστοποιητικο   συμμορφωσης  με  συστηματα  η  προτυπα  οσον  αφορα  την  περιβαλλοντικη
διαχειριση. Επαναλαμβανεται οτι ολες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες
με το αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

9797  Πρβ. αρθρο 79 παρ. 9 του  ν. 4412/2016. 
9898 Το οριο των σελιδων καθοριζεται κατα την εκτιμηση της αναθετουσας  αρχης,  αναλογως των

απαιτησεων της μελετης που προκειται να εκπονηθει.
9999 Στο σημειο αυτο αναφερονται τα κριτηρια αναθεσης της συμβασης τα οποια οριζει  κατα την

κριση της η αναθετουσα αρχη προκειμενου για την εκτιμηση της βελτιστης σχεσης ποιοτητας –
τιμης. Τα κριτηρια αυτα μπορουν να περιλαμβανουν τα κριτηρια του αρθρου 86 παρ. 2 και 3 του
ν. 4412/2016,  επιπλον δε ιδιως τα κριτηρια του αρθρου 86 παρ.  4  του ιδιου ως ανω νομου.
Επισημαινεται οτι:
α)  τα  κριτηρια  αναθεσης  πρεπει  να  συνδεονται  με  το  αντικειμενο  της  συμβασης  της  προς
εκπονηση μελετης, να οριζονται κατα σαφη και αντικειμενικα μετρησιμο τροπο, και να μην εχουν
ως αποτελεσμα την παροχη απεριοριστης ελευθεριας επιλογης στην αναθετουσα αρχη (πρβ. παρ.
8 και 9 του αρθρου 86 του ν. 4412/2016).
β)  τα  κριτήρια  επιλογής  των  άρθρων  19.1  έως  19.4  της  παρούσης  δεν  μπορούν  να
τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, ητοι αναθεσης της συμβασης, πλην των
προσόντων  και  της  εμπειρίας  του  διατεθέντος  προσωπικού  στο  οποίο  ανατίθεται  η
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης, στην περιπτωση που η ποιοτητα αυτου μπορει να εχει
σημαντικη επιδραση στο επιπεδο εκτελεσης της συμβασης, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου
86 παρ. 2 περ. (β) του ν. 4412/2016,  υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα και η εμπειρία
του  προσωπικού  αυτού  δεν  τίθενται  μεταξύ  των  αποδεικτικών  στοιχείων  τεχνικής
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ικανότητας  του  προσφέροντος των  σχετικων  με  την  αναφορα  των  τιτλων  σπουδων  και
επαγγελματικων προσοντων του προσφεροντος  η  των διευθυντικων  στελεχων  του,  κατα τη
διαταξη του Παραρτηματος XII/Μερος II/περ. (στ) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.

100100 Στο σημειο αυτο η αναθετουσα αρχη αναφερει τη σχετικη σταθμιση (συντελεστες βαρυτητας)
υπο μορφη ποσοστου επι τοις εκατο (%) που προσδιδει σε καθενα απο τα τεθεντα κριτηρια
αναθεσης τα οποια εχουν επιλεγει ανωτερω για τον προσδιορισμο της πλεον συμφερουσας απο
οικονομικη  αποψη  προσφορας.  Η  σταθμιση  αυτη  μπορει  να  εκφραζεται  με  την  προβλεψη
περιθωριου διακυμανσης με το καταλληλο μεγιστο ευρος, ενω εαν για αντικειμενικους λογους
δεν ειναι  δυνατη,  τοτε η  αναθετουσα αρχη επισημαινει  στο σημειο αυτο  τη  φθινουσα σειρα
σπουδαιοτητας  των  κριτηριων  αναθεση  της  συμβασης.  Η  αναθετουσα  αρχη,  επειτα  απο
συμφωνη γνωμη του αρμοδιου Τεχνικου Συμβουλιου, μπορει να αποκλινει απο οσα αναφερονται
στις  εγκυκλιους  του  Υπουργου  Υποδομων  και  Μεταφορων  οι  οποιες  μπορει  να  εκδιδονται
κατ΄εξουσιοδοτηση της διαταξης της περ. 15 του αρθρου 86 του ν.  4412/2016 σχετικα με τη
σταθμιση  των  επιμερους  κριτηριων  αναθεσης,  τους  συντελεστες  βαρυτητας  των  κριτηριων
αναθεσης που σχετιζονυαι με την τεχνικη προσφορα, ανα κατηγορια εργου και μελετης και ανα
εκτιμωμενη  αξια  συμβασης,  Περαιτερω,  επισημαινεται  οτι  στο  σημειο  αυτο  της  παρουσης,
τιθενται,  εφοσον  η  αναθετουσα  αρχη  κρινει  σκοπιμο,  τα  ελαχιστα  ορια  για  τις  επιμερους
βαθμολογιες  των  κριτηριων/υποκριτηρων  αναθεσης  για  τα  οποια  οι  τεχνικες  προσφορες
θεωρουνται  αποδεκτες συμφωνα με τη  διαταξη του αρθρου 99 παρ.  1  περ.  (β)  υποπερ.  (ββ)
(ααα) τελευταιου εδαφιου του ν. 4412/2016. Πρεπει, παντως, να λαβουν υπ’ οψη οι αναθετουσες
αρχες οτι η θεσπιση οριων μπορει να ειναι πολυ αυστηρη εως απαγορευτικη για την ελευθερη
συμμετοχη  των υποψηφιων σε  καποιες  περιπτωσεις.  Μπορει  λοιπον,  κατα  την εκτιμηση της
αναθετουσας αρχης, ειτε να μην προβλεπεται η χρηση κατωτερων οριων ανα κριτηριο η το οριο
αυτο να τιθεται πολυ χαμηλα (π.χ. 30 μοναδες στην εκατονταβαθμια κλιμακα βαθμολογησης του
κριτηριου).    

101101  Επισημαινεται οτι ο συντελεστης βαρυτητας της βαθμολογιας της τεχνικης προσφορας στη
συνολικη βαθμολογια της προσφορας τιθεται, κατα κανονα, στο εβδομηντα τοις εκατο (70%),
δεδομενου οτι  το  κριτηριο  της  τιμης  τιθεται,  κατα κανονα,  με  βαρυτητα τριαντα  τοις  εκατο
(30%), πλην ομως η αναθετουσα αρχη μπορει, κατ΄ εξαιρεση, με αιτιολογημενη αποφαση της, η
οποια εκδιδεται κατοπιν γνωμης του οικειου Τεχνικου Συμβουλιου, να οριζει ποσοστο βαρυτητας
μικροτερο του 30% για το κριτηριο της τιμης, συνεπως ανω του 70% ως προς τα λοιπα κριτηρια
αναθεσης τα οποια σχετιζονται με τη βαθμολογηση της τεχνικης προσφορας (αρθρο 86 παρ. 10 ν.
4412/2016). Καθε κριτηριο αναθεσης βαθμολογειται αυτονομα με βαση τα στοιχεια της τεχνικης
προσφορας.  Η  βαθμολογηση  πρεπει  να  ειναι  πληρως  και  ειδικα  δικαιολογημενη  και  να
περιλαμβανει υποχρεωτικα, εκτος απο τη βαθμολογια, και τη λεκτικη διατυπωση της κρισης ανα
κριτηριο (βλ. διαταξη του τελευταιου εδαφιου του αρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016).  

102102 Αναφερεται  μονο  αν  εχει  τεθει  ελαχιστα  αποδεκτη  επιμερους  βαθμολογια  σε  καθε  κριτηριο
(πρβλ. διαταξη του αρθρου 99  παρ. 1 περ. (β) υποπερ. (ββ) (ααα) τελευταιου εδαφιου του ν.
4412/2016). 

103103  Όπως ανωτερω  υποσημειωση
104104  Πρβλ και αποφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020
105105  Πρβ. αρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
106106 Επισημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου

φορεα. Εξακολουθει να υφισταται η δυνατοτητα να υπογραφεται το ΕΕΕΣ απο το συνολο των
φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016. 

107107 Πρβλ. αρθρο 79Α  ν. 4412/2016.
108108  βλ. Δ.Ε.Ε. αποφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
109109  Βλ. ενδεικτικα ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμημα)
110110  Άρθρο 79 παρ. 8 σε συνδυασμο  με αρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
111111 Εφισταται  η  προσοχη  των  αναθετουσων  αρχων  στο  οτι  πρεπει  να  ζητειται  η  προσκομιση

δικαιολογητικων προς αποδειξη μονο των λογων αποκλεισμου και των κριτηριων επιλογης που
εχουν  τεθει  στην  παρουσα  διακηρυξη.  Επισημαινεται,  περαιτερω,  οτι,  η  αναθετουσα  αρχη
δυναται, κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει απο προσφεροντες, σε οποιοδηποτε
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χρονικο  σημειο  κατα  τη  διαρκεια  της  διαδικασιας,  να  υποβαλλουν  ολα  η  ορισμενα
δικαιολογητικα, οταν αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.

112112  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
113113  Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
114114  Οι  υπευθυνες  δηλωσεις  του  παροντος  τευχους  υπογραφονται  και  γινονται  αποδεκτες

συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 5 Β) της παρουσας 
115115  Πρβλ.  το α.π.  1081/18-02-21 εγγραφο της Αρχης «Ενημερωση για ζητηματα αποδεικτικων

φορολογικης  ενημεροτητας  (αυτοματη  αντληση  αποδεικτικου  -  ενημεροτητα  σε  παρελθοντα
χρονο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

116116  Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
117117  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,.
118118  Πρβλ υπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλιου του Υπουργειου Δικαιοσυνης

συμφωνα  με  το  απο  8-4-21  εγγραφο  Γεν.  Γραμματεων  Ψηφιακης  Διακυβερνησης  και
Δικαιοσυνης.  Με  το  Ενιαιο  Πιστοποιητικο  Δικαστικης  Φερεγγυοτητας καταργουνται  και
αντικαθιστανται τα εξης πιστοποιητικα:
1. Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης για διορισμο η αντικατασταση εκκαθαριστη
2. Πιστοποιητικο  περι  μη  λυσεως  η  λυσεως  και  μη  πτωχευσεως  η  πτωχευσεως  του

συνεταιρισμου
3. Πιστοποιητικο περι μη θεσεως εταιριας σε εκκαθαριση
4. Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης περι εναρξεως των διαδικασιων που προβλεπουν

οι  περιπτωσεις  των  καταργημενων  ηδη  αρθρων  44  &  45  Ν.  1892/1990  (Επικυρωση
Συμφωνιας Πιστωτων και εταιριας και Διορισμος Επιτροπου) και των αρθρων 46 & 46α,
46β, και 46γ (θεση σε ειδικη εκκαθαριση) του ιδιου ως ανω Ν. 1892/1990

5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής
εκκαθάρισης)

6. Πιστοποιητικο περι μη πτωχευσης
7. Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης πτωχευσης - πτωχευτικου συμβιβασμου - δηλωση

παυσης πληρωμων
8. Πιστοποιητικο οτι δεν τελει υπο πτωχευτικο συμβιβασμο η αλλη αναλογη κατασταση
9. Πιστοποιητικο περι  μη  καταθεσης αιτησης για συνδιαλλαγη -  εξυγιανση κατ’  αρθρο 99 ν.

3588/2007
10.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης σχεδιου αναδιοργανωσης (αφορα και εκδοση αποφασης)
11.Πιστοποιητικο περι μη εκκαθαρισης
12.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης θεσης σε εκκαθαριση
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά

και έκδοση απόφασης)
14.Πιστοποιητικο περι μη διορισμου η αντικαταστασης εκκαθαριστη η συνεκκαθαριστη
15.Πιστοποιητικο περι μη θεσης σε αναγκαστικη διαχειριση
16.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης για αναγκαστικη διαχειριση
17.Πιστοποιητικο  περι  μη  εκδοσης  αποφασης  αναγκαστικης  εκκαθαρισης  η  αναγκαστικης

διαχειρισης
18.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης περι λυσεως εταιριας (μονο ΑΕ)
19.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης λυσης ΟΕ/ΕΕ
20.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης λυσης σωματειων - συλλογων
21.Πιστοποιητικο περι μη καταθεσης αιτησης λυσης αστικων εταιριων
22.Πιστοποιητικο περι μη υπαγωγης σε εκτακτη διαδικασια ρυθμισης υποχρεωσεων εμπορων
23.Πιστοποιητικο περι μη υπαγωγης στην ειδικη διαχειριση (ν. 4307/2014)
24.Πιστοποιητικο περι λυσης η εκκαθαρισης αγροτικου η δασικου συνεταιρισμου
25.Πιστοποιητικο περι μη λυσης εταιριας

119119 Εφοσον η αναθετουσα αρχη τις επιλεξει, ολες η καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου.
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120120  Επισημαινεται οτι η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι
συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη
συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης.

121121 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
122122  Η  πλατφορμα  της  Ευρωπαϊκης  Επιτροπης  eCertis για  την  αναζητηση  ισοδυναμων

πιστοποιητικων  αλλων  κρατων-μελων  της  Ε.Ε  ειναι  διαθεσιμη,  χωρις  κοστος,  στη  διαδρομη.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Επισημαινεται  οτι  η  ΕΑΑΔΗΣΥ  ειναι  ο  αρμοδιος
εθνικος φορεας για την καταχωρηση και  τηρηση των στοιχειων του  eCertis για την Ελλαδα.
Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο της Αρχης στον ακολουθο συνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

123123  Επισημαινεται οτι τα πτυχια των εγγεγραμμενων στο Μητρωο Μελετητων και στο Μητρωο
Γραφειων Μελετων, που ειναι σε ισχυ κατα την 3η Ιουλιου 2019 εξακολουθουν να ισχυουν εως
την 1η Σεπτεμβριου 2021, εφοσον πληρουνται οι προϋποθεσεις του νομοθετικου πλαισιου που
ισχυε εως και τις 2 Ιουλιου 2019 (συμφωνα με το αρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως
αντικατασταθηκε με την παρ. 3 του αρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).

124124  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016..
125125 Συμπληρωνονται  τα απαιτουμενα δικαιολογητικα (αποδεικτικα μεσα), κατα περιπτωση, με βαση

το Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ  του Προσαρτηματος Α’ του ν. 4412/2016.
126126 Για την αποδειξη της   τεχνικης ικανοτητας του προσφεροντος, οπως αυτη προσδιοριζεται στο

αρθρο 19.3, η αναθετουσα αρχη αναγραφει οσα εκ των αποδεικτικων μεσων που αναφερονται
στα στοιχεια αιι,  β, γ, ε, στ και η του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτουνται  (αρθρο  80  παρ.  5  του  ως  ανω  νομου).  Ειδικα  η  στελέχωση των  ημεδαπων
μελετητικων επιχειρησεων αποδεικνυεται με την προσκομιση της βεβαιωσης εγγραφης (πτυχιο)
στο Μητρωο Μελετητων/ Γραφειων Μελετων μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος,
συμφωνα με το αρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και απο την εναρξη πληρους ισχυος του τελευταιου,
βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα ΙΙ του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 

127127 Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 19.4, συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα
με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.

128128  Συμφωνα με το αρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγραφονται υποχρεωτικά 
α. η Ανωνυμη Εταιρεια που προβλεπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεια Περιορισμενης Ευθυνης που προβλεπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρεια που προβλεπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ.  η  Ομορρυθμη και Ετερορρυθμη (απλη η κατα μετοχες) Εταιρεια που προβλεπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθως και οι ομορρυθμοι εταιροι αυτων,
ε.  ο  Αστικος  Συνεταιρισμος  του  ν.  1667/1986  (Α`  196)  (στον  οποιο  περιλαμβανονται  ο
αλληλασφαλιστικος, ο πιστωτικος και ο οικοδομικος συνεταιρισμος),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστηνεται κατα τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστηνεται κατα τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστικη Εταιρεια με οικονομικο σκοπο (αρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ.  ο  Ευρωπαϊκος  Όμιλος  Οικονομικου  Σκοπου  που  προβλεπεται  απο  τον  Κανονισμο
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικο L. 247) και εχει την εδρα του στην ημεδαπη,
ι. η Ευρωπαϊκη Εταιρεια που προβλεπεται στον Κανονισμο 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και εχει
την εδρα της στην ημεδαπη,
ια.  η  Ευρωπαϊκη  Συνεταιριστικη  Εταιρεια  που  προβλεπεται  στον  Κανονισμο  1435/2003/ΕΚ
(ΕΕΕΚ L. 207) και εχει την εδρα της στην ημεδαπη,
ιβ. τα υποκαταστηματα η πρακτορεια που διατηρουν στην ημεδαπη οι αλλοδαπες εταιρειες που
αναφερονται στο αρθρο 29 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και εχουν εδρα σε
κρατος - μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστηματα η πρακτορεια που διατηρουν στην ημεδαπη οι αλλοδαπες εταιρειες που
εχουν εδρα σε τριτη χωρα και νομικη μορφη αναλογη με εκεινη των αλλοδαπων εταιριων που
αναφερεται στην περιπτωση ιβ`,
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ιδ.  τα  υποκαταστηματα  η  πρακτορεια,  μεσω  των  οποιων  ενεργουν  εμπορικες  πραξεις  στην
ημεδαπη τα φυσικα η νομικα προσωπα η ενωσεις προσωπων που εχουν την κυρια εγκατασταση
η την εδρα τους στην αλλοδαπη και δεν εμπιπτουν στις περιπτωσεις ιβ` και ιγ`,
ιε.  η  Κοινοπραξια  που  καταχωριζεται  συμφωνα  με  το  αρθρο  293  παραγραφος  3  του  ν.
4072/2012

129129  Το  πιστοποιητικο  Ισχυουσας  Εκπροσωπησης  (καταχωρισεις  μεταβολων  εκπροσωπησης)
παρουσιαζει  τις  σχετικες  με  τη  διοικηση  και  εκπροσωπηση  της  εταιρειας
καταχωρισεις/μεταβολες στο Γενικο Εμπορικο Μητρωο.

130130  Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
131131 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να προβλεπουν οτι,  κατοπιν αιτηματος του υπεργολαβου και

εφοσον η φυση της συμβασης  το επιτρεπει,  η  αναθετουσα αρχη καταβαλλει  απευθειας στον
υπεργολαβο την αμοιβη του δυναμει συμβασης υπεργολαβιας με τον αναδοχο. Στην περιπτωση
αυτη, καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα η οι μηχανισμοι που επιτρεπουν στον κυριο αναδοχο να
εγειρει αντιρρησεις ως προς αδικαιολογητες πληρωμες,  καθως και οι  ρυθμισεις  που αφορουν
αυτον τον τροπο πληρωμης. Στην περιπτωση αυτη δεν αιρεται η ευθυνη του κυριου αναδοχου.
Συμπληρωνεται αναλογως.

132132 Ο ορος αυτος μπορει  να  τεθει,  κατα την κριση της αναθετουσας αρχης,  και  στην περιπτωση
ποσοστου μικροτερου του 30% της εκτιμωμενης αξιας της συμβασης (πρβλ. παρ. 5 αρθρου 131
του ν. 4412/2016.

133133 Τιθενται  οι  τυχον  ληφθεισες  γνωμοδοτησεις  και  αποφασεις,  π.χ.  αποφασεις  αναληψης
υποχρεωσης,  δεσμευσης  πιστωσης,  εγκρισης  δημοπρατησης  της  μελετης,   η  προηγουμενη
συμφωνη  γνωμη  της  αρμοδιας  Διαχειριστικης  Αρχης  σε  περιπτωση  συγχρηματοδοτουμενης
συμβασης, τυχον αλλες εγκρισεις, ειδικοι οροι, κλπ.
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