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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405179-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ιωάννινα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 
για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων

2020/S 167-405179

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιωαννιτών
Ταχ. διεύθυνση: Κωλέττη 14
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Ταχ. κωδικός: 454 44
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ειρήνη Αραμπατζή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: earabatzi@ioannina.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2651083880
Φαξ:  +30 2651083882
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ioannina.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: 
«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών (Φιλόδημος ΙΙ)».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71321000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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71321000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο:: «Εκπόνηση 
μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών (Φιλόδημος ΙΙ)» άνω των ορίων, 
του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.10) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Οι συμμετέχοντες θα κατέχουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών για τις κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1) κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές): πτυχίο τάξεως Δ'·
2) κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων): πτυχίο τάξεως Α'.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.2) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Τα κριτήρια αξιολόγησης των μελετών αφορούν:
— στην κατανόηση και τη μεθοδολογική προσέγγιση,
— στον προγραμματισμό υλοποίησης,
— στην επάρκεια της ομάδας μελέτης.

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/10/2020
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3) Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.3.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2) Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές 
του διαγωνισμού: όχι
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IV.3.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι

IV.3.5) Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει π
Πόλη: Ιωάννινα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες), για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης 
και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται προσωρινής 
δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α 173).
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας, κατά την οποία 
έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δύναται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής. Η προσφυγή 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την 
ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portal document format 
(pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 
Κ.Υ.Α..
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη 
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία 
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για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 
του Ν. 3886/2010.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/08/2020
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΤΟΥ Ν. 4412/20161 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

 



 

 

 

               

 Ιωάννινα,       31.08.2020 

Αριθ. Πρωτ: 49483/5950 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ3: 

 
ΚΑ. 60.7413.001 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 
055 2017ΣΕ05500010 

 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
 
NUTS: 

260.400,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 
EL 543 
 

 

 

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

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

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

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

 
 

4 Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
  ανοικτή διαδικασία  

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 
 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

                               C P V : 7 1 3 2 1 0 0 0-4 
 
 

Εκτιμώμενης αξίας  210.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

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

 
 
 
 

 

 



 

  - 3 - 

 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Κεφάλαιο Α΄ 
 
Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 
Άρθρο 2 :  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
Άρθρο 3 : Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς  
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση 

πρακτικού 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 

για υπογραφή σύμβασης 
Άρθρο 6 :  Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία 
Άρθρο 7:   Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Άρθρο 8:   Σύναψη σύμβασης 
Άρθρο 9:   Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης / Σειρά ισχύος 
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας  
Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις  
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 
Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
Άρθρο 24: Διάφορα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1. 1                 Αναθέτουσα αρχή :    ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Οδός                                               : ΚΩΛΕΤΤΗ 14.  
Ταχ.Κωδ. : 45444  
Τηλ. : 2651083880-1  
Telefax : 2682083882  

E-mail            : earabatzi@ioannina.gr 
Πληροφορίες : Ειρήνη Αραμπατζή  

 
1.2 Κύριος του Έργου : ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
1.3 Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :      Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο:  ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ  
 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες5 ή στον ανάδοχο τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

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

α) η 2020/S167-405179 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  
β) η με αρ. …… προκαταρκτική προκήρυξη6,  
γ) η παρούσα διακήρυξη, 
δ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 7,  
ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

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

    ζ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 8   με τα τυχόν Παραρτήματά του,  
    η) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
θ) το υπόδειγμα ….9 
ι) τυχο ν συμπληρωματικε ς πληροφορι ες και διευκρινι σεις που θα παρασχεθου ν απο  την 
αναθε τουσα αρχη   επι  ο λων των ανωτε ρω, 
ια) …10 

2.2 Προσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της 

συ μβασης11 στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της πυ λης 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς (εφο σον διαθε τει). 

http://www.ioannina.gr.12 13. 

2.3 Εφο σον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρως, η τοι ε ως την 10/10/202014, η αναθε τουσα αρχη  παρε χει σε ο λους 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τους προσφε ροντες που συμμετε χουν στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικε ς 

πληροφορι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της συ μβασης, το αργο τερο ε ως την 12/10/202015.  

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας  διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ 
συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
(β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. 
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό 
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά 
που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 20.3 της παρούσας. 
Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α. . 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  προσκομίζεται υποχρεωτικά από 
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.16 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους 
κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον 
προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης 
φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' 
της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του 
νόμου αυτού.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται 
από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι 
αυτοί  αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν 
υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη 
διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές 
ενέργειες διόρθωσης. 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την αποστολή της 
προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) 17. 

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

 
3.7  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της 
προσφοράς τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν 
με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών18.  

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

α) Μετα  την καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη ς προσφορω ν, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 14 της 

παρου σας, και πριν την ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση, η αναθε τουσα αρχη  κοινοποιει  στους 

προσφε ροντες τον σχετικο  κατα λογο συμμετεχο ντων, ο πως αυτο ς παρα γεται απο  το Υποσυ στημα.  

β) Στη συνε χεια,  η  Επιτροπη  Διαγωνισμου 19, κατα  την ημερομηνι α και ω ρα που ορι ζεται στο α ρθρο 14 

της παρου σας, προβαι νει σε ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση του (υπο)φακε λου «Δικαιολογητικα  

Συμμετοχη ς» και του (υπο)φακε λου “Τεχνικη  Προσφορα ”,  χωρι ς να παρε χει στους προσφε ροντες 

προ σβαση στα υποβληθε ντα στοιχει α των λοιπω ν οικονομικω ν φορε ων. 

γ)  Μετα  την ως α νω αποσφρα γιση, η Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαι νει στον ε λεγχο των 

υποβληθε ντων δικαιολογητικω ν συμμετοχη ς, καθω ς και στην αξιολο γηση και βαθμολο γηση των 

τεχνικω ν προσφορω ν, συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 21.1 και 21.2. Ακολου θως,  η Επιτροπη  

Διαγωνισμου  συντα σσει πρακτικο , στο οποι ο περιλαμβα νονται τα αποτελε σματα του ανωτε ρω 

ελε γχου και αξιολο γησης, και υποβα λλει στην αναθε τουσα αρχη  το σχετικο  ηλεκτρονικο  αρχει ο, ως 

“εσωτερικο ”, με σω της λειτουργι ας “επικοινωνι α” του υποσυστη ματος, προς ε γκριση.   

Η Επιτροπη  Διαγωνισμου , πριν την ολοκλη ρωση της συ νταξης  του ως α νω πρακτικου , επικοινωνει  με 

τους εκδο τες που αναγρα φονται στις υποβληθει σες εγγυητικε ς επιστολε ς, προκειμε νου να 

διαπιστω σει την εγκυρο τητα  τους. Αν διαπιστωθει  πλαστο τητα εγγυητικη ς επιστολη ς, ο υποψη φιος 

αποκλει εται απο  τον διαγωνισμο  και υποβα λλεται μηνυτη ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελε α. 

δ) Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρισης του ανωτε ρω πρακτικου , η αναθε τουσα αρχη  κοινοποιει  

την απο φαση σε ο λους τους προσφε ροντες και παρε χει προ σβαση σε αυτου ς στα υποβληθε ντα 

δικαιολογητικα  συμμετοχη ς και στις υποβληθει σες τεχνικε ς προσφορε ς των λοιπω ν προσφερο ντων. 

ε) Μετε πειτα, σε διακριτο  στα διο, η Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαι νει στην αποσφρα γιση των 

οικονομικω ν προσφορω ν, χωρι ς να παρε χει στους προσφε ροντες προ σβαση στα υποβληθε ντα 

στοιχει α των λοιπω ν οικονομικω ν φορε ων. Εν συνεχει α η Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαι νει στην 

αξιολο γηση και βαθμολο γηση των οικονομικω ν προσφορω ν, συ μφωνα με οριζο μενα στο α ρθρο 21.3 

και συντα σσει πρακτικο , με το οποι ο εισηγει ται την ανα θεση της συ μβασης στον προσφε ροντα που 

υπε βαλε την πλε ον συμφε ρουσα προσφορα  (η  τη μαται ωση της διαδικασι ας). Το εν λο γω πρακτικο  

υποβα λλεται, ως “εσωτερικο ”, με σω της λειτουργι ας “επικοινωνι α” του υποσυστη ματος, στην 

αναθε τουσα αρχη , προς ε γκριση. 

Η υποβληθει σα οικονομικη  προσφορα , κατα  κατηγορι α μελε της, απορρι πτεται, εφο σον οι ποσο τητες 

του φυσικου  αντικειμε νου της προσφορα ς δεν αντιστοιχου ν στο αντικει μενο της μελε της, ο πως 

προκυ πτει απο  τα στοιχει α της περι πτωσης κε' της παρ. 2 του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

στ) Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρισης του πρακτικου  της Επιτροπη ς Διαγωνισμου , η 
αναθε τουσα αρχη  κοινοποιει  την ως α νω απο φαση σε ο λους τους προσφε ροντες που υπε βαλαν 
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αποδεκτη  προσφορα  και παρε χει προ σβαση σε αυτου ς στις υποβληθει σες οικονομικε ς προσφορε ς των 
λοιπω ν προσφερο ντων.  
ζ) Επισημαι νεται ο τι, σε περι πτωση που οι προσφορε ς ε χουν την ι δια συνολικη  τελικη  βαθμολογι α  
(ισοδυ ναμες), η αναθε τουσα αρχη  επιλε γει τον (προσωρινο ) ανα δοχο, συ μφωνα με τα ειδικο τερα 
οριζο μενα στο α ρθρο 21.4 της παρου σας.  
η) Κατα  των αποφα σεων της αναθε τουσας αρχη ς του παρο ντος α ρθρου χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6. 
 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  

 
α) Μετα  την αξιολο γηση των προσφορω ν, η αναθε τουσα αρχη  προσκαλει , στο πλαι σιο της σχετικη ς 
ηλεκτρονικη ς διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης και με σω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας», τον 

προσωρινο  ανα δοχο να υποβα λει εντο ς προθεσμι ας 10 ημερω ν20  από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα προβλεπο μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιολογητικα  
προσωρινου  αναδο χου και τα αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ησης 21. 
β) Τα δικαιολογητικα  του προσωρινου  αναδο χου υποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορε α 
ηλεκτρονικα , με σω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας» στην αναθε τουσα αρχη .  
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου α’ του παρόντος 

άρθρου, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές.  
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας22. 
Εντο ς τριω ν (3) εργασι μων ημερω ν απο  την ηλεκτρονικη  υποβολη  των ως α νω στοιχει ων και 
δικαιολογητικω ν, συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπο  β) και γ) αναφερο μενα, προσκομι ζονται υποχρεωτικα  
απο  τον οικονομικο  φορε α στην αναθε τουσα αρχη , σε ε ντυπη μορφη  και σε σφραγισμε νο φα κελο, τα 
ε γγραφα που απαιτει ται να προσκομισθου ν σε πρωτο τυπη μορφη , συ μφωνα με τις διατα ξεις του 
α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διοικητικη ς Διαδικασι ας'', ο πως τροποποιη θηκε με τις 
διατα ξεις του α ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
δ) Αν, κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν, διαπιστωθει  ο τι: 
i) τα στοιχει α που δηλω θηκαν με το Ευρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ), ει ναι ψευδη  η  
ανακριβη  η  
ii) αν δεν υποβληθου ν στο προκαθορισμε νο χρονικο  δια στημα τα απαιτου μενα πρωτο τυπα η  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιολογητικω ν, η  
iii) αν απο  τα δικαιολογητικα  που υποβλη θηκαν νομι μως και εμπροθε σμως, δεν αποδεικνυ ονται οι ο ροι 
και οι πρου ποθε σεις συμμετοχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρου σας23, απορρι πτεται 
η προσφορα  του προσωρινου  αναδο χου, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η εγγυ ηση 
συμμετοχη ς του και η κατακυ ρωση γι νεται στον προσφε ροντα που υπε βαλε την αμε σως επο μενη πλε ον 
συμφε ρουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει της βε λτιστης σχε σης ποιο τητας – τιμη ς, 
τηρουμε νης της ανωτε ρω διαδικασι ας. 
Σε περι πτωση ε γκαιρης και προση κουσας ενημε ρωσης της αναθε τουσας αρχη ς για μεταβολε ς στις 
πρου ποθε σεις τις οποι ες ο προσωρινο ς ανα δοχος ει χε δηλω σει με το Ευρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ) ο τι πληροι  και οι οποι ες επη λθαν η  για τις οποι ες ε λαβε γνω ση ο προσωρινο ς 
ανα δοχος μετα  την δη λωση και με χρι την ημε ρα της ειδοποι ησης/προ σκλησης για την προσκο μιση των 
δικαιολογητικω ν κατακυ ρωσης (οψιγενει ς μεταβολε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η 
εγγυ ηση συμμετοχη ς του, που ει χε προσκομισθει , συ μφωνα με το α ρθρο 15.1 της παρου σας. 
Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας απο  τους 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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προσφε ροντες δεν υποβα λλει ε να η  περισσο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα , η  αν κανε νας 
απο  τους προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι στο προ σωπο  του δεν συντρε χουν οι λο γοι αποκλεισμου  του 
α ρθρου 18 και ο τι πληροι  τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου 19, η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης 
ματαιω νεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα υπό γ) ανωτέρω24. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης. 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά25 , εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία  
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του26.  

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης27. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά28. 
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής29. 

Σε περι πτωση συμπληρωματικη ς αιτιολογι ας επι  της προσβαλλο μενης πρα ξης, αυτη  υποβα λλεται ε ως 
και δε κα (10) ημε ρες πριν την συζη τηση της προσφυγη ς και κοινοποιει ται αυθημερο ν στον 
προσφευ γοντα με σω της πλατφο ρμας του ΕΣΗΔΗΣ η  αν αυτο  δεν ει ναι εφικτο  με οποιοδη ποτε 
προ σφορο με σο. Υπομνη ματα επι  των απο ψεων και της συμπληρωματικη ς αιτιολογι ας της 
Αναθε τουσας Αρχη ς κατατι θενται με σω της πλατφο ρμας του ΕΣΗΔΗΣ ε ως πε ντε (5) ημε ρες πριν απο  
τη συζη τηση της προσφυγη ς30. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου31. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση32  της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται 
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
Η αναθε τουσα αρχη 33  μπορει , κατα  τη διαδικασι α αξιολο γησης των προσφορω ν, να καλε σει τους 
οικονομικου ς φορει ς, με σω της λειτουργικο τητας της ‘’Επικοινωνι ας” του υποσυστη ματος, να 
συμπληρω σουν η  να διευκρινι σουν τα ε γγραφα η  δικαιολογητικα  που ε χουν υποβα λει, 
συμπεριλαμβανομε νων και της τεχνικη ς και της οικονομικη ς τους προσφορα ς, με σα σε ευ λογη 
προθεσμι α, η οποι α δεν μπορει  να ει ναι μικρο τερη απο  επτα  (7) ημε ρες απο  την ημερομηνι α 
κοινοποι ησης σε αυτου ς της σχετικη ς προ σκλησης, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στις διατα ξεις 
των α ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του α ρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. 
Οποιαδη ποτε διευκρι νιση η  συμπλη ρωση που υποβα λλεται απο  τους προσφε ροντες η  υποψηφι ους, 
χωρι ς να ε χει ζητηθει  απο  την αναθε τουσα αρχη 34, δεν λαμβα νεται υπο ψη.  
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1 Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση 

άσκησής της, όταν  παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ,  όταν  εκδοθεί 
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απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μετά την ολοκλήρωση 

του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36  του ν. 4129/201335, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εφόσον απαιτείται36, υπεύθυνη 

δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 22 της παρούσας, δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 17, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 

και ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από  την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία  συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση37. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο38.   Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος να  προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση ειδικής 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 

προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 

επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.      

8.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής39. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 

106 του ν. 4412/2016. 

 

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

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

1. Το Συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη.  

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

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

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

7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
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Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

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

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

10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρα στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο40. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

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

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» .  
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12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

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

14. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ., 
το π.δ. 82/1996 (Α' 66) “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005’’, καθώς και η απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”43.  

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

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

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

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

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

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

21. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ο πως 
ισχυ ει, ως προς το με ρος Β΄ (Προδιαγραφε ς) και ως συγκριτικο  στοιχει ο για τη προεκτι μηση 
αμοιβω ν μελετω ν που δεν καλυ πτονται απο  τον Κανονισμο  αμοιβω ν. 

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

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

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

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

26. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικη  Απο φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιω ν κατα  τη διαδικασι α της παρ. 8 δ του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016», 
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27. Η Εγκυ κλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν 
την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

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

29. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «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), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

30. Η με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

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

32. Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 
(Βιβλίο 1)». 

33. Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδοθει σες κανονιστικε ς πρα ξεις46, καθω ς και λοιπε ς 
διατα ξεις που αναφε ρονται ρητα  η  απορρε ουν απο  τα οριζο μενα στα  συμβατικα  τευ χη της 
παρου σας, καθω ς και το συ νολο των διατα ξεων του ασφαλιστικου , εργατικου , κοινωνικου , 
περιβαλλοντικου  και φορολογικου  δικαι ου και γενικο τερα κα θε δια ταξη (νο μου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) 
και ερμηνευτικη  εγκυ κλιος που διε πει την ανα θεση και εκτε λεση της παρου σας συ μβασης, ε στω 
και αν δεν αναφε ρονται ρητα .  

34. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
 

35. 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  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 210.000,00 €  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει47  
τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
 

1. 168.773,85 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, 
Ηλεκτρικές)  

2. 4.634,38 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων) 
3. 9.199,83 € για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 

 
        Σύνολο 182.608,06 €  

 

4. 27.391,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες.48 
5. 0,73€ για στρογγυλοποίηση 
6. 50.400,00 € για ΦΠΑ 24% 

 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ ΥΠ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)49 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις50, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/201151, 
καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο λόγω της 
φύσης του αντικειμένου της σύμβασης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαία γιατί αφορά το 
πλήθος των σχολικών  κτιρίων  του Δήμου Ιωαννιτών που στεγάζουν την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.52  
 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/μελέτες:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
οι οποίες ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  συνολική 
αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο 
δημόσιας σύμβασης. Τεκμαι ρεται σχετικα  ο τι ο ανα δοχος ε λαβε υπο ψη, κατα  τη μελε τη του Φακε λου 
δημο σιας συ μβασης, την πιθανο τητα να μην αντιστοιχου ν οι ποσο τητες μονα δων φυσικου  
αντικειμε νου, που αναφε ρονται στο τευ χος της προεκτιμω μενης αμοιβη ς, στις τελικε ς ποσο τητες που 
θα απαιτηθου ν για την εκπο νηση της μελε της και διαμο ρφωσε ανα λογα την οικονομικη  του προσφορα . 
Εφο σον προκυ ψουν διαφορε ς, εφαρμο ζεται το α ρθρο 186 του ν. 4412/2016. 
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8,36  ημέρες 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, :53 όπως αυτές αναγράφονται στο 
χρονοδιάγραμμα στο Φάκελο Σύμβασης Μελέτης (Υποφάκελος Α) 
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1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………… 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  8,36 ημέρες / 
μήνες. 

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

  Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. 
α) του ν. 4412/201654. 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά 
θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 . 

13.3 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές 55.  

13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά56.  

13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.6 Οι προσφορές θα ισχύουν για 1257 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθε τουσα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της 
προσφορα ς, να ζητα  απο  τους προσφε ροντες να παρατει νουν τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς τους 
και της εγγυ ησης συμμετοχη ς. 

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

αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών58 ορίζεται η 19η 
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η 
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 59 

 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις  
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15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4.200,00 €60.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία , σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
                  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού  φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης) και την  
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18/11/2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201661. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης , σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περι πτωση τροποποι ησης της συ μβασης κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α 

συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να καταθε σει πριν 

την τροποποι ηση, συμπληρωματικη  εγγυ ηση, το υ ψος της οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο  5% επι  

του ποσου  της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνολικα  και χωρι ς διακρι σεις την εφαρμογη  

ο λων των ο ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τουσας αρχη ς η  του κυρι ου του ε ργου 

ε ναντι του αναδο χου. 
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Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογημε νη απο φαση 

του Προι σταμε νου της Διευθυ νουσας Υπηρεσι ας, ιδι ως μετα  την οριστικοποι ηση της ε κπτωσης 

του αναδο χου. Η ε νσταση62 του αναδο χου κατα  της αποφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη του 

ποσου  της εγγυη σεως. 

Οι εγγυητικε ς επιστολε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην 

παρα γραφο 15.1 της παρου σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον τι τλο της σχετικη ς συ μβασης.  

15.3     Εγγύηση προκαταβολής63 
 Δεν προβλέπεται  (όπου απαιτείται) 
 
15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.64 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της παρούσας. 
 
15.5    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

16.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” 65, 
απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης . στις 24/08/2020 

  
 16.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου 16.1 και η Διακήρυξη  καταχωρήθηκαν 
στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.:..ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ................)66.    

 2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(http://www.ioannina.gr), (εφόσον  υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.  
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο67, σύμφωνα με το άρθρο 
66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  
 
16.3.  Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης  για τις συμβάσεις άνω των ορίων, 
δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016.  

16.4 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, 
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης68.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

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

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.169 και 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

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

 
17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης70. 

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

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
  
18.1.1  Υπα ρχει εις βα ρος του προσφε ροντος  αμετα κλητη71 καταδικαστικη  απο φαση για ε ναν απο  τους 

ακο λουθους λο γους : 

α) συμμετοχη  σε εγκληματικη  οργα νωση, ο πως αυτη  ορι ζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης-

πλαι σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 24ης Οκτωβρι ου 2008, για την καταπολε μηση του 

οργανωμε νου εγκλη ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκι α72, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 3 της συ μβασης περι  της καταπολε μησης της 

διαφθορα ς στην οποι α ενε χονται υπα λληλοι των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν μελω ν της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του α ρθρου 2 της απο φασης-πλαι σιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 22ας Ιουλι ου 2003, για την καταπολε μηση της δωροδοκι ας στον 

ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ο πως ορι ζεται στην κει μενη νομοθεσι α η  στο 

εθνικο  δι καιο του οικονομικου  φορε α, 

γ) απα τη, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 1 της συ μβασης σχετικα  με την προστασι α των 

οικονομικω ν συμφερο ντων των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι α 

κυρω θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικα  εγκλη ματα η  εγκλη ματα συνδεο μενα με τρομοκρατικε ς δραστηριο τητες, ο πως 

ορι ζονται, αντιστοι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της απο φασης-πλαι σιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 

13ης Ιουνι ου 2002, για την καταπολε μηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  

αυτουργι α η  συνε ργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 4 αυτη ς, 
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ε) νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, 

ο πως αυτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του 

Συμβουλι ου της 26ης Οκτωβρι ου 2005, σχετικα  με την προ ληψη της χρησιμοποι ησης του 

χρηματοπιστωτικου  συστη ματος για τη νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες και τη 

χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποι α ενσωματω θηκε στην 

εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδικη  εργασι α και α λλες μορφε ς εμπορι ας ανθρω πων, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 2 της 

Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του Συμβουλι ου της 5ης Απριλι ου 2011, για 

την προ ληψη και την καταπολε μηση της εμπορι ας ανθρω πων και για την προστασι α των θυμα των της, 

καθω ς και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι ου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποι α ενσωματω θηκε στην εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

Η υποχρε ωση αποκλεισμου  προσφε ροντος εφαρμο ζεται επι σης ο ταν το προ σωπο εις βα ρος του 

οποι ου εκδο θηκε  αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ει ναι με λος του διοικητικου , διευθυντικου  η  

εποπτικου  οργα νου του εν λο γω προσφε ροντος η  ε χει εξουσι α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  

ελε γχου σε αυτο .  

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικω ν κεφαλαιουχικω ν εταιρειω ν (Ι.Κ.Ε.), η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφι ου 

αφορα   τους διαχειριστε ς. Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η εν λο γω υποχρε ωση αφορα   

τον Διευθυ νοντα Συ μβουλο, καθω ς και ο λα τα με λη του Διοικητικου  Συμβουλι ου. Στις περιπτω σεις των 

συνεταιρισμω ν, η εν λο γω υποχρε ωση αφορα  τα με λη του Διοικητικου  Συμβουλι ου73. 

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

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

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

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

 
18.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ74.  

 
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ......................... 
(όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 
αναθέτουσα αρχή), δεν εφαρμόζονται75 οι παράγραφοι  18.1.1 και 18.1.2.  
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[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3].  
 
18.1.4  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, 
δεν εφαρμόζεται76 η παράγραφος 18.1.2.  
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.] 
  
18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις77:  

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

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016)78, 

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

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

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

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

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

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

(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
18.1.6 Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εάν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 

79.  
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18.1.7 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων.  
 
 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  18.1.5 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.80 

 
18.1.8 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1, 18.1.2Α και 18.1.581 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
18.1.9 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
 
18.1.10 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

 
Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής82 
 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες 
μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας83. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
  
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια84 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
Δεν απαιτείται  

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα85 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
Α) Τεχνική ικανότητα ως εξής: 

Για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές): 

τουλάχιστον ένα (2) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και τέσσερις 

(4) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και για τη κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές 

μελέτες κτιριακών έργων) ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας. Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα 
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Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για την κατηγορία μελέτης 

9 που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Δ’ και για την κατηγορία μελετών 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες 

κτιριακών έργων) πτυχίο τάξεως Α΄  

Β) Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 17 και 18, οφείλει να διαθέτει, 
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης, 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. 
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση τεχνικών 
μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά 
την τελευταία 10ετία. 
Ως παρόμοιες τεχνικές μελέτες νοούνται τουλάχιστον δύο (2) τεχνικές μελέτες συναφούς αντικειμένου 
με την παρούσα, (επιθυμητό επίπεδο τουλάχιστον οριστικής μελέτης, τευχών δημοπράτησης) 
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην  ίδια  κατηγορία  και με τη ρητή επιφύλαξη του  παρόντος 
άρθρου,  η   ειδική καταλληλότητα  που  απαιτείται  κατά  το  άρθρο  αυτό,  κατά  το   μέτρο  που 
υπερβαίνει  τη  γενική  καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, 
μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες. 
 
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης86 

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

19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι87 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
Η εκτε λεση των ...... 88 γι νεται υποχρεωτικα  απο  τον προσφε ροντα η , αν η προσφορα  υποβα λλεται απο  
ε νωση οικονομικω ν φορε ων, απο  ε ναν απο  τους συμμετε χοντες στην ε νωση αυτη .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
20.1 Η προσφορα  των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τους ακο λουθους ηλεκτρονικου ς 
υποφακε λους: 
(α)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) υποφα κελο με την ε νδειξη “Τεχνική Προσφορά» 
(γ)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
20.2 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρε πει, επι  ποινη  
αποκλεισμου , να περιε χει89 τα ακο λουθα: 
 - α) το Ευρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ)  
 
-  β) την εγγυ ηση συμμετοχη ς, του α ρθρου 15 της παρου σας. 
 
20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου 
Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην 
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων 
της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και 
της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές 
που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄,   
ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  
στ)  

 Κ1.  Κατανόηση  και  Μεθοδολογική Προσέγγιση 

α/α Κριτήριο 

1 Κατανόηση των απαιτήσεων της μελέτης 

2 Γνώση των τοπικών συνθηκών της μελέτης 

3 Πρόβλεψη κινδύνων 

4 Μεθοδολογία και Μέσα για τη υλοποίηση της μελέτης 

Ο συντελεστής βαρύτητας του Κ1 Κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς είναι σ1= 60%. 
 

Κ2. Προγραμματισμός  Υλοποίησης 
α/α Κριτήριο 
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1 Φάσεις – Παραδοτέα 

2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης 

Ο συντελεστής βαρύτητας του Κ2 Κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς είναι σ2= 10%. 

 

Κ3.  Επάρκεια  Ομάδας  Μελέτης 
α/α Κριτήριο 

1 Οργανωτική   δομή   και   κατανομή   ρόλων   για   την 
κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων της μελέτης 

2 Σύστημα διοίκησης και επικοινωνίας του Αναδόχου με 
τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

Ο συντελεστής βαρύτητας του Κ3 Κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς είναι σ3= 30%. 

.................................................................90 
 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 50 σελίδων91  κειμένου 
μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες σύμφωνα με το άρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρούσας.   

20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την τεχνική ή οικονομική προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) 
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι 
μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) 92. 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 
 Κ1.  Κατανόηση  και  Μεθοδολογική Προσέγγιση ( ΒΚΜ  ) 

α/α Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 
(%) 

 
 

1 Κατανόηση των απαιτήσεων της μελέτης 30% 

2 Γνώση των τοπικών συνθηκών της μελέτης 5% 

3 Πρόβλεψη κινδύνων 10% 
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4 Μεθοδολογία και Μέσα για τη υλοποίηση 
της μελέτης 

15% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ( ΒΚΜ  ) 60% 
 
Ο συντελεστής βαρύτητας του Κ1 Κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς είναι σ1= 60%. 
 

Κ2. Προγραμματισμός  Υλοποίησης ( ΒΠΥ  ) 
α/α Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 

(%) 

1 Φάσεις – Παραδοτέα 5% 

2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης 5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ( ΒΠΥ  ) 10% 
 
Ο συντελεστής βαρύτητας του Κ2 Κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς είναι σ2= 10%. 

 

Κ3.  Επάρκεια  Ομάδας  Μελέτης ( ΒΟΕ) 
α/α Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 

(%) 
1 Οργανωτική   δομή   και   κατανομή       

ρόλων   για   την κάλυψη των ειδικών 
απαιτήσεων της μελέτης 

15% 

2 Σύστημα διοίκησης και επικοινωνίας του 
Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής 

15% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ( ΒΟΕ) 30% 

Ο συντελεστής βαρύτητας του Κ3 Κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς είναι σ3= 30%. 

 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου θα κυμαίνεται στους 80 βαθμούς, στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς, όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 100 βαθμούς, 
όταν υπερκαλύπτονται   οι   απαιτήσεις   του   κάθε   κριτηρίου.   
 Επί   ποινή   αποκλεισμού   η   ελάχιστη βαθμολογία  είναι 30 βαθμοί (Προσφορές που θα 
λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 3 0 , απορρίπτονται ως απαράδεκτες). 

 
 
 

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 
τύπο: 

 

ΒΤ= (60%*ΒΚΜ ) + (10%* ΒΠΥ ) + (30%* ΒΟΕ ) 
 

ΒΤ= Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
ΒΚΜ=  Η  βαθμολογία  της  Κατανόηση  και  Μεθοδολογικής  Προσέγγισης    ΒΠΥ=  Η  

βαθμολογία  του Προγραμματισμού Υλοποίησης 
 
ΒΟΕ= Η βαθμολογία της Επάρκειας της Ομάδας Έργου. 
 93, 94.  

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

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 

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

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

και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 70%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας95. 

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

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

 

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

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

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=30%  
 

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

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

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  U ΤΠ * 70% +  U ΟΠ * 30% 

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

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο U 96. 

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

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής97 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α απο  τις καταστα σεις του α ρθρου 18 της παρου σας, 
β) πληροι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς τα οποι α ε χουν καθοριστει , συ μφωνα με το α ρθρο 19 της 
παρου σας. 
Σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπορει  να ζητηθει  απο  τους 
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προσφε ροντες να υποβα λλουν ο λα η  ορισμε να δικαιολογητικα  απο  τα κατωτε ρω αναφερο μενα, ο ταν 
αυτο  απαιτει ται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 
Το ΕΕΕΣ μπορει  να υπογρα φεται  ε ως δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη ς 
των προσφορω ν98.  
Κατα  την υποβολη  του ΕΕΕΣ, ει ναι δυνατη , με μο νη την υπογραφη  του κατα  περι πτωση εκπροσω που 
του οικονομικου  φορε α, η προκαταρκτικη  απο δειξη των λο γων αποκλεισμου  που αναφε ρονται στο 
α ρθρο 18.1.1 της παρου σας, για το συ νολο των φυσικω ν προσω πων που ει ναι με λη του διοικητικου , 
διευθυντικου  η  εποπτικου  οργα νου του η  ε χουν εξουσι α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελε γχου 
σε αυτο ν99.  
Ως εκπρο σωπος του οικονομικου  φορε α, για την εφαρμογη  του παρο ντος, νοει ται ο νο μιμος 
εκπρο σωπος αυτου , ο πως προκυ πτει απο  το ισχυ ον καταστατικο  η  το πρακτικο  εκπροσω πηση ς του 
κατα  το χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς η  το αρμοδι ως εξουσιοδοτημε νο φυσικο  προ σωπο να 
εκπροσωπει  τον οικονομικο  φορε α για διαδικασι ες συ ναψης συμβα σεων η  για τη συγκεκριμε νη 
διαδικασι α συ ναψης συ μβασης100. 
Στην περι πτωση υποβολη ς προσφορα ς απο  ε νωση οικονομικω ν φορε ων, το ΕΕΕΣ υποβα λλεται 
χωριστα  απο  κα θε με λος της ε νωσης. 
Στην περι πτωση που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας δηλω νει στο ΕΕΕΣ την προ θεση  του για ανα θεση 
υπεργολαβι ας, υποβα λλει μαζι  με το δικο  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολα βου. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται. 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας.  
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 
18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 
πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 
της παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει.. Η πλήρωση των 
απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της 
ένωσης. 
Στην περι πτωση που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας η  ε νωση αυτω ν στηρι ζεται στις ικανο τητες 
α λλων φορε ων, συ μφωνα με το α ρθρο 19.5 της παρου σας, οι φορει ς στην ικανο τητα των οποι ων 
στηρι ζεται ο προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας η  ε νωση αυτω ν, υποχρεου νται στην υποβολη  των 
δικαιολογητικω ν που αποδεικνυ ουν ο τι δεν συντρε χουν οι λο γοι αποκλεισμου  του α ρθρου 18 και ο τι 
πληρου ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς, κατα  περι πτωση, του α ρθρου 19 της παρου σας. 
Ο οικονομικο ς φορε ας υποχρεου ται να αντικαταστη σει ε ναν φορε α στην ικανο τητα του οποι ου 
στηρι ζεται, εφο σον ο τελευται ος δεν πληροι  το σχετικο  κριτη ριο επιλογη ς η  για τον οποι ο συντρε χουν 
λο γοι αποκλεισμου  των παραγρα φων 1.1, 1.2, 1.2Α και 1.5101 του α ρθρου 18 της παρου σας. 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  στοιχει α, 
αν και στο με τρο που η αναθε τουσα αρχη  ε χει τη δυνατο τητα να λαμβα νει τα πιστοποιητικα  η  τις 
συναφει ς πληροφορι ες απευθει ας με σω προ σβασης σε εθνικη  βα ση δεδομε νων σε οποιοδη ποτε κρα τος 
- με λος της Ένωσης, η οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πως εθνικο  μητρω ο συμβα σεων, εικονικο  φα κελο 
επιχει ρησης, ηλεκτρονικο  συ στημα αποθη κευσης εγγρα φων η  συ στημα προεπιλογη ς. Η δη λωση για την 
προ σβαση σε εθνικη  βα ση δεδομε νων εμπεριε χεται στο ΕΕΕΣ. 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθε τουσα αρχη  που 
ε χει αναθε σει τη συ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αυτα . 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους102. 
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Αποδεκτές γίνονται: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

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

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών103. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται κατωτέρω104: 
 
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του105.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα 
που ορίζονται στα  τέσσερα τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  της παρούσας. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας106, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του107. 

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

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

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας 108, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του109.Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν 
αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

22.1.2Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του110, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
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προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού111. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 της παρούσας:  
Για την περίπτωση β’112, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του113. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 
ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων114.  

Για τις περιπτω σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’115, υπευ θυνη δη λωση του προσφε ροντος116  ο τι δεν 
συντρε χουν στο προ σωπο  του οι οριζο μενοι λο γοι αποκλεισμου . 117 

Για την περίπτωση θ’118, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 
επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 
και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 
τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα.  
22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά 
δεν  καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

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

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)119 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει  με οποιονδη ποτε τρο πο ο τι, στην εν λο γω χω ρα εκδι δονται τα υπο ψη 
πιστοποιητικα , η προσφορα  του διαγωνιζο μενου απορρι πτεται. 

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.6 της παρούσας120, τα ακόλουθα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο π.δ. 82/1996 και στο άρθρο 8 του ν. 3310/2005: 

- Οι ημεδαπές επιχειρήσεις: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 

την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 121 
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ii) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
Εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

      
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προσκομίζουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες 
πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της 
προσφοράς.  

 
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν, κατά το δίκαιο της έδρας τους, υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης μετοχών, υποβάλλουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών, 
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,  
iv) εάν δεν προσκομιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους λόγους που 

οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια 
της αιτιολόγησης, αν όμως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, 
τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά το 
άρθρο 7 της παρούσας. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών  Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

22.1.6 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφε ροντος ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 

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

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών 122   για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1. στην κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) 
πτυχίο τάξεως Δ΄, και 

2. στην κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ) πτυχίο τάξεως Α΄  
2 στην κατηγορία μελέτης ………......... 

3. στην κατηγορία μελέτης ………..,  

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

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
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Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος123. 

 

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυ εται ως ακολου θως 124:  

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

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

Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  διαθε τουν πιστοποιητικο  
απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα πιστοποι ησης, κατα  
την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν 
στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το 
πιστοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο  22.2.6 του παρο ντος α ρθρου. 
 

Εα ν ο οικονομικο ς φορε ας, για βα σιμο λο γο, δεν ει ναι σε θε ση να υποβα λλει τα δικαιολογητικα  που 

ζητει  η αναθε τουσα αρχη , μπορει  να αποδεικνυ ει την οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  του επα ρκεια 

με οποιοδη ποτε α λλο ε γγραφο, το οποι ο η αναθε τουσα αρχη  κρι νει κατα λληλο.  

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυ εται ως ακολου θως  125: 

Η στελέχωση των ημεδαπών οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης 
εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετητών/Γραφείων Μελετών 
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς ζητούνται τα κατωτέρω αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών 
ικανοτήτων τους: 
α) κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν τη τελευταία δεκαπενταετία, με 
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, 
συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης 
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης 

για την εκτέλεση του έργου 
γ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του οικονομικού φορέα ή των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, 
δ) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού 
φορέα και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια 
Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  διαθε τουν πιστοποιητικο  
απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα πιστοποι ησης, κατα  
την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν 
στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το 
πιστοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 22.2.6 του παρο ντος α ρθρου. 
 

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης126 
................................................................................................................................................ 
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22.2.5  Αν ο προσφε ρων επιθυμει  να στηριχθει  στις ικανο τητες α λλων φορε ων, υποβα λλει στην 
αναθε τουσα αρχη  σχετικη  δε σμευση των φορε ων αυτω ν (π.χ. δη λωση, ιδιωτικο  συμφωνητικο , κ.α.) ο τι 
θα διαθε σουν στον προσφε ροντα τους αναγκαι ους πο ρους. 
22.2.6 Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλο γους η  διαθε τουν 
πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα 
πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορου ν, για την εκα στοτε συ μβαση, να υποβα λλουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς 
εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  
πιστοποι ησης. 
Στα πιστοποιητικα  αυτα  αναφε ρονται τα δικαιολογητικα  βα σει των οποι ων ε γινε η εγγραφη  των εν 
λο γω οικονομικω ν φορε ων στον επι σημο κατα λογο η  η πιστοποι ηση και η κατα ταξη στον εν λο γω 
κατα λογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 
22.3.  Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 

Σε περι πτωση νομικου  προσω που, υποβα λλονται ηλεκτρονικα , στον φα κελο “Δικαιολογητικα  
Προσωρινου  Αναδο χου”, τα νομιμοποιητικα  ε γγραφα απο  τα οποι α προκυ πτει η εξουσι α υπογραφη ς 
του νομι μου εκπροσω που και τα οποι α πρε πει να ε χουν εκδοθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες 
πριν απο  την υποβολη  τους127, εκτο ς αν συ μφωνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρουν 
συγκεκριμε νο χρο νο ισχυ ος. 
Εα ν ο προσφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ συ στασης, 
2. Αντι γραφο του ισχυ οντος καταστατικου  με το ΦΕΚ στο οποι ο ε χουν δημοσιευτει  ο λες οι με χρι 
ση μερα τροποποιη σεις αυτου  η  επικυρωμε νο αντι γραφο κωδικοποιημε νου καταστατικου  (εφο σον 
υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποι ο ε χει δημοσιευτει  το πρακτικο  ΔΣ εκπροσω πησης του νομικου  προσω που, 
4. Πρακτικο  Δ.Σ περι  ε γκρισης συμμετοχη ς στο διαγωνισμο , στο οποι ο μπορει  να περιε χεται και 
εξουσιοδο τηση (εφο σον αυτο  προβλε πεται απο  το καταστατικο  του υποψηφι ου αναδο χου) για 
υπογραφη  και υποβολη  προσφορα ς σε περι πτωση που δεν υπογρα φει ο ι διος ο νο μιμος εκπρο σωπος 
του φορε α την προσφορα  και τα λοιπα  απαιτου μενα ε γγραφα του διαγωνισμου  και ορι ζεται 
συγκεκριμε να α τομο,  
5. Πιστοποιητικο  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι  τροποποιη σεων του καταστατικου  / 
μη λυ σης της εταιρει ας. 
Εα ν ο προσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο του καταστατικου  με ο λα τα με χρι ση μερα τροποποιητικα , η  φωτοαντι γραφο 
επικυρωμε νου, απο  δικηγο ρο, κωδικοποιημε νου καταστατικου , εφο σον υπα ρχει 
2. Πιστοποιητικα  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι  των τροποποιη σεων του 
καταστατικου  
Σε περι πτωση εγκατα στασης τους στην αλλοδαπη , τα δικαιολογητικα  συ σταση ς τους εκδι δονται με 
βα ση την ισχυ ουσα νομοθεσι α της χω ρας που ει ναι εγκατεστημε να, απο  την οποι α και εκδι δεται το 
σχετικο  πιστοποιητικο . 

Άρθρο 23: Υπεργολαβία 

23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  
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23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

23.3  .................................................................... 128 

23.4     Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)129  της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας 
για τους υπεργολάβους με το Ε.Ε.Ε.Σ., 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.  

Άρθρο 24 - Διάφορα: 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις130: 
• Η υπ αρίθ. 2/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών περί αποδοχής 

πράξης ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ΑΔΑ: (6ΡΟ8ΩΕΩ_5ΑΕ) 
• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 642ΝΩΕΩ-ΒΣ1 

Για την παρου σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  η απο φαση με αρ.πρωτ. 754/2020 για την ανα ληψη 
υποχρε ωσης/ε γκριση δε σμευσης πι στωσης για το οικονομικο  ε τος 2020-21 και με αρ. 754/2020  
καταχω ρηση στο βιβλι ο εγκρι σεων και εντολω ν πληρωμη ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρω νεται και ο αριθμο ς 
της απο φασης ε γκρισης της πολυετου ς ανα ληψης σε περι πτωση που η δαπα νη εκτει νεται σε 
περισσο τερα του ενο ς οικονομικα  ε τη, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)131. 

 

 

Ιωάννινα   31-08 -2020 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης  

Αστικής Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών – 

 Συγκοινωνιακών Θεμάτων 

 

 

 

Γεώργιος Αρλέτος 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμο  πρωτ. 582/2020 (ΑΔΑ: 63Ψ2ΩΕΩ-35Κ) απο φαση Ο.Ε. (Έγκριση Όρων Δημοπρα τησης). 
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1     Κατά την έννοια της περ. 28 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
2  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο 
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 

4   Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  
5  Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
6  Η περιπτ. (β) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη αν δημοσιεύτηκε προκαταρτική προκήρυξη 

στην Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4412/2016). 
7   Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση 
στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του 
Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

8  Πρβλ. και άρθρο 4 1.της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «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). 

9  Η περιπτ. (θ) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον η αναθέτουσα αρχή περιλάβει 
υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς π.χ. εγγυητικών επιστολών. 

10  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό 
να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

11  Πρβ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
12 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να περιληφθεί, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, πρόβλεψη 
ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των  ηλεκτρονικών, όπως το 
ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 
ηλεκτρονικών μέσων (τρίτο εδάφιο παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή  
προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:  «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται 
από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες». 

13  Όταν δεν μπορει  να προσφερθει  ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση σε ορισμε να 
ε γγραφα της συ μβασης, διο τι η αναθε τουσα αρχη  προτι θεται να εφαρμο σει την παρ. 2 του α ρθρου 21 του ν. 
4412/2016, αναφε ρονται, στο παρο ν α ρθρο της διακη ρυξης, τα με τρα προστασι ας του εμπιστευτικου  
χαρακτη ρα των πληροφοριω ν, τα οποι α απαιτου νται, και τον τρο πο με τον οποι ο ει ναι δυνατη  η προ σβαση 
στα σχετικα  ε γγραφα. Ενδεικτικα , λ.χ., η αναθε τουσα αρχη  θα μπορου σε να αναφε ρει ο τι: “Ο οικονομικός 
φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι 
οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

14  Συμπληρω νεται  απο  την αναθε τουσα αρχη  με  σαφη νεια συγκεκριμε νη ημερομηνι α (“εγκαίρως, ήτοι έως την 
....”), προς αποφυγη  οιασδη ποτε συ γχυσης και αμφιβολι ας.  

15  Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση 
επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η 
τέταρτη ημέρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 67/297 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

16   Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
17 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 

και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
18  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και το 

άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67) Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο 
παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική 
προθεσμία υποβολής των προσφορών με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

19 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 
παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67).  

20 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 
4605/2019. 

21  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 
171).    

22 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 
4605/19. 

23  Με την επιφυ λαξη των παρ. 7 και 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λη ψη επανορθωτικω ν με σων). 
24 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19. 
25 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19. 
26  Πρβλ. παρ. 7 του α ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 

(Α’ 116).  Πρβ. και α ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
27 Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28 Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019. 
29 Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
30 Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
31 Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
33   Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-

10-2017   Κ.Υ.Α.). 
34  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
35  Η φρα ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστι θεται στη διακη ρυξη μο νο στις περιπτω σεις εκει νες, 
στις οποι ες προβλε πεται υποχρε ωση προσυμβατικου  ελε γχου, συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, α λλως διαγρα φεται. 

36  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και το άρθρο 
43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  

37 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του ν. 4605/19. 
 38  Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8.1, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της 
από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω 
υπεύθυνης δήλωσης (πρβλ. προηγούμενη υποσημείωση), μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά το άρθρο 5 της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.  

39 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19. 
40  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 

171) και το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019.  
41  Επισημαίνεται ότι με το  άρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ότι: "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". 

42  Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρθρο 13 του οποίου καταργήθηκε το π.δ 
113/2010. 

43  Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρμογή των 
διατάξεων για τον έλεγχο του Ε.Σ.Ρ. 



 

  - 37 - 

 

  

 
44  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
45  Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
46  Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
47  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
48  Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
49  Όταν προ κειται για συγχρηματοδοτου μενη απο  την Ε.Ε. μελε τη, του το να αναγρα φεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακη ρυξη και ειδικο τερα να αναγρα φεται ο τι τλος της Πρα ξης και του Επιχειρησιακου  Προγρα μματος στο 
πλαι σιο του οποι ου ει ναι ενταγμε νη, καθω ς και τα ποσοστα  συγχρηματοδο τησης της δαπα νης της μελε της 
απο  εθνικου ς και ενωσιακου ς πο ρους (με αναφορα  στο διαρθρωτικο  ταμει ο). Επι σης, η σχετικη  συμπλη ρωση 
ακολουθει  τη διακριτη  ορολογι α Συλλογικε ς Αποφα σεις (ΣΑ) η  ΚΑΕ, ανα λογα την πηγη  χρηματοδο τησης (ΠΔΕ 
η  Τακτικο ς πρου πολογισμο ς). Για το ζη τημα της ανα ληψης δαπανω ν δημοσι ων επενδυ σεων,  βλ. και α ρθρο 5 
του π.δ 80/2016. 

50  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση. 
51   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 

4605/2019. 
52 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει να 

υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/μελέτες ή όχι, ήτοι να τις αναθέσει ως ενιαίο σύνολο. Στην 
περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν σημείο της διακήρυξης, τους 
βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

53  Κατά το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικές προθεσμίες μπορούν να τεθούν  στο συμφωνητικό κατά 
την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τμηματικές προθεσμίες, η σχετική αναφορά της προκήρυξης 
διαγράφεται. Επίσης, μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) 
περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

54  Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορήγηση προκαταβολής, το σχετικό εδάφιο 
διαγράφεται. 

55  Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθούν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθει   «δεν γι νονται δεκτε ς». 

56  Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.3 της παρούσας η 
αναθέτουσα αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.4 
διαγράφεται.  

57  Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον 
καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. α ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.    

58  Η προθεσμι α παραλαβη ς των προσφορω ν καθορι ζεται συ μφωνα με το α ρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
59   Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

60  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 [Α’ 52].).  

61  Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 
(Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).  

62       Πρβ. άρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α 152). 
63  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για 

την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την 
παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 
Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται 
με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής. 

64  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). 

65  Πρβλ. άρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016. 
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66  Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ, όπως ισχύουν. 
67  Σύμφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με 
πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 (πρβ. παρ. 10  του άρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα 
της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η 
υπηρεσία, ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το εν 
λόγω έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 12 του ν. 3316/2005 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016).  

68  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως και την 31.12.2020 
(πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 

69  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών.  

70  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α ρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
71   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως 
άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού 
φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

72  Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισμού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος “διαφθορά”, 
καθώς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7, όπως η Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 
135/24.5.2016). 

73  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 
7 του ν. 4497/2017. 

74 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
75  Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
76  Ομοίως με την προηγούμενη σημείωση.  
77    Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 

4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή 
ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε 
δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα 
αρχή αποκλείει τον οικονομικό φορέα (με την επιφύλαξη των παρ. 7 έως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο 
πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η επιλογή της 
αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιστοίχως το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 της παρούσας. Σε 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
διαγράφεται το περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφου και δεν συμπληρώνεται 
αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 

78  Σημειώνεται ότι, στο Κεφάλαιο Γ του ΕΕΕΣ ( Λόγοι που σχετίζονται με Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση 
Συμφερόντων ή Επαγγελματικό Παράπτωμα ), οι συγκεκριμένες καταστάσεις αναφέρονται με παρόμοια 
ορολογία ως εξής: α) έχει κηρύξει χρεοκοπία, ή β) υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων, ή  γ) έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις, ή ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί 
οι δραστηριότητές του, καθώς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο Διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7, όπως η 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 

79  Η παρ. 18.1.6 τίθεται μόνο αν η η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ 
(χωρίς ΦΠΑ). Η μη συνδρομή του εν λόγω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του 
Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος ΙΙΙ Δ “Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους”). 

80  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 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. 

81  Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 

82  Όλα τα κριτήρια επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 
75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 



 

  - 39 - 

 

  

 
4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται 
δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο 
του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, 
της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”) και δεν μπορούν να 
τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21.1 της παρούσας και να 
βαθμολογούνται, πλην των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τίθενται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας (Πρβλ. και υποσημείωση 77 κατωτέρω). 

83  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου 
Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν 
με το άρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', αντίστοιχα, του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 
του ν. 4412/2016. 

84  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι 
απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 
1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά 
στο παρόν σημείο. 

85  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι 
απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 
1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγράφει, 
στο παρόν σημείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την υπό ανάθεση 
μελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά 
τα επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη σύμβαση 
μελετητών. Για τον τρόπο απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο 22.2.3 της παρούσας. 

86  Προαιρετικη  επιλογη . Η παρ. 19.4 τι θεται κατα  διακριτικη  ευχε ρεια της αναθε τουσας αρχη ς και 
συμπληρω νεται εφο σον προβλε πεται συ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβα νεται ο τι ο λες 
οι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 
ν. 4412/2016). 

87  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 έβδομο 
εδάφιο του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.  

88  Προαιρετικη  επιλογη  συμπλη ρωσης του εδαφι ου. Συ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην 
περι πτωση συμβα σεων υπηρεσιω ν, οι Αναθε τουσες Αρχε ς μπορου ν να απαιτου ν την εκτε λεση ορισμε νων 
κρι σιμων καθηκο ντων απευθει ας απο  τον ι διο τον προσφε ροντα. 

89  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 

90  Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 21.2 της παρούσας. Στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης μελετών, και εφόσον τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 51, ο φάκελος «Τεχνική 
Προσφορά» περιλαμβάνει ιδίως, επιπλέον των ως άνω αναφερομένων, και τεχνική έκθεση με τεχνική πρόταση 
- λύση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, με ανάλυση των 
επιμέρους ζητημάτων, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς 
και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας.  

91  Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, αναλόγως των απαιτήσεων της 
μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί. 

92 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 
και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

93  Η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ένα ή περισσότερα εκ των αναφερομένων κριτηρίων 
στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο της 
σύμβασης και να καθορίσει τη βαρύτητα αυτών. Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να 
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και να μην έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης 
ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή (πρβ. παρ. 8 και 9 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). 
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4 δεν μπορούν να τίθενται ως 
κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, πλην των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας στο άρθρο 19.3 
της παρούσας (Πρβλ. Παράρτημα ΧΙΙ/ Μέρος ΙΙ/ περ. στ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art51
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94  Τίθενται ελάχιστα όρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρίων ανάθεσης. Πρέπει, 

πάντως, να λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι πολύ αυστηρή έως 
απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά 
την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, είτε να μην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο ή το 
όριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης του 
κριτηρίου). 

95  Αναφε ρεται μο νο αν ε χει τεθει  ελα χιστα αποδεκτη  επιμε ρους βαθμολογι α σε κα θε κριτη ριο.  
96  Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
97  Ως προς τον τρο πο υποβολη ς των αποδεικτικω ν με σων του παρο ντος α ρθρου, τα οποι α ε χουν συνταχθει / 

παραχθει  απο  τους ι διους τους οικονομικου ς φορει ς πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   
Κ.Υ.Α. 

98  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019. 
Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο 
υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία υποβολής των 
προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία.  

99  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

100  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
101  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 18.1.5, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 18.1.5 στο παρόν σημείο. 
Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν. 4412/2016. 

102 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αε 
του ν. 4605/2019..   

103 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

104  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών 
προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα 
διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

105  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

106  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, οι οικονομικοί 
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

107  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

108  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 
μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

109  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

110  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

111  Πρβλ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 
4605/2019.  

112  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 



 

  - 41 - 

 

  

 
113  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
114  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
115  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
116   Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 

117  Επισημαι νεται ο τι η αναθε τουσα αρχη , εφο σον μπορε σει να αποδει ξει, με κατα λληλα με σα, ο τι συντρε χει 
κα ποια απο  τις περιπτω σεις αυτε ς, αποκλει ει οποιονδη ποτε οικονομικο  φορε α απο  τη συμμετοχη  στη 
διαδικασι α συ ναψης της δημο σιας συ μβασης. 

118 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
119  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών άλλων 

κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για 
την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-
2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-
articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

120  Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών αφορά μόνο στις ανώνυμες 
εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη 
ενώσεων και μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς 
ΦΠΑ). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

121 Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

122  τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009  
123  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
124  Συμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατα  περι πτωση, με βάση το Μέρος Ι 

του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
125   Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 19.3, η 

αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ 
και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως 
άνω νόμου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. 

126  Εφο σον ε χει αναφερθει  σχετικη  απαι τηση στο α ρθρο 19.4, συμπληρω νεται αναλο γως συ μφωνα με το α ρθρο 

82 του ν. 4412/2016. 
127 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
128   Οι αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να προβλε πουν ο τι, κατο πιν αιτη ματος του υπεργολα βου και εφο σον η φυ ση 

της συ μβασης το επιτρε πει, η αναθε τουσα αρχη  καταβα λλει απευθει ας στον υπεργολα βο την αμοιβη  του 
δυνα μει συ μβασης υπεργολαβι ας με τον ανα δοχο. Στην περι πτωση αυτη , καθορι ζονται τα ειδικο τερα με τρα η  
οι μηχανισμοι  που επιτρε πουν στον κυ ριο ανα δοχο να εγει ρει αντιρρη σεις ως προς αδικαιολο γητες πληρωμε ς, 
καθω ς και οι ρυθμι σεις που αφορου ν αυτο ν τον τρο πο πληρωμη ς. Στην περι πτωση αυτη  δεν αι ρεται η ευθυ νη 
του κυ ριου αναδο χου. Συμπληρω νεται αναλο γως. 

129  Ο ο ρος αυτο ς μπορει  να τεθει , κατα  την κρι ση της αναθε τουσας αρχη ς, και στην περι πτωση ποσοστου  
μικρο τερου του 30% της εκτιμω μενης αξι ας της συ μβασης (πρβλ. παρ. 5 α ρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

130  Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις και αποφα σεις, π.χ. αποφα σεις ανα ληψης υποχρε ωσης, 
δε σμευσης πι στωσης, η προηγου μενη συ μφωνη γνω μη της αρμο διας Διαχειριστικη ς Αρχη ς σε περι πτωση 
συγχρηματοδοτου μενης συ μβασης, τυχο ν α λλες εγκρι σεις, ειδικοι  ο ροι, κλπ. 

131  Απο  01.01.2017 ε χει τεθει  σε ισχυ  το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”, το 
α ρθρο 13 του οποι ου καταργει  το π.δ 113/2010.  Συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016: “Οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον 
αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 
έτη.".Επι σης, συ μφωνα με το α ρθρο 12 παρ. 2 γ) του ι διου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 
ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, 
εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 

παρόντος". Πρβ. και α ρθρο 5 του ως α νω διατα γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

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