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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1. Αναθεήτουσα αρχηή : ΔΉΜΟΣ ΓΡΈΒΈΝΩΝ.

Αριθμοή ς Φορολογικουή  Μητρωή ου (Α.Φ.Μ.): 997921832

Κωδικοή ς ηλεκτρονικηή ς τιμολοή γησης …………………………………..

Οδοή ς : ΠΛΑΤΈΙΑ ΈΛΈΎΘΈΡΙΑΣ 1

Ταχ.Κωδ. : 511 00

Τηλ. : 2462353432

Γενικηή  Διευή θυνση  στο
Διαδιήκτυο (URL)                  

http://www.dimosgrevenon.gr

E-Mail : dtydimoygrevenon@gmail.com

Πληροφοριήες: : Ν. Μπαλοδηή μος

1.2. Έργοδοή της ηή  Κυή ριος του Έργου: ΔΉΜΟΣ ΓΡΈΒΈΝΩΝ

1.3. Φορεήας κατασκευηή ς του εήργου: ΔΉΜΟΣ ΓΡΈΒΈΝΩΝ

1.4. Προιϊσταμεήνη  Αρχηή :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΈΠΙΤΡΟΠΉ  Ή ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ ΔΉΜΟΎ ΓΡΈΒΈΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΈΡΙΠΤΩΣΉ

1.5. Διευθυή νουσα ηή  Έπιβλεήπουσα Ύπηρεσιήα: Δ/ΝΣΉ ΤΈΧΝΙΚΩΝ ΎΠΉΡΈΣΙΩΝ ΔΉΜΟΎ ΓΡΈΒΈΝΩΝ

1.6. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.7 Έφοή σον οι ανωτεήρω υπηρεσιήες μεταστεγασθουή ν καταή  τη διαή ρκεια της διαδικασιήας συή ναψης ηή
εκτεήλεσης της μελεήτης, υποχρεουή νται να δηλωή σουν αή μεσα τα νεήα τους στοιχειήα στους προσφεήροντες
ηή  στον αναή δοχο.

Έφοή σον  οι  ανωτεήρω  υπηρεσιήες  ηή /και  τα  αποφαινοή μενα  οή ργανα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς
καταργηθουή ν,  συγχωνευτουή ν  ηή  με  οποιονδηή ποτε  τροή πο  μεταβληθουή ν  καταή  τη  διαή ρκεια  της
διαδικασιήας  συή ναψης  ηή  εκτεήλεσης  της  μελεήτης,  υποχρεουή νται  να  δηλωή σουν  αή μεσα  στους
προσφεήροντες5 ηή  στον αναή δοχο τα στοιχειήα των υπηρεσιωή ν ηή  αποφαινοή μενων οργαή νων, τα οποιήα
καταή  τον  νοή μο  αποτελουή ν  καθολικοή  διαή δοχο  των  εν  λοή γω  οργαή νων  που  υπεισεήρχονται  στα
δικαιωή ματα και υποχρεωή σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα εήγγραφα της  συή μβασης,  καταή  την εήννοια  της περιπτ.  14 της  παρ.  1  του αή ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροή ντα ηλεκτρονικοή  διαγωνισμοή , ειήναι τα ακοή λουθα:

α) η παρουή σα διακηή ρυξη , 
β) το Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο Έγγραφο Συή μβασης (Έ.Έ.Έ.Σ.) 6, 
γ) το εήντυπο οικονομικηή ς προσφοραή ς, οή πως παραή γεται αποή  την ειδικηή  ηλεκτρονικηή  φοή ρμα του
υποσυστηή ματος,
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δ) το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων του εήργου με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του, το προή γραμμα των
απαιτουή μενων μελετωή ν  και η τεκμηριήωση της σκοπιμοή τητας του εήργου.
ε) το τευή χος της Συγγραφηή ς Ύποχρεωή σεων (Σ.Ύ.)  με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του, 
στ) το τευή χος προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν,
ζ) το υποή δειγμα ….7

η)  τυχοή ν  συμπληρωματικεής  πληροφοριήες  και  διευκρινιήσεις  που  θα  παρασχεθουή ν  αποή  την
αναθεήτουσα αρχηή   επιή οή λων των ανωτεήρω,
θ) …8

2.2 Προσφεήρεται  ελευή θερη,  πληή ρης,  αή μεση  και  δωρεαή ν  ηλεκτρονικηή  προή σβαση  στα  εήγγραφα  της
συή μβασης9 στον  ειδικοή ,  δημοή σια  προσβαή σιμο,  χωή ρο  “ηλεκτρονικοιή  διαγωνισμοιή”  της  πυή λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  Στην ιστοσελιήδα της αναθεήτουσας αρχηή ς www.dimosgrevenon.gr (εφοή σον
διαθεήτει)  αναρταή ται  σχετικηή  ενημεήρωση  με  αναφοραή  στον  συστημικοή  αριθμοή  διαγωνισμουή  και
διασυή νδεση στον ανωτεήρω ψηφιακοή  χωή ρο του ΈΣΉΔΉΣ - Δημοή σια Έργα. 
Καή θε  ειήδους  επικοινωνιήα  και  ανταλλαγηή  πληροφοριωή ν  πραγματοποιειήται  μεήσω  της  διαδικτυακηή ς
πυή λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ-Έ.Σ.Ή.ΔΉ.Σ
........................................................................................ 10 11.

2.3 Έφοή σον εήχουν ζητηθειή  εγκαιήρως,  ηή τοι  εήως την  13-12-202212  η αναθεήτουσα αρχηή  παρεήχει  σε
οή λους τους προσφεήροντες που συμμετεήχουν στη διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης συμπληρωματικεής
πληροφοριήες σχετικαή  με τα εήγγραφα της συή μβασης, το αργοή τερο στις  19-12-202213

Απαντηή σεις  σε  τυχοή ν  διευκρινιήσεις  που  ζητηθουή ν,  αναρτωή νται  στον  δημοή σια  προσβαή σιμο
ηλεκτρονικοή  χωή ρο  του  διαγωνισμουή  στην  προαναφεροή μενη  πυή λη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΈΣΉΔΉΣ-  ΔΉΜΟΣΙΑ  ΈΡΓΑ  μαζιή  με  τα  υποή λοιπα  εήγγραφα  της  συή μβασης  προς  ενημεήρωση  των
ενδιαφεροή μενων οικονομικωή ν φορεήων, οι οποιήοι ειήναι υποχρεωμεήνοι να ενημερωή νονται με δικηή  τους
ευθυή νη μεήσα αποή  τον υποή ψη ηλεκτρονικοή  χωή ρο.

Ή αναθεήτουσα αρχηή  παρατειήνει  την  προθεσμιήα  παραλαβηή ς  των προσφορωή ν,  ουή τως ωή στε  οή λοι  οι
ενδιαφεροή μενοι  οικονομικοιή  φορειής  να  μπορουή ν  να  λαή βουν  γνωή ση  οή λων  των  αναγκαιήων
πληροφοριωή ν για την καταή ρτιση των προσφορωή ν στις ακοή λουθες περιπτωή σεις:
α) οή ταν,  για  οποιονδηή ποτε  λοήγο,  προή σθετες  πληροφοριήες,  αν  και  ζητηή θηκαν αποή  τον  οικονομικοή
φορεήα εήγκαιρα, δεν εήχουν παρασχεθειή το αργοή τερο τεήσσερις (4) ημεήρες πριν αποή  την προθεσμιήα που
οριήζεται για την παραλαβηή  των προσφορωή ν, 
β) οή ταν τα εήγγραφα της συή μβασης υφιήστανται σημαντικεής αλλαγεής. 

Ή διαή ρκεια της παραή τασης θα ειήναι αναή λογη με τη σπουδαιοή τητα των πληροφοριωή ν που ζητηή θηκαν ηή
των αλλαγωή ν.

Όταν  οι  προή σθετες  πληροφοριήες  δεν  εήχουν  ζητηθειή  εήγκαιρα  ηή  δεν  εήχουν  σημασιήα  για  την
προετοιμασιήα  καταή λληλων  προσφορωή ν,  η  παραή ταση  της  προθεσμιήας  εναποή κειται  στη  διακριτικηή
ευχεήρεια της αναθεήτουσας αρχηή ς.

2.4 Τροποποιήηση των οή ρων της διαγωνιστικηή ς διαδικασιήας (πχ αλλαγηή /μεταή θεση της καταληκτικηή ς
ημερομηνιήας υποβοληή ς  προσφορωή ν,  καθωή ς και σημαντικεής αλλαγεής των εγγραή φων της συή μβασης,
συή μφωνα με την προηγουή μενη παραή γραφο), δημοσιευή ονται στο ΚΉΜΔΉΣ14

Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοιή φορειής δεσμευή ονται οή τι:
α) τηρουή ν και θα εξακολουθηή σουν να τηρουή ν καταή  την εκτεήλεση της συή μβασης, εφοή σον επιλεγουή ν,
τις υποχρεωή σεις τους που απορρεήουν αποή  τις διαταή ξεις της περιβαλλοντικηή ς, κοινωνικοασφαλιστικηή ς
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και εργατικηή ς νομοθεσιήας, που εήχουν θεσπιστειή με το διήκαιο της Ένωσης, το εθνικοή  διήκαιο, συλλογικεής
συμβαή σεις  ηή  διεθνειής  διαταή ξεις  περιβαλλοντικουή ,  κοινωνικουή  και  εργατικουή  δικαιήου,  οι  οποιήες
απαριθμουή νται στο Παραή ρτημα Χ του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016. Ή τηή ρηση των εν λοή γω
υποχρεωή σεων ελεήγχεται και βεβαιωή νεται αποή  τα οή ργανα που επιβλεήπουν την εκτεήλεση των δημοσιήων
συμβαή σεων  και  τις  αρμοή διες  δημοή σιες  αρχεής  και  υπηρεσιήες  που  ενεργουή ν  εντοή ς  των  οριήων  της
ευθυή νης και της αρμοδιοή τηταή ς τους15 
β)  δεν θα ενεργηή σουν  αθεήμιτα,  παραή νομα  ηή  καταχρηστικαή  καθ΄  οή λη  τη διαή ρκεια  της  διαδικασιήας
αναή θεσης, αλλαή  και καταή  το σταή διο εκτεήλεσης της συή μβασης, εφοή σον επιλεγουή ν
γ) λαμβαή νουν τα καταή λληλα μεήτρα για να διαφυλαή ξουν την εμπιστευτικοή τητα των πληροφοριωή ν που
εήχουν χαρακτηρισθειή ως τεήτοιες.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορεής  υποβαή λλονται  αποή  τους  ενδιαφερομεήνους  ηλεκτρονικαή ,  μεήσω  της
διαδικτυακηή ς  πυή λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΈΣΉΔΉΣ,  μεήχρι  την  καταληκτικηή
ημερομηνιήα  και  ωή ρα  που  οριήζεται  στο  αή ρθρο  14  της  παρουή σας  διακηή ρυξης,  σε  ηλεκτρονικοή
φαή κελο  του  υποσυστηή ματος  «ΈΣΉΔΉΣ-  Δημοή σια   Έργα»   και  υπογραή φονται,  τουλαή χιστον,   με
προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή ,  η  οποιήα  υποστηριήζεται  αποή  αναγνωρισμεήνο  (εγκεκριμεήνο)
πιστοποιητικοή , συή μφωνα με την παρ. 2 του αή ρθρου 37 του ν. 4412/2016 16.

Για τη συμμετοχηή  στην παρουή σα διαδικασιήα οι ενδιαφεροή μενοι οικονομικοιή  φορειής ακολουθουή ν
τη διαδικασιήα εγγραφηή ς του αή ρθρου 5 παρ. 1.2 εήως 1.4 της Κοινηή ς Ύπουργικηή ς Αποή φασης με αρ.
«Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,
μελετών και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών   με  χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξηή ς ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ- Δημοή σια Έργα).

Ή εήνωση οικονομικωή ν φορεήων υποβαή λλει κοινηή  προσφοραή ,  η οποιήα υποχρεωτικαή  υπογραή φεται
συή μφωνα με τα ανωτεήρω, ειήτε αποή  οή λους τους οικονομικουή ς φορειής που αποτελουή ν την εήνωση,
ειήτε αποή  εκπροή σωποή  τους, νομιήμως εξουσιοδοτημεήνο. Στην προσφοραή , ,  προσδιοριήζεται η εήκταση
και το ειήδος της συμμετοχηή ς του καή θε μεήλους της εήνωσης, συμπεριλαμβανομεήνης της κατανομηή ς
αμοιβηή ς  μεταξυή  τους,  καθωή ς  και  ο  εκπροή σωπος/  συντονιστηή ς  αυτηή ς.  Ή  εν  λοή γω  δηή λωση
περιλαμβαή νεται  ειήτε  στο ΈΈΈΣ (Μεήρος  ΙΙ.  Ένοή τητα Α) ειήτε  στη συνοδευτικηή  υπευή θυνη δηή λωση
που δυή ναται να υποβαή λλουν τα μεήλη της εήνωσης.

3.2 Στον ηλεκτρονικοή  φαή κελο προσφοραή ς περιεήχονται:
(α) εήνας (υπο)φαή κελος με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς».
(β) εήνας (υπο)φαή κελος με την εήνδειξη  «Οικονομικηή  Προσφοραή ».

3.3 Αποή  τον προσφεήροντα σημαιήνονται, με χρηή ση του σχετικουή  πεδιήου του υποσυστηή ματος, καταή  την
συή νταξη της προσφοραή ς,  τα στοιχειήα  εκειήνα που εήχουν εμπιστευτικοή  χαρακτηή ρα,  συή μφωνα με τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην περιήπτωση αυτηή , ο προσφεήρων υποβαή λλει στον οικειήο  (υπο)φαή κελο σχετικηή  αιτιολοή γηση με τη
μορφηή  ψηφιακαή  υπογεγραμμεήνου αρχειήου pdf, αναφεήροντας ρηταή  οή λες τις σχετικεής διαταή ξεις νοή μου ηή
διοικητικεής  πραή ξεις  που  επιβαή λλουν  την  εμπιστευτικοή τητα  της  συγκεκριμεήνης  πληροφοριήας,  ως
συνημμεήνο της ηλεκτρονικηή ς του προσφοραή ς.  Δεν χαρακτηριήζονται ως εμπιστευτικεής πληροφοριήες
σχετικαή  με τις τιμεής μοναή δος, τις προσφεροή μενες ποσοή τητες και την οικονομικηή  προσφοραή .  

3.4 Στην  περιήπτωση  της  υποβοληή ς  στοιχειήων  με  χρηή ση  μορφοή τυπου  φακεήλου  συμπιεσμεήνων
ηλεκτρονικωή ν  αρχειήων  (π.χ.  ηλεκτρονικοή  αρχειήο  με  μορφηή  ZIP),  εκειήνα  τα  οποιήα  επιθυμειή  ο
προσφεήρων να χαρακτηριήσει ως εμπιστευτικαή , συή μφωνα με τα ανωτεήρω αναφεροή μενα, θα πρεήπει να
τα υποβαή λλει  ως χωρισταή  ηλεκτρονικαή  αρχειήα  με  μορφηή  Portable  Document  Format  (PDF)  ηή  ως
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χωριστοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο  μορφοή τυπου  φακεήλου  συμπιεσμεήνων ηλεκτρονικωή ν  αρχειήων  που  να
περιλαμβαή νει αυταή .

3.5 Ο  χρηή στης  –  οικονομικοή ς  φορεήας  υποβαή λλει  τους  ανωτεήρω  (υπο)φακεήλους  μεήσω  του
υποσυστηή ματος, οή πως περιγραή φεται κατωτεήρω:

α)  Τα  στοιχειήα  και  δικαιολογητικαή  που  περιλαμβαή νονται  στον  (υπο)φαή κελο  με  την  εήνδειξη
«Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς»  ειήναι τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 20.2 της παρουή σας και υποβαή λλονται
αποή  τον  οικονομικοή  φορεήα  ηλεκτρονικαή  σε  μορφηή  αρχειήου  Portable Document Format (PDF) και
γιήνονται αποδεκταή , αναή  περιήπτωση, συή μφωνα με την παρ. β του αή ρθρου 5 της παρουή σας. .

β)  Το αργοή τερο πριν  την  ημερομηνιήα  και  ωή ρα  αποσφραή γισης  των προσφορωή ν  που  οριήζεται  στο
αή ρθρο 14 της παρουή σας,  προσκομιήζονται στην Αναθεήτουσα Αρχηή 17 με ευθυή νη του οικονομικουή  φορεήα,
οι  πρωτοή τυπες  εγγυηή σεις  συμμετοχηή ς  σε  εήντυπη  μορφηή ,  πλην  των  εγγυηή σεων  που  εκδιήδονται
ηλεκτρονικαή , αή λλως η προσφοραή  απορριήπτεται ως απαραή δεκτη. Οι ανωτεήρω πρωτοή τυπες εγγυητικεής
επιστολεής συμμετοχηή ς προσκομιήζονται σε κλειστοή  φαή κελο στον οποιήο αναγραή φεται τουλαή χιστον ο
αποστολεήας ,τα στοιχειήα του παροή ντος διαγωνισμουή  και ως παραληή πτης η Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή ,

Έπισημαιήνεται  οή τι  η  εν  λοή γω υποχρεήωση δεν ισχυή ει  για τις  εγγυηή σεις  ηλεκτρονικηή ς  εήκδοσης (π.χ.
εγγυηή σεις του Τ.Μ.Έ.Δ.Έ.). 

Ή προσκοή μιση των πρωτοή τυπων εγγυηή σεων συμμετοχηή ς πραγματοποιειήται ειήτε με καταή θεση του ως
αή νω  φακεήλου  στην  υπηρεσιήα  πρωτοκοή λλου  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  ειήτε  με  την  αποστοληή  του
ταχυδρομικωή ς,  επιή  αποδειήξει.  Το βαή ρος αποή δειξης της εήγκαιρης προσκοή μισης  φεήρει  ο  οικονομικοή ς
φορεήας.  Το  εμπροή θεσμο  αποδεικνυή εται  με  τον  αριθμοή  πρωτοκοή λλου  ειήτε  με  την  επιήκληση  του
σχετικουή  αποδεικτικουή  αποστοληή ς, αναή  περιήπτωση.
Στην περιήπτωση που  επιλεγειή  η αποστοληή  του φακεήλου της εγγυή ησης συμμετοχηή ς ταχυδρομικωή ς, ο
οικονομικοή ς φορεήας αναρταή , εφοή σον δεν διαθεήτει αριθμοή  εήγκαιρης εισαγωγηή ς του φακεήλου του στο
πρωτοή κολλο της αναθεήτουσας αρχηή ς, το αργοή τερο εήως την ημερομηνιήα και ωή ρα αποσφραή γισης των
προσφορωή ν,  μεήσω  της  λειτουργιήας  «επικοινωνιήα»,  τα  σχετικοή  αποδεικτικοή  στοιχειήο  προσκοή μισης
(αποδεικτικοή  καταή θεσης σε υπηρεσιήες ταχυδρομειήου - ταχυμεταφορωή ν),  προκειμεήνου να ενημερωή σει
την  αναθεήτουσα  αρχηή  περιή  της  τηή ρησης  της  υποχρεήωσηή ς  του  σχετικαή  με  την  (εμπροή θεσμη)
προσκοή μιση της εγγυή ησης συμμετοχηή ς του στον παροή ντα διαγωνισμοή .

γ) Οι προσφεήροντες συνταή σσουν την οικονομικηή  τους προσφοραή  συμπληρωή νοντας την αντιήστοιχη
ειδικηή  ηλεκτρονικηή  φοή ρμα του υποσυστηή ματος. 

δ) Στην  οικονομικηή  προσφοραή  αναγραή φεται  η  προσφεροή μενη  τιμηή  αναή  κατηγοριήα  μελεήτης  και  η
συνολικηή  τιμηή  για  την εκτεήλεση της  συή μβασης.  Ή οικονομικηή  προσφοραή  συντιήθεται  για  καή θε  επιή
μεήρους κατηγοριήα μελεήτης, συή μφωνα με τις διαταή ξεις της περιήπτωσης δ' της παρ. 8 του αή ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβαή νει, εκτοή ς αποή  τις αμοιβεής για την εκποή νηση των μελετωή ν, τις αμοιβεής
για τον προγραμματισμοή , την επιήβλεψη και την αξιολοή γηση των αναγκαιήων ερευνητικωή ν εργασιωή ν
παή σης  φυή σεως,  καθωή ς  επιήσης  και  των  εργασιωή ν  /μελετωή ν,  συή μφωνα  με  τα  αναφεροή μενα  στην
περιήπτωση δ' της παρ. 8 του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016, καταή  τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο
95 παρ. 3 του νοή μου αυτουή .  Ή συνολικηή  προσφεροή μενη τιμηή  τρεήπεται σε ποσοστοή  εήκπτωσης επιή της
προεκτιμωή μενης αμοιβηή ς, με στρογγυλοποιήηση στο δευή τερο δεκαδικοή  ψηφιήο.

ε) Στη  συνεήχεια,  οι  προσφεήροντες  παραή γουν  αποή  το  υποσυή στημα  τα  ηλεκτρονικαή  αρχειήα
[«εκτυπωή σεις» των Δικαιολογητικωή ν Συμμετοχηή ς,  και της Οικονομικηή ς  Προσφοραή ς τους σε μορφηή
αρχειήου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχειήα  αυταή  γιήνονται  αποδεκταή ,  εφοή σον  φεήρουν,
τουλαή χιστον  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή ,  η  οποιήα  υποστηριήζεται  αποή  αναγνωρισμεήνο
(εγκεκριμεήνο)  πιστοποιητικοή  και  επισυναή πτονται  στους  αντιήστοιχους  (υπο)φακεήλους  της
προσφοραή ς.  Καταή  τη  συστημικηή  υποβοληή  της  προσφοραή ς  το  υποσυή στημα  πραγματοποιειή
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αυτοματοποιημεήνους  ελεήγχους  επιβεβαιήωσης  της  ηλεκτρονικηή ς  προσφοραή ς  σε  σχεήση  με  τα
παραχθεήντα ηλεκτρονικαή  αρχειήα (Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς και Οικονομικηή  Προσφοραή ) και εφοή σον
οι εήλεγχοι  αυτοιή   αποβουή ν  επιτυχειής  η προσφοραή  υποβαή λλεται   στο υποσυή στημα.  Διαφορετικαή ,  η
προσφοραή  δεν υποβαή λλεται και το υποσυή στημα ενημερωή νει τους προσφεήροντες με σχετικοή  μηή νυμα
σφαή λματος στη διεπαφηή  του χρηή στη των προσφεροή ντων, προκειμεήνου οι τελευταιήοι να προβουή ν στις
σχετικεής ενεήργειες διοή ρθωσης.

στ) Έφοή σον οι οικονομικοιή  οή ροι δεν εήχουν αποτυπωθειή  στο συή νολοή  τους στις ειδικεής ηλεκτρονικεής
φοή ρμες του υποσυστηή ματος,  οι  προσφεήροντες επισυναή πτουν ψηφιακαή  υπογεγραμμεήνα τα σχετικαή
ηλεκτρονικαή  αρχειήα, συή μφωνα με τα ανωτεήρω οριζοή μενα στην περ. ε18.

ζ) Αποή  το υποσυή στημα εκδιήδεται ηλεκτρονικηή  αποή δειξη υποβοληή ς προσφοραή ς, η οποιήα αποστεήλλεται
στον  οικονομικοή  φορεήα  με  μηή νυμα  ηλεκτρονικουή  ταχυδρομειήου.  Στις  περιπτωή σεις  που  με  την
προσφοραή  υποβαή λλονται δημοή σια ηή  και ιδιωτικαή  εήγγραφα,  ειήτε  εήχουν παραχθειή  αποή  τον ιήδιο τον
προσφεήροντα ειήτε αποή  τριήτους, αυταή  γιήνονται αποδεκταή  αναή  περιήπτωση, συή μφωνα  με την παρ.1.2.1
του αή ρθρου 12 της ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ – Δημοή σια Έργα. καθωή ς και με την αντιήστοιχη παρ. β του αή ρθρου 5
της παρουή σας19

η) Έως  την  ημεήρα  και  ωή ρα  αποσφραή γισης  των  προσφορωή ν  προσκομιήζονται,  με  ευθυή νη  του
οικονομικουή  φορεήα,  στην αναθεήτουσα αρχηή ,  σε εήντυπη μορφηή  και σε κλειστοή  φαή κελο, στον οποιήο
αναγραή φεται ο αποστολεήας και ως παραληή πτης η Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή  του παροή ντος διαγωνισμουή ,
τυχοή ν  στοιχειήα  της  ηλεκτρονικηή ς  προσφοραή ς  του,  ηή τοι  των  υποφακεήλων  «Δικαιολογητικαή
Συμμετοχηή ς» και «Οικονομικηή  Προσφοραή », τα οποιήα απαιτειήται να προσκομισθουή ν σε πρωτοή τυπα ηή
ακριβηή  αντιήγραφα20.
Τεήτοια στοιχειήα και δικαιολογητικαή  ενδεικτικαή  ειήναι :
i)  η  πρωτοή τυπη  εγγυητικηή  επιστοληή  συμμετοχηή ς,  πλην  των  περιπτωή σεων  που  αυτηή  εκδιήδεται
ηλεκτρονικαή , αή λλως η προσφοραή  απορριήπτεται ως απαραή δεκτη, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα
στο αή ρθρο 4 γii) της παρουή σας,
ii)  αυταή  που δεν  υπαή γονται  στις  διαταή ξεις  του αή ρθρου  11 παρ.  2  του ν.  2690/1999,  (ενδεικτικαή
συμβολαιογραφικεής εήνορκες βεβαιωή σεις ηή  λοιπαή  συμβολαιογραφικαή  εήγγραφα),
ii)  ιδιωτικαή  εήγγραφα τα οποιήα  δεν  εήχουν επικυρωθειή  αποή  δικηγοή ρο ηή  δεν  φεήρουν θεωή ρηση αποή
υπηρεσιήες  και  φορειής  της  περιήπτωσης  α  της  παρ.  2  του  αή ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ηή  δεν
συνοδευή ονται αποή  υπευή θυνη δηή λωση για την ακριήβειαή  τους, καθωή ς και
iv)  αλλοδαπαή  δημοή σια  εήντυπα  εήγγραφα  που  φεήρουν  την  επισημειήωση  της  Χαή γης  (Apostille),  ηή
προξενικηή  θεωή ρηση και δεν εήχουν επικυρωθειή  αποή  δικηγοή ρο. 
Σε περιήπτωση μη υποβοληή ς ενοή ς ηή  περισσοή τερων αποή  τα ως αή νω στοιχειήα και δικαιολογητικαή  που
υποβαή λλονται  σε  εήντυπη  μορφηή ,  πλην  της  πρωτοή τυπης  εγγυή ησης  συμμετοχηή ς,  δυή ναται  να
συμπληρωή νονται και να υποβαή λλονται συή μφωνα με το αή ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφεήροντες  δυή νανται  να  ζητηή σουν  την  αποή συρση  υποβληθειήσας  προσφοραή ς,  πριν  την
καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν, με εήγγραφο αιήτημα τους προς την αναθεήτουσα
αρχηή ,  σε  μορφηή  ηλεκτρονικουή  αρχειήου  Portable Document Format (PDF), το  οποιήο  υποβαή λλεται
συή μφωνα με την περ. ii ηή  iv του αή ρθρου 5β της παρουή σας μεήσω της λειτουργικοή τητας «Έπικοινωνιήα»
του  υποσυστηή ματος21.  Πιστοποιημεήνος  χρηή στης  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  χωριής  να  απαιτειήται
αποή φαση  της  τελευταιήας,  προβαιήνει  στην  αποή ρριψη  της  σχετικηή ς  ηλεκτρονικηή ς  προσφοραή ς  στο
υποσυή στημα πριν την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς  της προσφοραή ς.  Κατοή πιν,  ο οικονομικοή ς
φορεήας δυή ναται  να υποβαή λει  εκ  νεήου προσφοραή  μεήσω του υποσυστηή ματος εήως την καταληκτικηή
ημερομηνιήα υποβοληή ς  των προσφορωή ν.

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού 
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α) Μεταή  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  προσφορωή ν,  οή πως  οριήζεται  στο  αή ρθρο  14  της
παρουή σας, και πριν την ηλεκτρονικηή  αποσφραή γιση, πιστοποιημεήνος χρηή στης της αναθεήτουσας αρχηή ς
μεταβιβαή ζει την αρμοδιοή τητα διαχειήρισης του ηλεκτρονικουή  διαγωνισμουή  σε πιστοποιημεήνο χρηή στη
της Έπιτροπηή ς Διαγωνισμουή . 

β) Ή   Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή 22,  καταή  την  ημερομηνιήα  και  ωή ρα  που  οριήζεται  στο  αή ρθρο  14  της
παρουή σας, προβαιήνει σε ηλεκτρονικηή  αποσφραή γιση του (υπο)φακεήλου «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς»
και του (υπο)φακεήλου “Οικονομικηή  Προσφοραή ’.
Ή αναθεήτουσα αρχηή  διαβιβαή ζει στον Προή εδρο της Έπιτροπηή ς Διαγωνισμουή  τους κλειστουή ς  φακεήλους
με τις  πρωτοή τυπες εγγυηή σεις  συμμετοχηή ς  που εήχουν προσκομιστειή  πριν  την ημερομηνιήα  και  ωή ρα
αποσφραή γισης των προσφορωή ν που οριήζεται, ομοιήως, στο αή ρθρο 14 της παρουή σας.

γ)  Στη συνεήχεια,  μεταή  την ως αή νω αποσφραή γιση, η Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή  προβαιήνει στις ακοή λουθες
ενεήργειες23:
(i) αναρταή  στον  ηλεκτρονικοή  χωή ρο  «Συνημμεήνα  Ήλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή »,  τον  σχετικοή

καταή λογο προσφεροή ντων, οή πως αυτοή ς παραή γεται αποή  το υποσυή στημα με δικαιήωμα προή σβασης
μοή νον στους προσφεήροντες,.

(ii) ελεήγχει  εαή ν προσκομιήστηκαν οι απαιτουή μενες πρωτοή τυπες εγγυητικεής επιστολεής συμμετοχηή ς
συή μφωνα με την παρ. 5β του αή ρθρου 3 της παρουή σας.  Ή προσφοραή  οικονομικουή  φορεήα που
παρεήλειψε  ειήτε  να  προσκομιήσει  την  απαιτουή μενη  πρωτοή τυπη  εγγυή ηση  συμμετοχηή ς,  σε
περιήπτωση  υποβοληή ς  εήγχαρτης  εγγυή ησης  συμμετοχηή ς,  ειήτε  να  υποβαή λει  την  απαιτουή μενη
εγγυή ηση  ηλεκτρονικηή ς  εήκδοσης  στον  οικειήο  ηλεκτρονικοή  υποή -φαή κελο  απορριήπτεται  ως
απαραή δεκτη, μεταή  αποή  γνωή μη της Έπιτροπηή ς Διαγωνισμουή , η οποιήα συνταή σσει πρακτικοή , στο
οποιήο  περιλαμβαή νονται  τα  αποτελεήσματα  του  ανωτεήρω  ελεήγχου  και  υποβαή λλει  στην
αναθεήτουσα  αρχηή  το  σχετικοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο,  ως  “εσωτερικοή ”,  μεήσω  της  λειτουργιήας
“επικοινωνιήα”  του  υποσυστηή ματος,  προς  εήγκριση  για  τη  ληή ψη  αποή φασης  αποή ρριψης  της
προσφοραή ς, συή μφωνα με την παρ. 1 του αή ρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μεταή  την  εήκδοση  της  αποή φασης  εήγκρισης  του  ανωτεήρω  πρακτικουή  για  την  αποή ρριψη  της
προσφοραή ς, η αναθεήτουσα αρχηή  κοινοποιειή την αποή φαση σε οή λους τους προσφεήροντες.
Ή αποή φαση αποή ρριψης της προσφοραή ς εκδιήδεται πριν αποή  την εήκδοση οποιασδηή ποτε αή λλης
αποή φασης σχετικαή  με την αξιολοήγηση των προσφορωή ν της παρουή σας διαδικασιήας. 

iii) Στη συνεήχεια διαβιβαή ζει  τον σχετικοή  καταή λογο προσφεροή ντων,  καταή  σειραή  μειοδοσιήας,  στην
αναθεήτουσα αρχηή  και στους προσφεήροντες, προκειμεήνου να λαή βουν γνωή ση και αναρταή  στον
ηλεκτρονικοή  χωή ρο  «Συνημμεήνα  Ήλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή »,  τον  ως  αή νω  καταή λογο,  με
δικαιήωμα προή σβασης μοή νο στους προσφεήροντες.

δ) Ακολουή θως,  η  Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή  προβαιήνει,  καταή  σειραή  μειοδοσιήας,  σε  εήλεγχο  της
προσφεροή μενης τιμηή ς 24.
Ή υποβληθειήσα οικονομικηή  προσφοραή , καταή  κατηγοριήα μελεήτης, απορριήπτεται εφοή σον οι ποσοή τητες
του  φυσικουή  αντικειμεήνου  της  προσφοραή ς  δεν  αντιστοιχουή ν  στο  αντικειήμενο  της  μελεήτης,  οή πως
προκυή πτει αποή  τα στοιχειήα της περιήπτωσης κε' της παρ. 2 του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Όλες οι
οικονομικεής  προσφορεής,  μεταή  τις  τυχοή ν  αναγκαιήες  διορθωή σεις,  καταχωριήζονται,  καταή  τη  σειραή
μειοδοσιήας, στο πρακτικοή  της επιτροπηή ς.

ε)  Στην συνεήχεια η Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή , την ιήδια ημεήρα, ελεήγχει  τα δικαιολογητικαή   συμμετοχηή ς
του αή ρθρου 20.2 της παρουή σας, καταή  τη σειραή  μειοδοσιήας αρχιήζοντας αποή  τον πρωή το μειοδοή τη. Αν η
ολοκληή ρωση του ελεήγχου αυτουή  δεν ειήναι  δυνατηή  την ιήδια μεήρα,  λοήγω του μεγαή λου αριθμουή  των
προσφορωή ν, ελεήγχονται τουλαή χιστον οι δεήκα (10) πρωή τες καταή  σειραή  μειοδοσιήας. Στην περιήπτωση
αυτηή   η διαδικασιήα συνεχιήζεται τις εποή μενες εργαή σιμες ημεήρες25.

ζ) Ή Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή , παραή λληλα με τις ως αή νω ενεήργειες, επικοινωνειή  με τους εκδοή τες που
αναγραή φονται στις υποβληθειήσες εγγυητικεής επιστολεής, προκειμεήνου να διαπιστωή σει την εγκυροή τηταή
τους.26 Αν  διαπιστωθειή  πλαστοή τητα  εγγυητικηή ς  επιστοληή ς,  ο  υποψηή φιος  αποκλειήεται  αποή  τον
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διαγωνισμοή , υποβαή λλεται μηνυτηή ρια αναφοραή  στον αρμοή διο εισαγγελεήα.

η) Ή  περιγραφοή μενη  διαδικασιήα  καταχωρειήται  στο  πρακτικοή  της  Έπιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  ηή  σε
παραή ρτημαή  του, που υπογραή φεται αποή  τον Προή εδρο και τα μεήλη της.
Ως ασυνηή θιστα χαμηλεής προσφορεής, τεκμαιήρονται οικονομικεής προσφορεής που εμφανιήζουν αποή κλιση
μεγαλυή τερη των δεήκα (10) ποσοστιαιήων μοναή δων αποή  τον μεήσο οή ρο του συνοή λου των εκπτωή σεων
των  παραδεκτωή ν  προσφορωή ν  που  υποβληή θηκαν.  Ή  αναθεήτουσα  αρχηή  δυή ναται  να  κριήνει  οή τι
συνιστουή ν ασυνηή θιστα χαμηλεής προσφορεής και προσφορεής με μικροή τερη ηή  καθοή λου αποή κλιση αποή  το
ως αή νω οή ριο.27

Στις  παραπαή νω  περιπτωή σεις,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  απαιτειή  αποή  τους  οικονομικουή ς  φορειής  να
εξηγηή σουν  την  τιμηή  ηή  το  κοή στος  που  προτειήνουν  στην  προσφοραή  τους,  εντοή ς  αποκλειστικηή ς
προθεσμιήας  ειήκοσι  (20)  ημερωή ν  αποή  την  κοινοποιήηση  της  σχετικηή ς  προή σκλησης,  η  οποιήα
αποστεήλλεται μεήσω της λειτουργιήας «Έπικοινωνιήα» του υποσυστηή ματος. 
Αν οικονομικοή ς φορεήας δεν ανταποκριθειή  στη σχετικηή  προή σκληση της αναθεήτουσας αρχηή ς εντοή ς της
αή νω προθεσμιήας και δεν υποβαή λλει εξηγηή σεις,  η προσφοραή  του απορριήπτεται ως μη κανονικηή  και
καταπιήπτει  υπεήρ  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  η  εγγυητικηή  επιστοληή  συμμετοχηή ς.  Αν  οι  εξηγηή σεις  δεν
γιήνουν  αποδεκτεής,  η  προσφοραή  απορριήπτεται,  ωστοή σο  δεν  καταπιήπτει  η  εγγυητικηή  επιστοληή
συμμετοχηή ς.
Οι  παρεχοή μενες  εξηγηή σεις  του  οικονομικουή  φορεήα,  οι  οποιήες  υποβαή λλονται,  ομοιήως,  μεήσω  της
λειτουργιήας « Έπικοινωνιήα», ιδιήως ως προς τον προσδιορισμοή  οικονομικωή ν μεγεθωή ν, με τις οποιήες ο
προσφεήρων  διαμοή ρφωσε  την  προσφοραή  του,  αποτελουή ν  δεσμευτικεής  συμφωνιήες  και  τμηή μα  της
συή μβασης αναή θεσης που δεν μπορουή ν να μεταβληθουή ν καθ’ οή λη τη διαή ρκεια εκτεήλεσης της συή μβασης.
Καταή  τα λοιπαή  εφαρμοή ζονται τα αναλυτικαή  αναφεροή μενα στα αή ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Ή Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή  ολοκληρωή νει τη συή νταξη του σχετικουή  πρακτικουή  με το αποτεήλεσμα της
διαδικασιήας, με το οποιήο εισηγειήται την αναή θεση της συή μβασης στον μειοδοή τη (ηή  τη ματαιήωση της
διαδικασιήας), και υποβαή λλει στην αναθεήτουσα αρχηή  το σχετικοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο, ως “εσωτερικοή ”,
προς  εήγκριση,  μεταβιβαή ζοντας  παραή λληλα  ξαναή  την  αρμοδιοή τητα  διαχειήρισης  του  ηλεκτρονικουή
διαγωνισμουή  στον αρμοή διο πιστοποιημεήνο χρηή στη της αναθεήτουσας αρχηή ς. 
Ή αποδοχηή  ηή  αποή ρριψη των εξηγηή σεων των οικονομικωή ν φορεήων, κατοή πιν γνωή μης της Έπιτροπηή ς
Διαγωνισμουή 28,  η οποιήα περιλαμβαή νεται στο ως αή νω πρακτικοή ,  ενσωματωή νεται στην αποή φαση της
εποή μενης περιήπτωσης (θ). Για την εξεήταση των εξηγηή σεων δυή ναται να συγκροτουή νται και εήκτακτες
επιτροπεής ηή  ομαή δες εργασιήας, καταή  τα οριζοή μενα στην παρ. 3 του αή ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνεήχεια, η αναθεήτουσα αρχηή  κοινοποιειή την αποή φαση εήγκρισης του πρακτικουή  σε οή λους τους
προσφεήροντες,  εκτοή ς  αποή  εκειήνους,  οποιήοι  αποκλειήστηκαν  οριστικαή ,  λοήγω  μη  υποβοληή ς  ηή
προσκοή μισης της πρωτοή τυπης εγγυή ησης συμμετοχηή ς, συή μφωνα με την περιήπτωση (γii) της παρουή σας
παραγραή φου  και  παρεήχει  προή σβαση  στα  υποβληθεήντα  δικαιολογητικαή  συμμετοχηή ς  και  στις
οικονομικεής προσφορεής των λοιπωή ν προσφεροή ντων. Καταή  της αποή φασης αυτηή ς χωρειή προδικαστικηή
προσφυγηή , καταή  τα οριζοή μενα αή ρθρο 6  της παρουή σης.

ι) Έπισημαιήνεται, τεήλος, οή τι, σε περιήπτωση που οι προσφορεής εήχουν την ιήδια ακριβωή ς τιμηή  (ισοή τιμες),
η αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήγει τον (προσωρινοή ) αναή δοχο με κληή ρωση μεταξυή  των οικονομικωή ν φορεήων
που υπεήβαλαν  ισοή τιμες  προσφορεής.  Ή  κληή ρωση γιήνεται  ενωή πιον  της  Έπιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  και
παρουσιήα των οικονομικωή ν φορεήων που υπεήβαλαν τις ισοή τιμες προσφορεής, σε ημεήρα και ωή ρα που θα
τους  γνωστοποιηθειή  μεήσω  της  λειτουργικοή τητας  “επικοινωνιήα”  του  υποσυστηή ματος.  Τα
αποτελεήσματα της ως αή νω κληή ρωσης ενσωματωή νονται, ομοιήως,  στην αποή φαση της προηγουή μενης
περιήπτωσης (θ). 

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

α) Μεταή  αποή  την  αξιολοήγηση  των  προσφορωή ν,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  προσκαλειή,  στο  πλαιήσιο  της
παρουή σας  ηλεκτρονικηή ς  διαδικασιήας  συή ναψης  συή μβασης  και  μεήσω  της  λειτουργικοή τητας  της
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«Έπικοινωνιήας», τον προσωρινοή  αναή δοχο να υποβαή λει εντοή ς προθεσμιήας δεήκα (10) ημερωή ν 29  αποή  την
κοινοποιήηση  της σχετικηή ς  εήγγραφης ειδοποιήησης  σε  αυτοή ν,  τα προβλεποή μενα  στο αή ρθρο 22 της
παρουή σας αποδεικτικαή  μεήσα (δικαιολογητικαή  προσωρινουή  αναδοήχου) και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα
νομιμοποιήησης 30. Ο προσωρινοή ς αναή δοχος δυή ναται να υποβαή λει αιήτημα, προς την αναθεήτουσα αρχηή ,
για  παραή ταση  της  ως  αή νω  προθεσμιήας,  συνοδευοή μενο  αποή  αποδεικτικαή  εήγγραφα  περιή  αιήτησης
χορηή γησης  δικαιολογητικωή ν  προσωρινουή  αναδοήχου.  Στην  περιήπτωση  αυτηή  η  αναθεήτουσα  αρχηή
παρατειήνει την προθεσμιήα υποβοληή ς αυτωή ν, για οή σο χροή νο απαιτηθειή  για τη χορηή γησηή  τους αποή  τις
αρμοή διες δημοή σιες αρχεής.

β) Τα  δικαιολογητικαή  του  προσωρινουή  αναδοήχου  υποβαή λλονται  αποή  τον  οικονομικοή  φορεήα
ηλεκτρονικαή , μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Έπικοινωνιήας» στην αναθεήτουσα αρχηή , δεν απαιτειήται
να προσκομισθουή ν και σε εήντυπη μορφηή  και γιήνονται αποδεκταή  καταή  περιήπτωση, συή μφωνα με τα
προβλεποή μενα στις διαταή ξεις, 

i) ειήτε των αή ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περιή ηλεκτρονικωή ν δημοσιήων εγγραή φων που
φεήρουν  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  σφραγιήδα,  και,  εφοή σον  προή κειται  για  αλλοδαπαή  δημοή σια
ηλεκτρονικαή  εήγγραφα, εαή ν φεήρουν επισημειήωση e-Apostille 

ii) ειήτε των αή ρθρων 15 και 2731 του ν. 4727/2020 περιή ηλεκτρονικωή ν ιδιωτικωή ν εγγραή φων που
φεήρουν ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  σφραγιήδα

iii)  ειήτε  του  αή ρθρου  11  του  ν.  2690/1999,  οή πως  ισχυή ει  περιή  βεβαιήωσης  του  γνησιήου  της
υπογραφηή ς- επικυή ρωσης των αντιγραή φων

iv) ειήτε της παρ. 2 του αή ρθρου 3732 του ν. 4412/2016, περιή χρηή σης ηλεκτρονικωή ν υπογραφωή ν σε
ηλεκτρονικεής διαδικασιήες δημοσιήων συμβαή σεων,  

v) ειήτε της παρ. 13 του αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, περιή  συνυποβοληή ς υπευή θυνης δηή λωσης
στην περιήπτωση απληή ς φωτοτυπιήας ιδιωτικωή ν εγγραή φων33. 

Έπιπλεήον δεν προσκομιήζονται σε εήντυπη μορφηή  τα ΦΈΚ και ενημερωτικαή  και τεχνικαή  φυλλαή δια και
αή λλα  εήντυπα,  εταιρικαή  ηή  μη,  με  ειδικοή  τεχνικοή  περιεχοή μενο,  δηλαδηή  εήντυπα  με  αμιγωή ς  τεχνικαή
χαρακτηριστικαή , οή πως αριθμουή ς, αποδοή σεις σε διεθνειής μοναή δες, μαθηματικουή ς τυή πους και σχεήδια.

Τα ως αή νω στοιχειήα και δικαιολογητικαή  καταχωριήζονται αποή  αυτοή ν σε μορφηή  ηλεκτρονικωή ν αρχειήων
με μορφοή τυπο PDF.
[Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  ορίζει  επίσης  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  δύναται  να  καταχωρίζει
ηλεκτρονικά  αρχεία  άλλων  μορφότυπων,  εφόσον  αυτό  απαιτείται  ή  κρίνεται  απαραίτητο  για  την
καλύτερη  αποτύπωση,   αξιολόγηση  ή  αξιοποίηση  της  πληροφορίας  που  αυτό  περιέχει  (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α. ]. 34 

β1) Έντοή ς της προθεσμιήας υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν κατακυή ρωσης και το αργοή τερο εήως την
τριήτη  εργαή σιμη  ημεήρα  αποή  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα  ηλεκτρονικηή ς  υποβοληή ς  τους,
προσκομιήζονται με ευθυή νη του οικονομικουή  φορεήα, στην αναθεήτουσα αρχηή , σε εήντυπη μορφηή  και σε
κλειστοή  φαή κελο,  στον  οποιήο  αναγραή φεται  ο  αποστολεήας,  τα  στοιχειήα  του  διαγωνισμουή  και  ως
παραληή πτης  η  Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή ,  τα  στοιχειήα  και  δικαιολογητικαή ,  τα  οποιήα  απαιτειήται  να
προσκομισθουή ν σε εήντυπη μορφηή  (ως πρωτοή τυπα ηή  ακριβηή  αντιήγραφα).
Τεήτοια στοιχειήα και δικαιολογητικαή  ενδεικτικαή  ειήναι :

i) αυταή  που δεν υπαή γονται στις διαταή ξεις του αή ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), οή πως
ισχυή ει, 
ii) ιδιωτικαή  εήγγραφα τα οποιήα δεν εήχουν επικυρωθειή αποή  δικηγοή ρο ηή  δεν φεήρουν θεωή ρηση αποή
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υπηρεσιήες και φορειής  της περιήπτωσης α της παρ. 2 του αή ρθρου 11 του ν.  2690/1999 ηή  δεν
συνοδευή ονται αποή  υπευή θυνη δηή λωση για την ακριήβειαή  τους, 
καθωή ς και 
iii) τα αλλοδαπαή  δημοή σια εήντυπα εήγγραφα που φεήρουν την επισημειήωση της Χαή γης (Apostille) ηή
προξενικηή  θεωή ρηση και δεν εήχουν επικυρωθειή αποή  δικηγοή ρο. 

Σημειωή νεται οή τι  στα αλλοδαπαή  δημοή σια εήγγραφα και  δικαιολογητικαή  εφαρμοή ζεται  η Συνθηή κη της
Χαή γης της 5ης.10.1961, που κυρωή θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοή σον συνταή σσονται σε κραή τη
που εήχουν προσχωρηή σει στην ως αή νω Συνθηή κη, αή λλως φεήρουν προξενικηή  θεωή ρηση. Απαλλαή σσονται
αποή  την απαιήτηση επικυή ρωσης (με Apostille ηή  Προξενικηή  Θεωή ρηση) αλλοδαπαή  δημοή σια εήγγραφα οή ταν
καλυή πτονται αποή  διμερειής ηή  πολυμερειής συμφωνιήες που εήχει συναή ψει η Έλλαή δα (ενδεικτικαή  «Συή μβαση
νομικηή ς συνεργασιήας μεταξυή  Έλλαή δας και Κυή πρου – 05.03.1984» (κυρωτικοή ς ν.1548/1985, «Συή μβαση
περιή  απαλλαγηή ς αποή  την επικυή ρωση ορισμεήνων πραή ξεων και εγγραή φων – 15.09.1977» (κυρωτικοή ς
ν.4231/2014)).  Έπιήσης  απαλλαή σσονται  αποή  την  απαιήτηση  επικυή ρωσης  ηή  παροή μοιας  διατυή πωσης
δημοή σια  εήγγραφα  που  εκδιήδονται  αποή  τις  αρχεής  κραή τους  μεήλους  που  υπαή γονται  στον  Καν  ΈΈ
2016/1191 για την απλουή στευση των απαιτηή σεων για την υποβοληή  ορισμεήνων δημοσιήων εγγραή φων
στην ΈΈ, οή πως, ενδεικτικαή ,  το λευκοή  ποινικοή  μητρωή ο, υποή  τον οή ρο οή τι τα σχετικαή  με το γεγονοή ς αυτοή
δημοή σια  εήγγραφα  εκδιήδονται  για  πολιήτη  της  Ένωσης  αποή  τις  αρχεής  του  κραή τους  μεήλους  της
ιθαγεήνειαή ς  του.  Έπιήσης,  γιήνονται  υποχρεωτικαή  αποδεκταή  ευκρινηή  φωτοαντιήγραφα  εγγραή φων που
εήχουν  εκδοθειή  αποή  αλλοδαπεής  αρχεής  και  εήχουν  επικυρωθειή  αποή  δικηγοή ρο,  συή μφωνα  με  τα
προβλεποή μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αή ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κωή δικας  Διοικητικηή ς
Διαδικασιήας”, οή πως αντικατασταή θηκε ως αή νω με το αή ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δεν υποβληθουή ν τα παραπαή νω δικαιολογητικαή  ηή  υπαή ρχουν ελλειήψεις σε αυταή  που υπoβληή θη-
καν, ηλεκτρονικαή  ηή  σε εήντυπη μορφηή ,  εφοή σον απαιτειήται συή μφωνα με τα ανωτεήρω, η αναθεήτουσα
αρχηή  καλειή τον προσωρινοή  αναή δοχο μεήσω της λειτουργικοή τητας της "Έπικοινωνιήα" να προσκομιήσει τα
ελλειήποντα δικαιολογητικαή  ηή  να συμπληρωή σει τα ηή δη υποβληθεήντα, ηή  να παραή σχει διευκρινιήσεις με
την εήννοια του αή ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντοή ς δεήκα (10) ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση της σχετικηή ς
προή σκλησης σε αυτοή ν.  Αν ο προσωρινοή ς αναή δοχος υποβαή λει αιήτημα προς την αναθεήτουσα αρχηή  για
παραή ταση της προθεσμιήας, συνοδευοή μενο αποή  αποδεικτικαή  εήγγραφα με τα οποιήα αποδεικνυή εται οή τι
εήχει αιτηθειή  τη χορηή γηση των δικαιολογητικωή ν, η αναθεήτουσα αρχηή  παρατειήνει την προθεσμιήα υπο-
βοληή ς για οή σο χροή νο απαιτειήται για τη χορηή γηση των δικαιολογητικωή ν αποή  τις αρμοή διες δημοή σιες αρ -
χεής..  
Το παροή ν  εφαρμοή ζεται αναλοή γως και στις περιπτωή σεις που η αναθεήτουσα αρχηή  ζητηή σει  την προ -
σκοή μιση των δικαιολογητικωή ν καταή  τη διαδικασιήα αξιολοή γησης των προσφορωή ν και πριν το σταή διο
κατακυή ρωσης,  κατ΄  εφαρμογηή  της  διαή ταξης  του  αή ρθρου  79  παραή γραφος  5  εδαή φιο  α΄ του  ν.
4412/2016, τηρουμεήνων των αρχωή ν της ιήσης μεταχειήρισης και της διαφαή νειας35.

δ) Αν, καταή  τον εήλεγχο των υποβληθεήντων δικαιολογητικωή ν, διαπιστωθειή οή τι:
i) τα στοιχειήα που δηλωή θηκαν με το Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο Έγγραφο Συή μβασης (ΈΈΈΣ), ειήναι εκ
προθεήσεως απατηλαή , ηή  οή τι εήχουν υποβληθειή πλασταή  αποδεικτικαή  στοιχειήα36 ηή
ii) αν δεν υποβληθουή ν στο προκαθορισμεήνο χρονικοή  διαή στημα τα απαιτουή μενα πρωτοή τυπα ηή
αντιήγραφα, των παραπαή νω δικαιολογητικωή ν, ηή
iii) αν αποή  τα δικαιολογητικαή  που υποβληή θηκαν νομιήμως και εμπροθεήσμως, δεν αποδεικνυή ονται
οι  οή ροι  και  οι  προυϊ ποθεήσεις  συμμετοχηή ς  συή μφωνα  με  τα  αή ρθρα  17,  18,  19  και  22  της
παρουή σας37,

απορριήπτεται η προσφοραή  του προσωρινουή  αναδοήχου, καταπιήπτει υπεήρ της αναθεήτουσας αρχηή ς η
εγγυή ηση συμμετοχηή ς  του και η κατακυή ρωση γιήνεται στον προσφεήροντα που υπεήβαλε την αμεήσως
εποή μενη  πλεήον  συμφεήρουσα  αποή  οικονομικηή  αή ποψη  προσφοραή  βαή σει  της  τιμηή ς,  τηρουμεήνης  της
ανωτεήρω διαδικασιήας.

Σε περιήπτωση εήγκαιρης και προσηή κουσας ενημεήρωσης της αναθεήτουσας αρχηή ς για μεταβολεής στις
προυϊ ποθεήσεις  τις οποιήες  ο  προσωρινοή ς  αναή δοχος ειήχε  δηλωή σει  με το Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο  Έγγραφο
Συή μβασης (ΈΈΈΣ)  οή τι  πληροιή  και  οι  οποιήες  επηή λθαν ηή  για τις  οποιήες  εήλαβε  γνωή ση ο  προσωρινοή ς
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αναή δοχος  μεταή  την  δηή λωση  και  μεήχρι  την  συή ναψη  της  συή μβασης  (οψιγενειής  μεταβολεής),  δεν
καταπιήπτει  υπεήρ  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  η  εγγυή ηση  συμμετοχηή ς  του,  που  ειήχε  προσκομισθειή,
συή μφωνα με το αή ρθρο 15.1 της παρουή σας.

Αν κανεήνας αποή  τους προσφεήροντες δεν υπεήβαλε αληθηή  ηή  ακριβηή  δηή λωση, ηή  αν κανεήνας αποή  τους
προσφεήροντες δεν προσκομιήζει εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα απαιτουή μενα εήγγραφα και δικαιολογητικαή ,
ηή  αν κανεήνας αποή  τους προσφεήροντες δεν αποδειήξει οή τι στο προή σωποή  του δεν συντρεήχουν οι λοήγοι
αποκλεισμουή  του  αή ρθρου  18  και  οή τι  πληροιή  τα  κριτηή ρια  επιλογηή ς  του  αή ρθρου  19,  η  διαδικασιήα
συή ναψης της συή μβασης ματαιωή νεται.

Ή διαδικασιήα ελεήγχου των ως αή νω δικαιολογητικωή ν ολοκληρωή νεται με τη συή νταξη πρακτικουή  αποή  την
Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή ,  στο οποιήο αναγραή φεται η τυχοή ν συμπληή ρωση δικαιολογητικωή ν καταή
τα οριζοή μενα υποή  (α) και (γ) ανωτεήρω38. Ή Έπιτροπηή , στη συνεήχεια, το κοινοποιειή, μεήσω της «λει-
τουργικοή τητας της «Έπικοινωνιήας», στο αποφαινοή μενο οή ργανο της αναθεήτουσας αρχηή ς, για τη ληή ψη
αποή φασης, ειήτε κατακυή ρωσης της συή μβασης ειήτε ματαιήωσης της διαδικασιήας, αναή  περιήπτωση.

Τα αποτελεήσματα του ελεήγχου των δικαιολογητικωή ν του προσωρινουή  αναδοή χου επικυρωή νονται με
την αποή φαση κατακυή ρωσης του αή ρθρου 105 ν. 4412/2016, ηή τοι με την αποή φαση του προηγουή μενου
εδαφιήου, στην οποιήα αναφεήρονται υποχρεωτικαή  οι προθεσμιήες για την αναστοληή  της συή ναψης συή μβα-
σης, συή μφωνα με τα αή ρθρα 360 εήως 372 του ιδιήου νοή μου.39

ε) Ή αναθεήτουσα αρχηή  κοινοποιειή  την αποή φαση κατακυή ρωσης, μαζιή με αντιήγραφο οή λων των πρακτι-
κωή ν, σε καή θε προσφεήροντα που δεν εήχει αποκλειστειή  οριστικαή  και ιδιήως, οή σους αποκλειήστηκαν ορι-
στικαή  δυναή μει της παρ. 1 του αή ρθρου 7240 και της αντιήστοιχης περ. γii του αή ρθρου 4 της παρουή σας,
μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Έπικοινωνιήας», και επιπλεήον αναρταή  τα δικαιολογητικαή  του προσω-
ρινουή  αναδοή χου στον χωή ρο «Συνημμεήνα Ήλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 

Α. Καή θε ενδιαφεροή μενος, ο οποιήος εήχει ηή  ειήχε συμφεήρον να του ανατεθειή η συγκεκριμεήνη δημοή σια συή μ-
βαση και εήχει υποστειή ηή  ενδεήχεται να υποστειή ζημιήα αποή  εκτελεστηή  πραή ξη ηή  παραή λειψη της αναθεήτου-
σας αρχηή ς καταή  παραή βαση της ευρωπαιϊκηή ς ενωσιακηή ς ηή  εσωτερικηή ς νομοθεσιήας στον τομεήα των δη-
μοσιήων συμβαή σεων, εήχει δικαιήωμα να προσφυή γει στην Αρχηή  Έξεήτασης Προδικαστικωή ν Προσφυγωή ν
(ΑΈΠΠ),  συή μφωνα  με  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στα  αή ρθρα  345  επ.  Ν.  4412/2016  και  1επ.  Π.Δ.
39/2017, στρεφοή μενος με προδικαστικηή  προσφυγηή , καταή  πραή ξης ηή  παραή λειψης της αναθεήτουσας αρ -
χηή ς,  προσδιοριήζοντας  ειδικωή ς  τις  νομικεής  και  πραγματικεής  αιτιαή σεις  που  δικαιολογουή ν  το  αιήτημαή
του41.

Σε περιήπτωση προσφυγηή ς καταή  πραή ξης της αναθεήτουσας αρχηή ς,  η προθεσμιήα για την αή σκηση της
προδικαστικηή ς προσφυγηή ς ειήναι42:
(α) δεήκα (10) ημεήρες αποή  την κοινοποιήηση της προσβαλλοή μενης πραή ξης στον ενδιαφεροή μενο οικονο-
μικοή  φορεήα αν η πραή ξη κοινοποιηή θηκε με ηλεκτρονικαή  μεήσα ηή  τηλεομοιοτυπιήα ηή  
(β) δεκαπεήντε (15) ημεήρες αποή  την κοινοποιήηση της προσβαλλοή μενης πραή ξης σε αυτοή ν αν χρησιμο -
ποιηή θηκαν αή λλα μεήσα επικοινωνιήας, αή λλως  
(γ) δεήκα (10) ημεήρες αποή  την πληή ρη, πραγματικηή  ηή  τεκμαιροή μενη, γνωή ση της πραή ξης που βλαή πτει τα
συμφεήροντα του ενδιαφεροή μενου οικονομικουή  φορεήα. Έιδικαή  για την αή σκηση προσφυγηή ς καταή  διακηή -
ρυξης, η πληή ρης γνωή ση αυτηή ς τεκμαιήρεται μεταή  την παή ροδο δεκαπεήντε (15) ημερωή ν αποή  τη δημοσιήευ-
ση στο ΚΉΜΔΉΣ.

Σε περιήπτωση παραή λειψης που αποδιήδεται στην αναθεήτουσα αρχηή , η προθεσμιήα για την αή σκηση της
προδικαστικηή ς προσφυγηή ς ειήναι δεκαπεήντε (15) ημεήρες αποή  την επομεήνη της συντεήλεσης της προ -
σβαλλοή μενης παραή λειψης43.
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Ή προδικαστικηή  προσφυγηή , συνταή σσεται υποχρεωτικαή  με τη χρηή ση του τυποποιημεήνου εντυή που του
Παραρτηή ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιήθεται ηλεκτρονικαή  στην ηλεκτρονικηή  περιοχηή  του
συγκεκριμεήνου διαγωνισμουή  μεήσω της λειτουργικοή τητας «Έπικοινωνιήα»  του υποσυστηή ματος  προς
την Αναθεήτουσα Αρχηή ,  επιλεήγοντας την εήνδειξη «Προδικαστικηή  Προσφυγηή » συή μφωνα με αή ρθρο 15
της Κ.Ύ.Α. ΈΣΉΔΉΣ – Δημοή σια Έργα. 

Οι προθεσμιήες ως προς την υποβοληή  των προδικαστικωή ν προσφυγωή ν και των παρεμβαή σεων αρχιήζουν
την επομεήνη της ημεήρας της προαναφερθειήσας καταή  περιήπτωση κοινοποιήησης ηή  γνωή σης και ληή γουν
οή ταν περαή σει ολοή κληρη η τελευταιήα ημεήρα και ωή ρα 23:59:59 και, αν αυτηή  ειήναι εξαιρετεήα ηή  Σαή ββατο,
οή ταν περαή σει ολοή κληρη η επομεήνη εργαή σιμη ημεήρα και ωή ρα 23:59:59.44

Για το παραδεκτοή  της αή σκησης της προδικαστικηή ς προσφυγηή ς κατατιήθεται παραή βολο αποή  τον προ-
σφευή γοντα υπεήρ του Έλληνικουή  Δημοσιήου, συή μφωνα με οή σα οριήζονται στο αή ρθρο 363 Ν. 4412/2016 45.
Ή επιστροφηή  του παραβοή λου στον προσφευή γοντα γιήνεται: α) σε περιήπτωση ολικηή ς ηή  μερικηή ς αποδο-
χηή ς της προσφυγηή ς του, β) οή ταν η αναθεήτουσα αρχηή  ανακαλειή την προσβαλλοή μενη πραή ξη ηή  προβαιήνει
στην οφειλοή μενη ενεήργεια πριν αποή  την εήκδοση της αποή φασης της ΑΈΠΠ επιή της προσφυγηή ς, γ) σε πε-
ριήπτωση παραιήτησης του προσφευή γοντα αποή  την προσφυγηή  του εήως και δεήκα (10) ημεήρες αποή  την
καταή θεση της προσφυγηή ς. 

Ή προθεσμιήα για την αή σκηση της προδικαστικηή ς προσφυγηή ς και η αή σκησηή  της κωλυή ουν τη συή ναψη
της συή μβασης επιή ποινηή  ακυροή τητας, η οποιήα διαπιστωή νεται με αποή φαση της ΑΈΠΠ μεταή  αποή  αή σκηση
προδικαστικηή ς προσφυγηή ς, συή μφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μοή νη η αή σκηση της προδικαστικηή ς προσφυγηή ς δεν κωλυή ει την προή οδο της διαγωνιστικηή ς διαδικασιήας,
υποή  την επιφυή λαξη χορηή γησης αποή  το Κλιμαή κιο προσωρινηή ς προστασιήας συή μφωνα με το αή ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201746. 

Ή προηγουή μενη παραή γραφος δεν εφαρμοή ζεται στην περιήπτωση που, καταή  τη διαδικασιήα συή ναψης της
παρουή σας συή μβασης, υποβληθειή μοή νο μιήα (1) προσφοραή 47.

Μεταή  την,  καταή  τα ως αή νω,  ηλεκτρονικηή  καταή θεση της προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς  η αναθεήτουσα
αρχηή , μεήσω της λειτουργιήας ¨Έπικοινωνιήα» : 
α) Κοινοποιειή την προσφυγηή  το αργοή τερο εήως την επομεήνη εργαή σιμη ημεήρα αποή  την καταή θεσηή  της σε
καή θε ενδιαφεροή μενο τριήτο, ο οποιήος μπορειή να θιήγεται αποή  την αποδοχηή  της προσφυγηή ς, προκειμεήνου
να ασκηή σει το, προβλεποή μενο αποή  τα αή ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιήωμα παρεήμβασηή ς
του  στη  διαδικασιήα  εξεήτασης  της  προσφυγηή ς,  για  τη  διατηή ρηση  της  ισχυή ος  της  προσβαλλοή μενης
πραή ξης, προσκομιήζοντας οή λα τα κριήσιμα εήγγραφα που εήχει στη διαή θεσηή  του.
β) Διαβιβαή ζει στην ΑΈΠΠ, το αργοή τερο εντοή ς δεκαπεήντε (15) ημερωή ν αποή  την ημεήρα καταή θεσης, τον
πληή ρη φαή κελο της υποή θεσης, τα αποδεικτικαή  κοινοποιήησης στους ενδιαφεροή μενους τριήτους αλλαή  και
την Έκθεση Αποή ψεωή ν της επιή της προσφυγηή ς. Στην Έκθεση Αποή ψεων η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή να
παραθεήσει  αρχικηή  ηή  συμπληρωματικηή  αιτιολογιήα  για την υποστηή ριξη της προσβαλλοή μενης με την
προδικαστικηή  προσφυγηή  πραή ξης.
γ) Κοινοποιειή σε οή λα τα μεήρη την Έκθεση Αποή ψεων, τις Παρεμβαή σεις και τα σχετικαή  εήγγραφα που τυ-
χοή ν τη συνοδευή ουν, μεήσω του ηλεκτρονικουή  τοή που του διαγωνισμουή  το αργοή τερο εήως την επομεήνη ερ -
γαή σιμη ημεήρα αποή  την καταή θεσηή  τους.
δ)Συμπληρωματικαή  υπομνηή ματα κατατιήθενται αποή  οποιοδηή ποτε αποή  τα μεήρη μεήσω της πλατφοή ρμας
του ΈΣΉΔΉΣ το αργοή τερο εντοή ς πεήντε (5) ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση των αποή ψεων της αναθεήτου -
σας αρχηή ς48.

Ή αή σκηση της προδικαστικηή ς προσφυγηή ς αποτελειή προυϊ ποή θεση για την αή σκηση των εήνδικων βοηθη-
μαή των της αιήτησης αναστοληή ς και της αιήτησης ακυή ρωσης του αή ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταή  των
εκτελεστωή ν πραή ξεων ηή  παραλειήψεων της αναθεήτουσας αρχηή ς49.

Β. Όποιος εήχει εήννομο συμφεήρον μπορειή να ζητηή σει, με το ιήδιο δικοή γραφο εφαρμοζοή μενων αναλογικαή
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των διαταή ξεων του π.δ. 18/1989, την αναστοληή  εκτεήλεσης της αποή φασης της ΑΈΠΠ και την ακυή ρωσηή
της ενωή πιον του Διοικητικουή  Έφετειήου της εήδρας της αναθεήτουσας αρχηή ς50. Το αυτοή  ισχυή ει και σε πε-
ριήπτωση σιωπηρηή ς αποή ρριψης της προδικαστικηή ς προσφυγηή ς αποή  την Α.Έ.Π.Π. Δικαιήωμα αή σκησης
του ως αή νω εήνδικου βοηθηή ματος εήχει και η αναθεήτουσα αρχηή , αν η Α.Έ.Π.Π. καή νει δεκτηή  την προδικα -
στικηή  προσφυγηή , αλλαή  και αυτοή ς του οποιήου εήχει γιήνει εν μεήρει δεκτηή  η προδικαστικηή  προσφυγηή .

Με  την  αποή φαση  της  ΑΈΠΠ  λογιήζονται  ως  συμπροσβαλλοή μενες  και  οή λες  οι  συναφειής  προς  την
ανωτεήρω  αποή φαση  πραή ξεις  ηή  παραλειήψεις  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  εφοή σον  εήχουν  εκδοθειή  ηή
συντελεστειή αντιστοιήχως εήως τη συζηή τηση της ως αή νω αιήτησης στο Δικαστηή ριο.

Ή  αιήτηση  αναστοληή ς  και  ακυή ρωσης  περιλαμβαή νει  μοή νο  αιτιαή σεις  που  ειήχαν  προταθειή  με  την
προδικαστικηή  προσφυγηή  ηή  αφορουή ν  στη  διαδικασιήα  ενωή πιον  της  Α.Έ.Π.Π.  ηή  το  περιεχοή μενο  των
αποφαή σεωή ν της. Ή αναθεήτουσα αρχηή , εφοή σον ασκηή σει την αιήτηση της παρ. 1 του αή ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορειή  να προβαή λει και οψιγενειής ισχυρισμουή ς αναφορικαή  με τους επιτακτικουή ς λοή γους
δημοσιήου συμφεήροντος, οι οποιήοι καθιστουή ν αναγκαιήα την αή μεση αναή θεση της συή μβασης.51

Ή ως αή νω αιήτηση κατατιήθεται στο ως αρμοή διο δικαστηή ριο μεήσα σε προθεσμιήα δεήκα (10) ημερωή ν αποή
κοινοποιήηση ηή  την πληή ρη γνωή ση της αποή φασης ηή  αποή  την παρεήλευση της προθεσμιήας για την εήκδοση
της αποή φασης επιή  της προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς,  ενωή  η  δικαή σιμος για την εκδιήκαση της αιήτησης
ακυή ρωσης δεν πρεήπει να απεήχει πεήραν των εξηή ντα (60) ημερωή ν αποή  την καταή θεση του δικογραή φου.52

Αντιήγραφο της αιήτησης με κληή ση κοινοποιειήται με τη φροντιήδα του αιτουή ντος προς την Α.Έ.Π.Π., την
αναθεήτουσα αρχηή ,  αν δεν εήχει  ασκηή σει  αυτηή  την αιήτηση,  και προς καή θε τριήτο ενδιαφεροή μενο,  την
κληή τευση του οποιήου διαταή σσει με πραή ξη του ο Προή εδρος ηή  ο προεδρευή ων του αρμοή διου Δικαστηριήου
ηή  Τμηή ματος εήως την εποή μενη ημεήρα αποή  την καταή θεση της αιήτησης. Ο αιτωή ν υποχρεουή ται επιή  ποινηή
απαραδεήκτου του ενδιήκου βοηθηή ματος να προβειή στις παραπαή νω κοινοποιηή σεις εντοή ς αποκλειστικηή ς
προθεσμιήας δυή ο (2) ημερωή ν αποή  την εήκδοση και την παραλαβηή  της ως αή νω πραή ξης του Δικαστηριήου.
Έντοή ς  αποκλειστικηή ς  προθεσμιήας  δεήκα  (10)  ημερωή ν  αποή  την  ως  αή νω  κοινοποιήηση  της  αιήτησης
κατατιήθεται  η  παρεήμβαση  και  διαβιβαή ζονται  ο  φαή κελος  και  οι  αποή ψεις  των  παθητικωή ς
νομιμοποιουή μενων. Έντοή ς  της ιήδιας προθεσμιήας  κατατιήθενται στο Δικαστηή ριο και τα στοιχειήα  που
υποστηριήζουν τους ισχυρισμουή ς των διαδιήκων.

Έπιπροή σθετα, η παρεήμβαση κοινοποιειήται με επιμεήλεια του παρεμβαιήνοντος στα λοιπαή  μεήρη της διήκης
εντοή ς δυή ο (2) ημερωή ν αποή  την καταή θεσηή  της, αλλιωή ς λογιήζεται ως απαραή δεκτη. Το διατακτικοή  της
δικαστικηή ς αποή φασης εκδιήδεται εντοή ς δεκαπεήντε (15) ημερωή ν αποή  τη συζηή τηση της αιήτησης ηή  αποή
την προθεσμιήα για την υποβοληή  υπομνημαή των.

Ή προθεσμιήα για την αή σκηση και η αή σκηση της αιήτησης ενωή πιον του αρμοδιήου δικαστηριήου κωλυή ουν
τη  συή ναψη  της  συή μβασης  μεήχρι  την  εήκδοση  της  οριστικηή ς  δικαστικηή ς  αποή φασης,  εκτοή ς  εαή ν  με
προσωρινηή  διαταγηή  ο  αρμοή διος  δικαστηή ς  αποφανθειή  διαφορετικαή .  Έπιήσης,  η  προθεσμιήα  για  την
αή σκηση  και  η  αή σκησηή  της  αιήτησης  κωλυή ουν  την  προή οδο  της  διαδικασιήας  αναή θεσης  για  χρονικοή
διαή στημα δεκαπεήντε (15) ημερωή ν αποή  την αή σκηση της αιήτησης, εκτοή ς εαή ν με την προσωρινηή  διαταγηή
ο αρμοή διος δικαστηή ς αποφανθειή διαφορετικαή 53. Για την αή σκηση της αιτηή σεως κατατιήθεται παραή βολο,
συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφεροή μενος δεν αιτηή θηκε ηή  αιτηή θηκε ανεπιτυχωή ς την αναστοληή  και η συή μβαση υπογραή φηκε
και η εκτεήλεσηή  της ολοκληρωή θηκε πριν αποή  τη συζηή τηση της αιήτησης, εφαρμοή ζεται αναλοή γως η παρ.
2 του αή ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικαστηή ριο  ακυρωή σει  πραή ξη  ηή  παραή λειψη  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  μεταή  τη  συή ναψη  της
συή μβασης, το κυή ρος της τελευταιήας δεν θιήγεται, εκτοή ς αν πριν αποή  τη συή ναψη αυτηή ς ειήχε ανασταλειή η
διαδικασιήα  συή ναψης  της  συή μβασης.  Στην  περιήπτωση  που  η  συή μβαση  δεν  ειήναι  αή κυρη,  ο
ενδιαφεροή μενος δικαιουή ται να αξιωή σει αποζημιήωση, συή μφωνα με τα αναφεροή μενα στο αή ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Με την επιφυή λαξη των διαταή ξεων του ν. 4412/2016, για την εκδιήκαση των διαφορωή ν του παροή ντος
αή ρθρου εφαρμοή ζονται οι διαταή ξεις του π.δ. 18/1989.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
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Ή αναθεήτουσα αρχηή 54  τηρωή ντας τις αρχεής της ιήσης μεταχειήρισης και της διαφαή νειας, ζηταή  αποή  τους
προσφεήροντες  οικονομικουή ς  φορειής,  οή ταν  οι  πληροφοριήες  ηή  η  τεκμηριήωση  που  πρεήπει  να
υποβαή λλονται  ειήναι  ηή  εμφανιήζονται  ελλιπειής  ηή  λανθασμεήνες,  συμπεριλαμβανομεήνων  εκειήνων  στο
ΈΈΈΣ, ηή  οή ταν λειήπουν συγκεκριμεήνα εήγγραφα, να υποβαή λλουν, να συμπληρωή νουν, να αποσαφηνιήζουν
ηή  να ολοκληρωή νουν τις σχετικεής πληροφοριήες ηή  τεκμηριήωση, εντοή ς προθεσμιήας οήχι μικροή τερης των
δεήκα (10) ημερωή ν και οήχι μεγαλυή τερης των ειήκοσι (20) ημερωή ν αποή  την ημερομηνιήα κοινοποιήησης σε
αυτουή ς της σχετικηή ς προή σκλησης,
συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στις διαταή ξεις των αή ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Ή  συμπληή ρωση  ηή  η  αποσαφηή νιση  ζητειήται  και  γιήνεται  αποδεκτηή  υποή  την  προυϊ ποή θεση  οή τι  δεν
τροποποιειήται  η  προσφοραή  του  οικονομικουή  φορεήα  και  οή τι  αφοραή  σε  στοιχειήα  ηή  δεδομεήνα,  των
οποιήων ειήναι αντικειμενικαή  εξακριβωή σιμος ο προγενεήστερος χαρακτηή ρας σε σχεήση με το πεήρας της
καταληκτικηή ς παραλαβηή ς υποβοληή ς  παραλαβηή ς προσφορωή ν. Τα ανωτεήρω ισχυή ουν κατ΄ αναλογιήαν
και για τυχοή ν ελλειήπουσες δηλωή σεις, υποή  την προυϊ ποή θεση οή τι βεβαιωή νουν γεγονοή τα αντικειμενικωή ς
εξακριβωή σιμα55

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης56

8.1 Ή αποή φαση κατακυή ρωσης καθιήσταται οριστικηή , εφοή σον συντρεήξουν οι ακοή λουθες προυϊ ποθεήσεις:
α) η αποή φαση κατακυή ρωσης εήχει κοινοποιηθειή, συή μφωνα με τα προβλεποή μενα  στην περιήπτωση (ε)
του αή ρθρου 5 της παρουή σας και στην παρ. 2 του αή ρθρου 105 του ν.4412/2016 
β) παρεήλθει αή πρακτη η προθεσμιήα αή σκησης προδικαστικηή ς προσφυγηή ς ηή  σε περιήπτωση αή σκησης, πα-
ρεήλθει αή πρακτη η προθεσμιήα αή σκησης αιήτησης αναστοληή ς καταή  της αποή φασης της ΑΈΠΠ και σε περιή -
πτωση αή σκησης αιήτησης αναστοληή ς καταή  της αποή φασης της ΑΈΠΠ, εκδοθειή  αποή φαση επιή  της αιήτη -
σης, με την επιφυή λαξη της χορηή γησης προσωρινηή ς διαταγηή ς, συή μφωνα με οή σα οριήζονται στο τελευ-
ταιήο εδαή φιο της παρ. 4 του αή ρθρου 372, περιή  δικαστικηή ς προστασιήας στο πεδιήο που προηγειήται της
συή ναψης της συή μβασης, 
και
γ) ο προσωρινοή ς αναή δοχος εήχει υποβαή λλει εήπειτα αποή  σχετικηή  προή σκληση της αναθεήτουσας αρχηή ς,
μεήσω της λειτουργικοή τητας της “Έπικοινωνιήας”  του υποσυστηή ματος,  υπευή θυνη δηή λωση,  που υπο-
γραή φεται συή μφωνα με οή σα οριήζονται στο αή ρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποιήα δηλωή νεται οή τι, δεν
εήχουν επεήλθει  στο προή σωποή  του οψιγενειής  μεταβολεής  καταή  την εήννοια του αή ρθρου 104 του ιήδιου
νοή μου και μοή νον στην περιήπτωση της αή σκησης προδικαστικηή ς προσφυγηή ς καταή  της αποή φασης κατα-
κυή ρωσης. Ή υπευή θυνη δηή λωση ελεήγχεται αποή  την αναθεήτουσα αρχηή  και μνημονευή εται στο συμφωνη-
τικοή . Έφοή σον δηλωθουή ν οψιγενειής μεταβολεής, η δηή λωση ελεήγχεται αποή  την Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή , η
οποιήα εισηγειήται προς το αρμοή διο αποφαινοή μενο οή ργανο.

8.2 Μεταή  την  οριστικοποιήηση  της  αποή φασης  κατακυή ρωσης,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  προσκαλειή  τον
αναή δοχο, μεήσω της λειτουργικοή τητας της “Έπικοινωνιήας” του υποσυστηή ματος να προσεήλθει για την
υπογραφηή  του συμφωνητικουή , θεήτονταή ς του προθεσμιήα δεκαπεήντε (15) ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση
σχετικηή ς εήγγραφης ειδικηή ς προή σκλησης, προσκομιήζοντας και την απαιτουή μενη εγγυητικηή  επιστοληή
καληή ς εκτεήλεσης.

8.3. Ή συή μβαση θεωρειήται συναφθειήσα με την κοινοποιήηση της ως αή νω προή σκλησης στον αναή δοχο.  

8.4. Έαή ν ο αναή δοχος δεν προσεήλθει να υπογραή ψει το συμφωνητικοή , μεήσα στην προθεσμιήα που οριήζε-
ται στην ειδικηή  προή κληση, και με την επιφυή λαξη αντικειμενικωή ν λοήγων ανωτεήρας βιήας, κηρυή σσεται
εήκπτωτος, καταπιήπτει υπεήρ της αναθεήτουσας αρχηή ς η εγγυή ηση συμμετοχηή ς του και ακολουθειήται η
διαδικασιήα του αή ρθρου του αή ρθρου 5 της παρουή σας για τον προσφεήροντα που υπεήβαλε την αμεήσως
εποή μενη πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή  βαή σει  τιμηή ς.  Αν κανεήνας αποή  τους
προσφεήροντες  δεν  προσεήλθει  για  την  υπογραφηή  του  συμφωνητικουή ,  η  διαδικασιήα  αναή θεσης  μα-
ταιωή νεται, συή μφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του αή ρθρου 106 ν. 4412/2016. Ή αναθεήτουσα αρχηή
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μπορειή, στην περιήπτωση αυτηή ν, να αναζητηή σει αποζημιήωση, πεήρα αποή  την καταπιήπτουσα εγγυητικηή
επιστοληή , ιδιήως δυναή μει των αή ρθρων 197 και 198 ΑΚ 

8.5. Έαή ν η αναθεήτουσα αρχηή  δεν απευθυή νει την προή σκληση της παρ. 8.2 εντοή ς χρονικουή  διαστηή ματος
εξηή ντα (60) ημερωή ν αποή  την οριστικοποιήηση της αποή φασης κατακυή ρωσης,  με την επιφυή λαξη της
υή παρξης επιτακτικουή  λοήγου δημοή σιου συμφεήροντος ηή  αντικειμενικωή ν λοήγων ανωτεήρας βιήας, ο αναή δο-
χος δικαιουή ται να απεήχει αποή  την υπογραφηή  του συμφωνητικουή , χωριής να εκπεήσει η εγγυή ηση συμμε-
τοχηή ς του, καθωή ς και να αναζητηή σει αποζημιήωση ιδιήως δυναή μει των αή ρθρων 197 και 198 ΑΚ.

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

Σχετικαή  με την υπογραφηή  της συή μβασης, ισχυή ουν τα προβλεποή μενα στις παρ. 4-8 αή ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  εήγγραφα της συή μβασης  με βαή ση τα οποιήα θα εκτελεσθειή  η συή μβαση ειήναι τα αναφεροή μενα
παρακαή τω.  Σε  περιήπτωση  ασυμφωνιήας  των  περιεχομεήνων  σε  αυταή  οή ρων,  η  σειραή  ισχυή ος
καθοριήζεται  ως κατωτεήρω:

1. Το Συμφωνητικοή .  συμπεριλαμβανομεήνων των  παρασχεθεισωή ν εξηγηή σεων του οικονομικουή
φορεήα, συή μφωνα με τα αή ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιήως ως προς τον προσδιορισμοή
οικονομικωή ν μεγεθωή ν, με τις οποιήες ο αναή δοχος διαμοή ρφωσε την προσφοραή  του,
2. Ή παρουή σα Διακηή ρυξη. 
3. Ή Οικονομικηή  Προσφοραή  του Αναδοή χου.
4. Το τευή χος της Συγγραφηή ς Ύποχρεωή σεων (Σ.Ύ.) με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του.
5.  Το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων του εήργου με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του, το προή γραμμα των
απαιτουή μενων μελετωή ν  και η τεκμηριήωση της σκοπιμοή τητας του εήργου. 
6. Το τευή χος προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν. 
7. …

Τα  ανωτεήρω  εήγγραφα  της  συή μβασης  ισχυή ουν,  οή πως  διαμορφωή θηκαν,  με  τις  συμπληρωματικεής
πληροφοριήες και διευκρινιήσεις που παρασχεήθηκαν αποή  την αναθεήτουσα αρχηή  επιή οή λων των ανωτεήρω.

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα  εήγγραφα  της  συή μβασης   συνταή σσονται  υποχρεωτικαή  στην  ελληνικηή  γλωή σσα [ή
συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. : ] Τα εήγγραφα της συή μβασης εήχουν συνταχθειή  εκτοή ς αποή  την
ελληνικηή ,  και  στην  […..] γλωή σσα  [συνολικά]  [μερικά].  Σε  περιήπτωση  ασυμφωνιήας  μεταξυή  των
τμημαή των των εγγραή φων της συή μβασης που εήχουν συνταχθειή σε περισσοή τερες γλωή σσες, επικρατειή η
ελληνικηή  εήκδοση57. 
Τυχοή ν προδικαστικεής προσφυγεής υποβαή λλονται στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

10.2 Οι προσφορεής και τα περιλαμβανοή μενα σε αυτεής στοιχειήα, καθωή ς και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα
σχετικαή  με τη μη υή παρξη λοή γου αποκλεισμουή  και την πληή ρωση των κριτηριήων ποιοτικηή ς επιλογηή ς,
συνταή σσονται στην ελληνικηή  γλωή σσα ηή  συνοδευή ονται αποή  επιήσημη μεταή φρασηή  τους στην ελληνικηή
γλωή σσα.

10.3 Στα αλλοδαπαή  δημοή σια  εήγγραφα και  δικαιολογητικαή  εφαρμοή ζεται  η  Συνθηή κη της Χαή γης της
5.10.1961, που κυρωή θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)  συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 5 (Β1)
της παρουή σας. Τα αλλοδαπαή  δημοή σια και ιδιωτικαή  εήγγραφα συνοδευή ονται αποή  μεταή φρασηή  τους στην
ελληνικηή  γλωή σσα  επικυρωμεήνη,  ειήτε  αποή  προή σωπο  αρμοή διο  καταή  τις  διαταή ξεις  της  κειήμενης
νομοθεσιήας, ειήτε αποή  προή σωπο καταή  νοή μο αρμοή διο της χωή ρα στην οποιήα εήχει συνταχθειή το εήγγραφο58.

10.4 [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α, άλλως διαγράφεται :]
Ένημερωτικαή  και τεχνικαή  φυλλαή δια και αή λλα εήντυπα - εταιρικαή  ηή  μη – με ειδικοή  τεχνικοή  περιεχοή μενο,
δηλαδηή  εήντυπα με αμιγωή ς τεχνικαή  χαρακτηριστικαή , οή πως αριθμουή ς, αποδοή σεις σε διεθνειής μοναή δες,
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μαθηματικουή ς τυή πους και σχεήδια, που ειήναι δυνατοή ν να διαβαστουή ν σε καή θε γλωή σσα και δεν ειήναι
απαραιήτητη η μεταή φρασηή  τους,  μπορουή ν να υποβαή λλονται σε αή λλη γλωή σσα χωριής να συνοδευή ονται
αποή  μεταή φραση στην ελληνικηή 59. 

10.5 Ή επικοινωνιήα με την αναθεήτουσα αρχηή , καθωή ς και μεταξυή  αυτηή ς και του αναδοή χου γιήνονται
υποχρεωτικαή  στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

10.6 Καταή  παρεήκκλιση, γιήνεται δεκτηή  η υποβοληή  των ακοή λουθων:
………………
(ενός  ή  περισσότερων  στοιχείων  των  προσφορών,  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο) 
στην …………….. γλωή σσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη επίσημη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωριής να απαιτειήται επικυή ρωσηή  τους, στο μεήτρο που τα ανωτεήρω
εήγγραφα  ειήναι  καταχωρισμεήνα  σε  επιήσημους  ιστοή τοπους  φορεήων  πιστοποιήησης,  στους  οποιήους
υπαή ρχει  ελευή θερη προή σβαση,  μεήσω διαδικτυή ου,  και  εφοή σον ο οικονομικοή ς  φορεήας παραπεήμπει  σε
αυτουή ς, προκειμεήνου η επαληή θευση της ισχυή ος τους να ειήναι ευχερηή ς για την αναθεήτουσα αρχηή 60. 
[η  παρούσα παράγραφος 10.6 τίθεται,  κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής,  άλλως
διαγράφεται]

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασιήα συή ναψης και την εκτεήλεση της συή μβασης,  εήχουν εφαρμογηή ,  ιδιήως,  οι κατωτεήρω
διαταή ξεις, οή πως ισχυή ουν:
1. Ο  ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .
2. Ο ν.  4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της

Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

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

4. Ο  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολαή βηση  σε  αστικεής  και  εμπορικεής  υποθεήσεις  Περαιτεήρω
εναρμοή νιση  της  Έλληνικηή ς  Νομοθεσιήας  προς  τις  διαταή ξεις  της  Οδηγιήας  2008/52/ΈΚ  του
Έυρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 21ης Μαιΐου 2008 και αή λλες διαταή ξεις».

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

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

6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΈΚ 133/Α/07.08.2019) «Έπιτελικοή  Κραή τος: οργαή νωση, λειτουργιήα & διαφαή νεια
της Κυβεήρνησης, των κυβερνητικωή ν οργαή νων & της κεντρικηή ς δημοή σιας διοιήκησης» και ιδιήως το
αή ρθρο 37.

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

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007
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(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 61.

10. Ο  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικοή τερα  το  αή ρθρο  59  αυτουή  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

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

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

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

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

15. Τα αή ρθρα 2Α, 11 παρ. 2,  39 και 40 του ν.  3316/2005  “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)62.

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

ιδιήως τα αή ρθρα 1,2, 7, 11 και 13 εήως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του) .

18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
19. Το  π.δ.  71/2019  (Α΄112)  «Μητρωή α  συντελεστωή ν  παραγωγηή ς  δημοσιήων  και  ιδιωτικωή ν  εήργων,

μελετωή ν, τεχνικωή ν και λοιπωή ν συναφωή ν επιστημονικωή ν υπηρεσιωή ν (ΜΉ.ΤΈ.).
20. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
21. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
22. Το π.δ  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και

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

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

Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών και  Κτιριακών Εργων ,  ως και  Τοπογραφικών,  Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οή πως
ισχυή ει, ως προς το μεήρος Β΄ (Προδιαγραφεής) και ως συγκριτικοή  στοιχειήο για τη προεκτιήμηση
αμοιβωή ν μελετωή ν που δεν καλυή πτονται αποή  τον Κανονισμοή  αμοιβωή ν.

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

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

27. Η υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

28. Η υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

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

30. Ή με αρ.   ………….   Κοινηή  Ύπουργικηή  Αποή φαση  (Β'  3821)  «Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

31. Η με αρ. 57654/2017 Ύπουργικηή  Αποή φαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του
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Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
32. Ή με αρ. ………….Ύπουργικηή  Αποή φαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
33. Ή με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Αποή φασης του Ύπουργουή  Ύποδομωή ν και Μεταφορωή ν (Β΄ 4607)

Έγκριση  εβδομηή ντα  (70)  Έλληνικωή ν  Τεχνικωή ν  Προδιαγραφωή ν  (ΈΤΈΠ),  με  υποχρεωτικηή
εφαρμογηή  σε οή λα τα Δημοή σια Έργα και Μελεήτες, 

34. Ή  με  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ  466/10-09-2018  Αποή φαση  του  Ύπουργουή  Ύποδομωή ν  και
Μεταφορωή ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών
Συμβούλων  -  Μελετητών  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  το  περιεχόμενο  της  σύμβασης  που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε
άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).

35. Ή  με  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Αποή φαση  του  Ύπουργουή  Ύποδομωή ν  και
Μεταφορωή ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της  παρ.  8  (η)  του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841), οή πως τροποποιηή θηκε με την οή μοια αποή φαση ΎΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

36. Ή  με  αρ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/2017  Ύπουργικηή  Αποή φαση  (Β’  2519) «Έγκριση  Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιωή ν καταή  τη διαδικασιήα της παρ. 8 δ του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

37. Ή Έγκυή κλιος 11/2011 της ΓΓΔΈ/τ. Ύ.ΜΈ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν
την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

38. Ή Έγκυή κλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Ύπουργειήου Ύποδομωή ν και Μεταφορωή ν (ΑΔΑ: 6ΓΝΎ465ΧΘΞ-
9ΟΒ) με θεήμα «Οδηγοή ς εκποή νησης μελετωή ν Δημοσιήων Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλιήο 1)».

39. Ή  Κοινηή  Διαπιστωτικηή  Πραή ξη  των  Ύπουργωή ν  Ύποδομωή ν  και  Μεταφορωή ν  και  Ψηφιακηή ς
Διακυβεήρνησης  με  α.π.  Δ11/Οικ.627/18-5-2020  θεήμα  Μετεγκατάσταση  του  υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4

40. Οι σε  εκτεήλεση των ανωτεήρω διαταή ξεων εκδοθειήσες κανονιστικεής  πραή ξεις63, καθωή ς και  λοιπεής
διαταή ξεις που αναφεήρονται ρηταή  ηή  απορρεήουν αποή  τα οριζοή μενα στα  συμβατικαή  τευή χη της
παρουή σας,  καθωή ς  και  το συή νολο των διαταή ξεων του ασφαλιστικουή ,  εργατικουή ,  κοινωνικουή ,
περιβαλλοντικουή  και φορολογικουή  δικαιήου και γενικοή τερα καή θε διαή ταξη (νοή μου, π.δ., Ύ.Α, κ.λ.π.)
και ερμηνευτικηή  εγκυή κλιος που διεήπει την αναή θεση και εκτεήλεση της παρουή σας συή μβασης, εήστω
και αν δεν αναφεήρονται ρηταή . 

41. Οι ισχυή ουσες προδιαγραφεής για τις ανατιθεήμενες κατηγοριήες μελετωή ν.
42. 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.

43.  Ο Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130Α/23-7-2021)
44. Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021)
45.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Ή  εκτιμωή μενη αξιήα της συή μβασης ανεήρχεται σε 78.256,33 € (χωριής ΦΠΑ) και  περιλαμβαή νει64  τις
προεκτιμωή μενες αμοιβεής των παρακαή τω επιμεήρους κατηγοριωή ν μελετωή ν65:
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1. 20.626,36  €  για μελέτη κατηγορίας  06 (Αρχιτεκτονικές  Μελέτες  κτιριακών
έργων)
(συμπεριλαμβάνεται απρόβλεπτη δαπάνη 15% : 2.690,40€)

2. 57.629,97 € για μελέτη κατηγορίας  09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και
Ηλεκτρονικές Μελέτες)
(συμπεριλαμβάνεται απρόβλεπτη δαπάνη 15% : 7.516,95 €)

και ………. € για απροή βλεπτες δαπαή νες.66

…………..€ για δικαιήωμα προαιήρεσης το οποιήο αφοραή  ………..(εφοή σον προβλεήπεται,  αή λλως
διαγραή φεται)67

…………. € για την προή σθετη καταβοληή  (πριμ) του αή ρθρου 15 Α της παρουή σας  (ο όρος
τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021)

Ή μελεήτη εήχει ενταχθειή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2022 (ΑΠ ΔΣ 168/2021)  και η
συή μβαση  θα  χρηματοδοτηθειή  αποή  το  Προή γραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ68 και  υποή κειται  στις  νοή μιμες
κρατηή σεις69,  περιλαμβανομεήνης της κραή τησης υή ψους 0,07 % υπεήρ των λειτουργικωή ν αναγκωή ν της
Ένιαιήας Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Συμβαή σεων, συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011,
οή πως  και  της  κραή τησης  υή ψους  0,06  %  υπεήρ  των  λειτουργικωή ν  αναγκωή ν  της  Αρχηή ς  Έξεήτασης
Προδικαστικωή ν Προσφυγωή ν,  συή μφωνα με το αή ρθρο 350 παρ. 3 του ν.  4412/2016,  καθωή ς και της
κραή τησης υή ψους 0,02% υπεήρ της αναή πτυξης και συντηή ρησης του Ο.Π.Σ. Έ.Σ.Ή.ΔΉ.Σ., συή μφωνα με το
αή ρθρο 36 παρ.  6  του ν.  4412/2016,  [η  τελευταιήα  κραή τηση πραγματοποιειήται  αποή  τη  εήκδοση  της
προβλεποή μενης κοινηή ς υπουργικηή ς αποή φασης]

Ή  παρουή σα  συή μβαση  δεν  υποδιαιρειήται  σε  τμηή ματα  και  ανατιήθεται  ως  ενιαιήο  συή νολο  για  τους
ακοή λουθους λοή γους  : βριήσκονται εντοή ς ενιαιήου Δηή μου και εήχουν παροή μοιο φυσικοή  αντικειήμενο.70 

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

Προσφορές υποβάλλονται για .................................... [συμπληρώνεται η επιλογή της A.A.: όλα τα τμήματα/
συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό τμημάτων/ ένα μόνο τμήμα.]

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ……………..
 [Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για
περισσότερα ή όλα τμήματα]
Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή
των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που
υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό είναι τα ακόλουθα: [Οι Α.Α. αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα
αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον
προσδιορισμό  των  τμημάτων  που  ανατίθενται,  στην  περίπτωση  που  η  εφαρμογή  των  κριτηρίων
ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον
μέγιστο αριθμό]
.............................................................. [συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η A.A.] 

Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αναθέσει  συνδυάζοντας  τα  τμήματα  ..........  (ή  ομάδα
τμημάτων .................) σε έναν προσφέροντα  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις
....................................................................[συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η  A.A. στην περίπτωση που είναι
δυνατή  η  ανάθεση  περισσοτέρων  τμημάτων  στο  ίδιο  ανάδοχο.  Αν  είναι  δυνατή  η  ανάθεση
περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι Α.Α. μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις
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συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει ότι διατηρούν το δικαίωμα
αυτό  και  αναφέρουν  τον  τρόπο  συνδυασμού  των  τμημάτων  ή  ομάδων  τμημάτων.  Συμπληρώνεται
αναλόγως από την A.A.]).

12.2 Οι μοναή δες φυσικουή  αντικειμεήνου, τα ποσοτικαή  στοιχειήα αποή  το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων και
οι τιμεής μοναή δος που χρησιμοποιηή θηκαν για τους υπολογισμουή ς των αή νω προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν,
αναφεήρονται αναλυτικαή  στο τευή χος προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν. 
Οι  οικονομικοιή  φορειής οφειήλουν, για την υποβοληή  της τεχνικηή ς και της οικονομικηή ς προσφοραή ς, να
μελετηή σουν  τα  τεχνικαή  στοιχειήα  του  εήργου,  η  δε  οικονομικηή  τους  προσφοραή  περιλαμβαή νει  τη
συνολικηή  αμοιβηή  τους για το συή νολο του προς μελεήτη αντικειμεήνου, οή πως αυτοή  προδιαγραή φεται στο
Φαή κελο δημοή σιας συή μβασης. Τεκμαιήρεται σχετικαή  οή τι ο αναή δοχος εήλαβε υποή ψη, καταή  τη μελεήτη του
Φακεήλου δημοή σιας συή μβασης, την πιθανοή τητα να μην αντιστοιχουή ν οι ποσοή τητες μοναή δων φυσικουή
αντικειμεήνου, που αναφεήρονται στο τευή χος της προεκτιμωή μενης αμοιβηή ς, στις τελικεής ποσοή τητες που
θα  απαιτηθουή ν  για  την  εκποή νηση  της  μελεήτης  και  διαμοή ρφωσε  αναή λογα  την  οικονομικηή  του
προσφοραή . Έφοή σον προκυή ψουν διαφορεής, εφαρμοή ζεται το αή ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

12.3 Ως ημερομηνιήα εήναρξης των προθεσμιωή ν της συή μβασης του Αναδοή χου οριήζεται η ημερομηνιήα
υπογραφηή ς του συμφωνητικουή .
Ή συνολικηή  προθεσμιήα71  για την περαιήωση του αντικειμεήνου της συή μβασης οριήζεται σε (4) τέσσερις
μήνες αποή  την υπογραφηή  του συμφωνητικουή . 

Στο συμφωνητικοή  οριήζονται και τμηματικεής προθεσμιήες, ως ακολουή θως:72

1.    ……………………………………………………………………………………
2.    ……………………………………………………………………………………
3.    ……………………………………………………………………………………
4.    ……………………………………………………………………………………
5.    ……………………………………………………………………………………
6.    ……………………………………………………………………………………
7.    ……………………………………………………………………………………
8.    ……………………………………………………………………………………
9.    ……………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………

Ο καθαροή ς χροή νος ολοκληή ρωσης του μελετητικουή  αντικειμεήνου οριήζεται σε (3 ) μήνες. 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ 1/9 διαγράφεται το εδάφιο)
Ο Έπιπροή σθετος χροή νος οριήζεται σε (1) ένα μήνα

Ή  αναθεήτουσα  αρχηή  διατηρειή  το  δικαιήωμα  να  οριήσει,  καταή  την  υπογραφηή  του   συμφωνητικουή ,
μεταγενεήστερο χροή νο εήναρξης των προθεσμιωή ν της συή μβασης. 

12.4 [, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής]  Στον αναή δοχο χορηγειήται προκαταβοληή  καταή
τους οή ρους  των αή ρθρων 7συμπληρώνεται2 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/201673.

12.5 Έπισημαιήνεται οή τι, συή μφωνα με τη διαή ταξη του αή ρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μεταή  την
εήναρξη κατασκευηή ς του εήργου για το οποιήο εκπονειήται η παρουή σα μελεήτη, στους βασικουή ς μελετητεής
ανατιήθεται συή μβαση προκειμεήνου να μετεήχουν υποχρεωτικαή  ως Τεχνικοιή Συή μβουλοι - Μελετητεής στην
εκτεήλεση  αυτουή  συή μφωνα  με  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στην  υπ’  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ
466/10.09.2018  Αποή φαση  του  Ύπουργουή  Ύποδομωή ν  και  Μεταφορωή ν  με  τιήτλο  «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» (ΦΈΚ Β’
4203).
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Ή επιλογηή  του Αναδοή χου, θα γιήνει συή μφωνα με την «ανοικτηή  διαδικασιήα» του αή ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υποή  τις προυϊ ποθεήσεις του νοή μου αυτουή .

13.2 Ή οικονομικηή  προσφοραή  θα συνταχθειή  και υποβληθειή  συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο
3 της παρουή σας, σε συνδυασμοή  με το αή ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016  .

13.3 Eναλλακτικεής προσφορεής  …………………74. 

13.4 Καή θε προσφεήρων μπορειή να υποβαή λει μοή νο μιήα προσφοραή 75. 

13.5 Δεν γιήνονται δεκτεής προσφορεής για μεήρος του συμβατικουή  αντικειμεήνου της μελεήτης. 

13.6 Οι προσφορεής θα ισχυή ουν για  (10) δέκα 76 μηή νες αποή  την ημερομηνιήα ληή ξης της προθεσμιήας
υποβοληή ς  προσφορωή ν  του  επομεήνου  αή ρθρου.  Προσφοραή  που  οριήζει  χροή νο  ισχυή ος  μικροή τερο αποή
αυτοή ν που προβλεήπεται στο παροή ν απορριήπτεται ως μη κανονικηή 77. Ή αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή, πριν
τη ληή ξη  του χροή νου ισχυή ος  της προσφοραή ς,  να ζηταή  αποή  τους προσφεήροντες  να  παρατειήνουν τη
διαή ρκεια ισχυή ος της προσφοραή ς τους και της εγγυή ησης συμμετοχηή ς Ή αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή, πριν
τη ληή ξη  του χροή νου ισχυή ος  της προσφοραή ς,  να ζηταή  αποή  τους προσφεήροντες  να  παρατειήνουν τη
διαή ρκεια ισχυή ος της προσφοραή ς τους και της εγγυή ησης συμμετοχηή ς, κατ’ ανωή τατο οή ριο για χρονικοή
διαή στημα ιήσο με το προβλεποή μενο στο πρωή το εδαή φιο ανωτεήρω και το αή ρθρο 15.1 της παρουή σας.
Μεταή  αποή  τη ληή ξη και του παραπαή νω ανωή τατου χρονικουή  οριήου παραή τασης ισχυή ος της προσφοραή ς,
τα αποτελεήσματα της παρουή σας διαδικασιήας αναή θεσης ματαιωή νονται, εκτοή ς αν η αναθεήτουσα αρχηή
κριήνει,  καταή  περιήπτωση,  αιτιολογημεήνα,  οή τι  η  συνεήχιση  της  διαδικασιήας  εξυπηρετειή  το  δημοή σιο
συμφεήρον, οποή τε οι οικονομικοιή  φορειής που συμμετεήχουν στη διαδικασιήα μπορουή ν να επιλεήξουν να
παρατειήνουν την προσφοραή  τους, εφοή σον τους ζητηθειή πριν αποή  την παή ροδο του ανωτεήρω ανωή τατου
οριήου παραή τασης της προσφοραή ς τους. Ή διαδικασιήα αναή θεσης συνεχιήζεται με οή σους παρεήτειναν τις
προσφορεής τους και αποκλειήονται οι λοιποιή οικονομικοιή φορειής. 
Αν ληή ξει ο χροή νος ισχυή ος των προσφορωή ν και δεν ζητηθειή  παραή ταση της προσφοραή ς, η αναθεήτουσα
αρχηή  δυή ναται,  με  αιτιολογημεήνη  αποή φασηή  της,  εφοή σον  η  εκτεήλεση  της  συή μβασης  εξυπηρετειή  το
δημοή σιο συμφεήρον, να ζητηή σει, εκ των υστεήρων, αποή  τους οικονομικουή ς φορειής που συμμετεήχουν στη
διαδικασιήα  να  παρατειήνουν  τον  χροή νο  ισχυή ος  της  προσφοραή ς  τους  καθωή ς  και  της  εγγυή ησης
συμμετοχηή ς, οποή τε η διαδικασιήα συνεχιήζεται με τους οικονομικουή ς φορειής, οι οποιήοι προεήβησαν στις
ανωτεήρω ενεήργειες78.

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 79 ορίζεται η 22-
12-2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00
[  σε  περίπτωση που  γίνεται  χρήση συντετμημένων  προθεσμιών,  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  ρητά
εδώ, με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 ν.  4412/2016,  και τεκμηρίωση της επείγουσας
περίπτωσης στο σώμα της διακήρυξης ή με παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε απόφαση
που έχει  προηγηθεί  αναφορικά με  την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και  αναφέρεται  στο
θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο  )]

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-12-
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις 
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15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχηή  στη διαδικασιήα απαιτειήται η καταή θεση εγγυή ησης συμμετοχηή ς, ποσού (1.566,00 €)
χίλια πεντακόσια εξήντα έξι Ευρώ, μετά από στρογγυλοποίηση€  80    . Η οποία υπολογίζεται
ανά κατηγορία μελέτης ως εξής :

1.  20.626,36  €  χ  2%  =   413,00  €  για  τη  μελέτη  κατηγορίας  06  (Αρχιτεκτονικές  μελέτες
κτιριακών  έργων)
2.  57.629,97 €  χ  2%  =   1.153,00  €  για  τη  μελέτη  κατηγορίας  09  (Μηχανολογικές,
Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες)

Στην περιήπτωση εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων, η εγγυή ηση συμμετοχηή ς περιλαμβαή νει και τον οή ρο
οή τι η εγγυή ηση καλυή πτει τις υποχρεωή σεις οή λων των οικονομικωή ν φορεήων που συμμετεήχουν στην
εήνωση.
Οι εγγυηή σεις συμμετοχηή ς περιλαμβαή νουν κατ’ ελαή χιστον τα ακοή λουθα στοιχειήα, συή μφωνα με το
αή ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνιήα εήκδοσης, 
β) τον εκδοή τη, 
γ) την αναθεήτουσα αρχηή  προς την οποιήα απευθυή νονται (ηή  τον κυή ριο του εήργου), 
δ) τον αριθμοή  της εγγυή ησης, 
ε) το ποσοή  που καλυή πτει η εγγυή ηση. 
στ)  την  πληή ρη  επωνυμιήα,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διευή θυνση  του  οικονομικουή  φορεήα  υπεήρ  του
οποιήου εκδιήδεται η εγγυή ηση (στην περιήπτωση εήνωσης, αναγραή φονται οή λα τα παραπαή νω για
καή θε μεήλος της εήνωσης), 
ζ) τους οή ρους οή τι: αα) η εγγυή ηση παρεήχεται ανεήκκλητα και ανεπιφυή λακτα, ο δε εκδοή της πα -
ραιτειήται του δικαιωή ματος της διαιρεήσεως και της διζηή σεως, και ββ) οή τι σε περιήπτωση κα -
ταή πτωσης αυτηή ς, το ποσοή  της καταή πτωσης υποή κειται στο εκαή στοτε ισχυή ον τεήλος χαρτοσηή -
μου.  (Ή υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοή ζεται  για τις  εγγυηή σεις που παρεήχονται  με γραμμαή τιο του
Ταμειήου Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων).
η) τα στοιχειήα της σχετικηή ς διακηή ρυξης και την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς προσφο -
ρωή ν, 
θ) την ημερομηνιήα ληή ξης ηή  τον χροή νο ισχυή ος της εγγυή ησης, 
ι) την αναή ληψη υποχρεήωσης αποή  τον εκδοή τη της εγγυή ησης να καταβαή λει το ποσοή  της εγγυή η-
σης ολικαή  ηή  μερικαή  εντοή ς πεήντε (5) ημερωή ν μεταή  αποή  απληή  εήγγραφη ειδοποιήηση εκειήνου προς
τον οποιήο απευθυή νεται. 

Ή  εγγυή ηση  συμμετοχηή ς  πρεήπει  να  ισχυή ει  τουλαή χιστον  για  τριαή ντα (30)  ημεήρες  μεταή  τη  ληή ξη  του
χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς του αή ρθρου 13.6 της παρουή σας, ήτοι για (11) έντεκα μήνες, αή λλως η
προσφοραή  απορριήπτεται. Ή αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή, πριν τη ληή ξη της προσφοραή ς, να ζηταή  αποή  τους
προσφεήροντες  να  παρατειήνουν,  πριν  τη  ληή ξη  τους,  τη  διαή ρκεια  ισχυή ος  της  προσφοραή ς  και  της
εγγυή ησης συμμετοχηή ς.
Ή εγγυή ηση συμμετοχηή ς καταπιήπτει, αν ο προσφεήρων 

 αποσυή ρει την προσφοραή  του καταή  τη διαή ρκεια ισχυή ος αυτηή ς, 
 παρεήχει εν γνωή σει του ψευδηή  στοιχειήα ηή  πληροφοριήες που αναφεήρονται στα αή ρθρα 17 εήως

19 της παρουή σας, 
 δεν προσκομιήσει εγκαιήρως τα προβλεποή μενα στο αή ρθρο 22 της παρουή σας δικαιολογητικαή  
 στις περιπτωή σεις των παρ. 3, 4 και 5 του αή ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περιή  προή σκλησης

για υποβοληή  δικαιολογητικωή ν αποή  τον προσωρινοή  αναή δοχο, αν, καταή  τον εήλεγχο των παρα-
παή νω δικαιολογητικωή ν, συή μφωνα με τα αή ρθρο 5δ) της παρουή σας, διαπιστωθειή  οή τι τα στοι-
χειήα που δηλωή θηκαν στο ΈΈΈΣ ειήναι εκ προθεήσεως απατηλαή , ηή  οή τι εήχουν υποβληθειή πλασταή
αποδεικτικαή  στοιχειήα, ηή  αν, αποή  τα παραπαή νω δικαιολογητικαή  που προσκομιήσθηκαν νομιή -
μως και εμπροθεήσμως, δεν αποδεικνυή εται η μη συνδρομηή  των λοή γων αποκλεισμουή  του αή ρ-
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θρου 18 ηή  η πληή ρωση μιας ηή  περισσοή τερων αποή  τις απαιτηή σεις των κριτηριήων ποιοτικηή ς επι-
λογηή ς

 δεν προσεήλθει εγκαιήρως για υπογραφηή  του συμφωνητικουή  
 υποβαή λει μη καταή λληλη προσφοραή  με την εήννοια της περ. 46 της παρ. 1 του αή ρθρου 2 ν.

4412/2016 
 δεν ανταποκριθειή στη σχετικηή  προή σκληση της αναθεήτουσας αρχηή ς εντοή ς της προθεσμιήας του

αή ρθρου 4(η) της παρουή σας και δεν υποβαή λλει εξηγηή σεις, σε περιήπτωση ασυνηή θιστα χαμηληή ς
προσφοραή ς.81

Οι εγγυηή σεις συμμετοχηή ς  επιστρεήφονται ως εξηή ς :
α) στον αναή δοχο, με την προσκοή μιση της εγγυή ησης καληή ς εκτεήλεσης, 
β)  στους  λοιπουή ς  προσφεήροντες,  καταή  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  72  παρ.  3  του  ν.
4412/2016.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφηή  της συή μβασης απαιτειήται η παροχηή  εγγυή ησης καληή ς εκτεήλεσης, συή μφωνα με
το αή ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υή ψος της οποιήας καθοριήζεται σε ποσοστό  5%  επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ,  χωριής να συμπεριλαμβαή νονται τα δικαιωή ματα προαιήρεσης
(χωριής Φ.Π.Α.) και κατατιήθεται μεήχρι και την υπογραφηή  του συμφωνητικουή 82.
Σε  περιήπτωση  τροποποιήησης  της  συή μβασης  καταή  το  αή ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  η  οποιήα
συνεπαή γεται αυή ξηση της συμβατικηή ς αξιήας, ο αναή δοχος ειήναι υποχρεωμεήνος να καταθεήσει  μεήχρι
και  την  υπογραφηή  της  τροποποιημεήνης  συή μβασης,  συμπληρωματικηή  εγγυή ηση,  το  υή ψος  της
οποιήας  ανεήρχεται  σε  ποσοστοή  5% επιή  του  ποσουή  της  αυή ξησης  της  αξιήας  της  συή μβασης  χωριής
ΦΠΑ.
Ή  εγγυή ηση  καληή ς  εκτεήλεσης  της  συή μβασης  καλυή πτει  συνολικαή  και  χωριής  διακριήσεις  την
εφαρμογηή  οή λων  των  οή ρων  της  συή μβασης  και  καή θε  απαιήτηση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  ηή  του
κυριήου του εήργου εήναντι του αναδοή χου και περιλαμβαή νει κατ’ ελαή χιστον τα αναφεροή μενα στην
παραή γραφο 15.1 της παρουή σας, πλην της περιήπτωσης (η) και επιπροή σθετα, τον αριθμοή  (αν ειήναι
γνωστοή ς) και τον τιήτλο της σχετικηή ς συή μβασης.
Ή  εγγυή ηση  καληή ς  εκτεήλεσης  καταπιήπτει  υπεήρ  της  αναθεήτουσας  αρχηή  στην  περιήπτωση
παραβιήασης αποή  τον αναή δοχο  των οή ρων της συή μβασης,  οή πως αυτηή  ειδικοή τερα οριήζει.   Έιδικαή
μεταή  την  οριστικοποιήηση  της  εήκπτωσης  του  αναδοή χου  καταή  τα  οριζοή μενα  στην  παρ.  8  του
αή ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγυή ηση καληή ς εκτεήλεσης καταπιήπτει υπεήρ του εργοδοή τη.

15.3 Εγγύηση προκαταβολής
              [συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται83]
Για  την  χορηή γηση  προκαταβοληή ς  συή μφωνα με  το  αή ρθρο 12.4  της  παρουή σας,  απαιτειήται  ισοή ποση
εγγυητικηή  επιστοληή  προκαταβοληή ς  που  εκδιήδεται  συή μφωνα  με  τα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  72  ν.
4412/2016.  Ή χορηγουή μενη  προκαταβοληή  ειήναι  εήντοκη  αποή  την  ημερομηνιήα  καταβοληή ς  της  στον
αναή δοχο, με επιτοή κιο ιήσο με το μικροή τερο επιτοή κιο των εντοή κων γραμματιήων δωδεκαή μηνης ηή , αν δεν
εκδιήδονται τεήτοια, εξαή μηνης διαή ρκειας, προσαυξημεήνο καταή  0,25 ποσοστιαιήες μοναή δες. 
Ή αποή σβεση της προκαταβοληή ς και η επιστροφηή  της εγγυή ησης προκαταβοληή ς πραγματοποιουή νται,
συή μφωνα με τις διαταή ξεις των αή ρθρων 72  παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016 και …….. (εφόσον τίθενται
ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο ΄σχετικό άρθρο αυτής).
Ή προκαταβοληή  και η εγγυή ηση προκαταβοληή ς μπορουή ν να χορηγουή νται τμηματικαή . Ή προκαταβοληή
απαγορευή εται να χρησιμοποιηθειή για δαπαή νες που δεν σχετιήζονται, αή μεσα ηή  εήμμεσα, με το αντικειήμενο
της συή μβαση.

15.4 Οι  ως  αή νω  εγγυητικεής  επιστολεής  εκδιήδονται  αποή  πιστωτικαή  ηή  χρηματοδοτικαή  ιδρυή ματα  ηή
ασφαλιστικεής επιχειρηή σεις καταή  την εήννοια των περιπτωή σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αή ρθρου 14 του
ν.  4364/  2016  (Α΄13) που  λειτουργουή ν  νοή μιμα  στα  κραή τη-  μεήλη  της  Ένωσης  ηή  του  Έυρωπαιϊκουή
Οικονομικουή  Χωή ρου ηή  στα κραή τη-μεήρη της ΣΔΣ και εήχουν, συή μφωνα με τις ισχυή ουσες διαταή ξεις, το
δικαιήωμα αυτοή .  Μπορουή ν,  επιήσης,  να  εκδιήδονται  αποή  το  Έ.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Έ.Δ.Έ.  ηή  να  παρεήχονται  με
γραμμαή τιο του Ταμειήου Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων με παρακαταή θεση σε αυτοή  του αντιήστοιχου
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χρηματικουή  ποσουή .84 Αν συσταθειή  παρακαταθηή κη με γραμμαή τιο παρακαταή θεσης χρεογραή φων στο
Ταμειήο Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων, τα τοκομεριήδια ηή  μεριήσματα που ληή γουν καταή  τη διαή ρκεια της
εγγυή ησης επιστρεήφονται μεταή  τη ληή ξη τους στον υπεήρ ου η εγγυή ηση οικονομικοή  φορεήα.
Οι εγγυητικεής  επιστολεής  εκδιήδονται  κατ’  επιλογηή  του οικονομικουή  φορεήα/αναδοή χου αποή  εήνα ηή
περισσοή τερους εκδοή τες της παραπαή νω παραγραή φου, ανεξαρτηή τως του υή ψους των.

15.5  Ή αναθεήτουσα αρχηή  επικοινωνειή με τους φορειής που φεήρονται να εήχουν εκδωή σει τις εγγυητικεής
επιστολεής, προκειμεήνου να διαπιστωή σει την εγκυροή τηταή  τους85.

15.6 Οι εγγυητικεής καληή ς εκτεήλεσης και προκαταβοληή ς καταπιήπτουν με αιτιολογημεήνη αποή φαση της
αναθεήτουσας  αρχηή ς,  η  οποιήα  εκδιήδεται  μεταή  αποή  προηγουή μενη  εισηή γηση  της  διευθυή νουσας
υπηρεσιήας86.

15.7 Με αποή φαση της διευθυή νουσας υπηρεσιήας,  που εκδιήδεται υή στερα αποή  αιήτηση του αναδοή χου,
αποδεσμευή εται μεήρος των εγγυηή σεων, καταή  τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 187, περιή καταβοληή ς
της αμοιβηή ς του αναδοή χου, ανερχοή μενο σε ποσοστοή  αναή λογο με την αξιήα των εργασιωή ν περαιωθεήντος
και εγκριθεήντος σταδιήου της συή μβασης.87

Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) (Από 1/9/2021) 
Για την ταχυή τερη,  σε σχεήση με τη συμβατικηή  προθεσμιήα,  εκποή νηση πληή ρους ηή  επιμεήρους μελεήτης,
προβλεήπεται προή σθετη καταβοληή  (πριμ) ………(%) συή μφωνα με την παρ. 8 του αή ρθρου 184 του ν.
4412/2016 88.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Ή παρουή σα Διακηή ρυξη αναρτηή θηκε στο ΚΉΜΔΉΣ.
2. Τα  εήγγραφα  της  παρουή σας  διαδικασιήας  δημοή σιας  συή μβασης  καταχωρηή θηκαν  στο  σχετικοή
ηλεκτρονικοή  χωή ρο του ΈΣΉΔΉΣ- Δημοή σια Έργα με Συστημικοή  Αυή ξοντα Αριθμοή :  … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτηή θηκαν στη Διαδικτυακηή  Πυή λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΈΣΉΔΉΣ.
3. Περιήληψη  της  παρουή σας  Διακηή ρυξης  δημοσιευή εται  στον  Έλληνικοή  Τυή πο 89,  συή μφωνα  με  το
αή ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταή ται στο προή γραμμα “Διαυή γεια” diavgeia.gov.gr., 
4.  Στην  ιστοσελιήδα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  (www.dimosgrevenon.gr),  αναρταή ται  σχετικηή
ενημεήρωση, συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 2 της παρουή σας. 
5.  Οι δαπαή νες δημοσιήευσης της περιήληψης διακηή ρυξης  στον ελληνικοή  τυή πο βαρυή νουν, σε καή θε
περιήπτωση,  τον  αναή δοχο  και  εισπραή ττονται  με  τον  πρωή το  λογαριασμοή  πληρωμηή ς  της
συή μβασης90. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ή συή μβαση ανατιήθεται βαή σει του κριτηριήου του αή ρθρου 21 της παρουή σας, σε προσφεήροντα ο οποιήος
δεν αποκλειήεται αποή  τη συμμετοχηή  βαή σει του αή ρθρου 18 και πληροιή τα κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1 Δικαιήωμα  συμμετοχηή ς  εήχουν  φυσικαή  ηή  νομικαή  προή σωπα,  ηή  ενωή σεις  αυτωή ν  που
δραστηριοποιουή νται στην εκποή νηση μελετωή ν των κατηγοριωή ν που αναφεήρονται στο αή ρθρο 12.191 και
που ειήναι εγκατεστημεήνα σε:92

α) κραή τος-μεήλος της Ένωσης, 
β) κραή τος-μεήλος του Έυρωπαιϊκουή  Οικονομικουή  Χωή ρου (Έ.Ο.Χ.), 
γ) τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή  που η υποή  αναή θεση
δημοή σια  συή μβαση  καλυή πτεται  αποή  τα  Παραρτηή ματα  1,  2,  4,  5,  6  και  793 και  τις  γενικεής
σημειωή σεις του σχετικουή  με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ως αή νω Συμφωνιήας, καθωή ς και 
δ) τριήτες χωή ρες που δεν εμπιήπτουν στην περιήπτωση γ΄ της παρουή σας παραγραή φου και εήχουν
συναή ψει διμερειής ηή  πολυμερειής συμφωνιήες με την Ένωση σε θεήματα διαδικασιωή ν αναή θεσης
δημοσιήων συμβαή σεων. 

Στο βαθμοή  που καλυή πτονται αποή  τα Παραρτηή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικεής σημειωή σεις του
σχετικουή  με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ΣΔΣ, καθωή ς και τις λοιπεής διεθνειής συμφωνιήες αποή  τις
οποιήες  δεσμευή εται  η  Ένωση,  οι  αναθεήτουσες  αρχεής  επιφυλαή σσουν  για  τα  εήργα,  τα  αγαθαή ,  τις
υπηρεσιήες και τους οικονομικουή ς φορειής των χωρωή ν που εήχουν υπογραή ψει τις εν λοή γω συμφωνιήες
μεταχειήριση εξιήσου ευνοιϊκηή  με αυτηή ν που επιφυλαή σσουν για τα εήργα, τα αγαθαή ,  τις υπηρεσιήες και
τους οικονομικουή ς φορειής της Ένωσης94.

17.2  Οικονομικοή ς φορεήας συμμετεήχει ειήτε μεμονωμεήνα ειήτε ως μεήλος εήνωσης95.

17.3 Οι ενωή σεις οικονομικωή ν φορεήων συμμετεήχουν υποή  τους οή ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αή ρθρου 19
και των περιπτωή σεων γ) και δ) της παρ. 1 του αή ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειήται αποή  τις εν
λοή γω ενωή σεις να περιβληθουή ν συγκεκριμεήνη νομικηή  μορφηή  για την υποβοληή  προσφοραή ς.  Ή εήνωση
των  φυσικωή ν  ηή  νομικωή ν  προσωή πων  μπορειή  να  αφοραή  στην  ιήδια  ηή  σε  διαφορετικεής  κατηγοριήες
μελετωή ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1  Αποκλειήεται  αποή  τη  συμμετοχηή  στην  παρουή σα διαδικασιήα  συή ναψης συή μβασης (διαγωνισμοή )
οικονομικοή ς φορεήας, εφοή σον συντρεήχει στο προή σωποή  του (αν προή κειται για μεμονωμεήνο φυσικοή  ηή
νομικοή  προή σωπο) ηή  σε εήνα αποή  τα μεήλη του (αν προή κειται περιή  εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων ) εήνας
αποή  τους λοή γους των παρακαή τω περιπτωή σεων:

18.1.1 Ύπαή ρχει  εις  βαή ρος του αμεταή κλητη96 καταδικαστικηή  αποή φαση για εήναν αποή  τα παρακαή τω
εγκληή ματα :

α)  συμμετοχηή  σε  εγκληματικηή  οργαή νωση,  οή πως αυτηή  οριήζεται  στο αή ρθρο 2 της αποή φασης
πλαιήσιο  2008/841/  ΔΈΎ  του  Συμβουλιήου  της  24ης  Οκτωβριήου  2008,  για  την  καταπολεήμηση  του
οργανωμεήνου εγκληή ματος (ΈΈ  L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκληή ματα του αή ρθρου 187 του
Ποινικουή  Κωή δικα (εγκληματικηή  οργαή νωση),

β) ενεργητικηή  δωροδοκιήα, οή πως οριήζεται στο αή ρθρο 3 της συή μβασης περιή της καταπολεήμησης
της δωροδοκιήας στην οποιήα ενεήχονται υπαή λληλοι των Έυρωπαιϊκωή ν Κοινοτηή των ηή  των κρατωή ν μελωή ν
της Ένωσης (ΈΈ  C 195 της 25.6.1997, σ.  1) και στην παρ. 1 του αή ρθρου 2 της αποή φασης πλαιήσιο
2003/568/ΔΈΎ του Συμβουλιήου της 22ας Ιουλιήου 2003, για την καταπολεήμηση της δωροδοκιήας στον
ιδιωτικοή  τομεήα (ΈΈ  L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθωή ς και,  οή πως οριήζεται στο εθνικοή  διήκαιο του
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οικονομικουή  φορεήα,  και τα εγκληή ματα των αή ρθρων 159Α (δωροδοκιήα πολιτικωή ν προσωή πων),  236
(δωροδοκιήα υπαλληή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιήα δικαστικωή ν λειτουργωή ν), 237Α παρ. 2 (εμποριήα
επιρροηή ς μεσαή ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκιήα στον ιδιωτικοή  τομεήα) του Ποινικουή  Κωή δικα,

γ) απαή τη εις βαή ρος των οικονομικωή ν συμφεροή ντων της Ένωσης, καταή  την εήννοια των αή ρθρων
3 και 4 της Οδηγιήας (ΈΈ) 2017/1371 του Έυρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 5ης
Ιουλιήου 2017 σχετικαή  με την καταπολεήμηση, μεήσω του ποινικουή  δικαιήου, της απαή της εις βαή ρος των
οικονομικωή ν συμφεροή ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληή ματα των αή ρθρων 159Α
(δωροδοκιήα πολιτικωή ν προσωή πων), 216 (πλαστογραφιήα), 236 (δωροδοκιήα υπαλληή λου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκιήα  δικαστικωή ν  λειτουργωή ν),  242  (ψευδηή ς  βεβαιήωση,  νοή θευση  κ.λπ.),  374  (διακεκριμεήνη
κλοπηή ), 375 (υπεξαιήρεση), 386 (απαή τη), 386Α (απαή τη με υπολογιστηή ), 386Β (απαή τη σχετικηή  με τις
επιχορηγηή σεις),  390  (απιστιήα)  του  Ποινικουή  Κωή δικα  και  των  αή ρθρων  155  επ.  του  Έθνικουή
Τελωνειακουή  Κωή δικα  (ν.  2960/2001,  Α’  265),  οή ταν  αυταή  στρεήφονται  καταή  των  οικονομικωή ν
συμφεροή ντων της Έυρωπαιϊκηή ς  Ένωσης ηή  συνδεήονται με την προσβοληή  αυτωή ν των συμφεροή ντων,
καθωή ς  και  τα  εγκληή ματα  των  αή ρθρων  23  (διασυνοριακηή  απαή τη  σχετικαή  με  τον  ΦΠΑ)  και  24
(επικουρικεής διαταή ξεις για την ποινικηή  προστασιήα των οικονομικωή ν συμφεροή ντων της Έυρωπαιϊκηή ς
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκρατικαή  εγκληή ματα  ηή  εγκληή ματα  συνδεοή μενα  με  τρομοκρατικεής  δραστηριοή τητες,
οή πως οριήζονται, αντιστοιήχως στα αή ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιήας (ΈΈ) 2017/541 του Έυρωπαιϊκουή
Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 15ης Μαρτιήου 2017 για την καταπολεήμηση της τρομοκρατιήας
και  την  αντικαταή σταση  της  αποή φασης  πλαισιήου  2002/475/ΔΈΎ  του  Συμβουλιήου  και  για  την
τροποποιήηση  της  αποή φασης  2005/671/ΔΈΎ  του  Συμβουλιήου  (EE L 88/31.03.2017)  ηή  ηθικηή
αυτουργιήα ηή  συνεήργεια ηή  αποή πειρα διαή πραξης εγκληή ματος, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 14 αυτηή ς, και
τα εγκληή ματα  των αή ρθρων  187Α  και  187Β του  Ποινικουή  Κωή δικα,  καθωή ς  και  τα  εγκληή ματα των
αή ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες ηή  χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας,
οή πως αυτεής οριήζονται στο αή ρθρο 1 της Οδηγιήας (ΈΈ) 2015/849 του Έυρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και
του  Συμβουλιήου,  της  20ης  Μαιΐου  2015,  σχετικαή  με  την  προή ληψη  της  χρησιμοποιήησης  του
χρηματοπιστωτικουή  συστηή ματος για τη νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες ηή  για
τη χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας, την τροποποιήηση του κανονισμουή  (ΈΈ) αριθμ. 648/2012 του
Έυρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και  του Συμβουλιήου,  και  την καταή ργηση της οδηγιήας 2005/60/ΈΚ του
Έυρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου και της οδηγιήας 2006/70/ΈΚ της Έπιτροπηή ς (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκληή ματα των αή ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδικηή  εργασιήα και αή λλες μορφεής εμποριήας ανθρωή πων, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 2 της
Οδηγιήας 2011/36/ ΈΈ του Έυρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 5ης Απριλιήου 2011, για
την προή ληψη και την καταπολεήμηση της εμποριήας ανθρωή πων και για την προστασιήα των θυμαή των
της, καθωή ς και για την αντικαταή σταση της αποή φασης πλαιήσιο 2002/629/ΔΈΎ του Συμβουλιήου (ΈΈ L
101  της  15.4.2011,  σ.  1)  και  τα  εγκληή ματα  του  αή ρθρου  323Α  του  Ποινικουή  κωή δικα  (εμποριήα
ανθρωή πων).

Ο  οικονομικοή ς  φορεήας  αποκλειήεται,  επιήσης,  οή ταν  το  προή σωπο  εις  βαή ρος  του  οποιήου  εκδοή θηκε
αμεταή κλητη  καταδικαστικηή  αποή φαση  ειήναι  μεήλος  του  διοικητικουή ,  διευθυντικουή  ηή  εποπτικουή
οργαή νου του ηή  εήχει εξουσιήα εκπροσωή πησης, ληή ψης αποφαή σεων ηή  ελεήγχου σε αυτοή . Ή υποχρεήωση του
προηγουή μενου εδαφιήου αφοραή : 

i)  στις  περιπτωή σεις  εταιρειωή ν  περιορισμεήνης  ευθυή νης  (Έ.Π.Έ.),  ιδιωτικωή ν  κεφαλαιουχικωή ν
εταιρειωή ν (Ι.Κ.Έ.), προσωπικωή ν εταιρειωή ν (Ο.Έ. και Έ.Έ.) τους διαχειριστεής. 

ii)  στις  περιπτωή σεις  ανωνυή μων εταιρειωή ν  (Α.Έ.),  τον  Διευθυή νοντα Συή μβουλο,  τα  μεήλη  του
Διοικητικουή  Συμβουλιήου καθωή ς και τα προή σωπα στα οποιήα με αποή φαση του Διοικητικουή  Συμβουλιήου
εήχει ανατεθειή το συή νολο της διαχειήρισης και εκπροσωή πησης της εταιρειήας 

iii) στις περιπτωή σεις των συνεταιρισμωή ν, τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβουλιήου, ηή  
iv) στις υποή λοιπες περιπτωή σεις νομικωή ν προσωή πων,  τον καταή  περιήπτωση νοή μιμο εκπροή σωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση97. 
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18.1.2 α) Ο  οικονομικοή ς  φορεήας  εήχει αθετηή σει τις υποχρεωή σεις του οή σον αφοραή  στην καταβοληή
φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς  ασφαή λισης και αυτοή  εήχει  διαπιστωθειή  αποή  δικαστικηή  ηή  διοικητικηή
αποή φαση  με  τελεσιήδικη  και  δεσμευτικηή  ισχυή ,  συή μφωνα  με  διαταή ξεις  της  χωή ρας  οή που  ειήναι
εγκατεστημεήνος  ηή  την εθνικηή  νομοθεσιήα  
ηή /και 

β) οή ταν η αναθεήτουσα αρχηή   μπορειή να αποδειήξει με τα καταή λληλα μεήσα οή τι ο προσφεήρων εήχει
αθετηή σει τις υποχρεωή σεις του οή σον αφοραή  την καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης.

Αν ο προσφεήρων ειήναι Έλληνας πολιήτης ηή  εήχει την εγκαταή στασηή  του στην Έλλαή δα, οι υποχρεωή σεις
του  που  αφορουή ν  στις  εισφορεής  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης  καλυή πτουν  τοή σο  την  κυή ρια  οή σο  και  την
επικουρικηή  ασφαή λιση.
Οι υποχρεωή σεις  των περ.  α’  και β’  θεωρειήται  οή τι  δεν εήχουν αθετηθειή  εφοή σον δεν εήχουν καταστειή
ληξιπροή θεσμες ηή  εφοή σον αυτεής εήχουν υπαχθειή σε δεσμευτικοή  διακανονισμοή  που τηρειήται. 
Δεν αποκλειήεται ο προσφεήρων, οή ταν εήχει εκπληρωή σει τις υποχρεωή σεις του ειήτε καταβαή λλοντας τους
φοή ρους ηή  τις εισφορεής κοινωνικηή ς ασφαή λισης που οφειήλει, συμπεριλαμβανομεήνων, καταή  περιήπτωση,
των δεδουλευμεήνων τοή κων ηή  των προστιήμων ειήτε υπαγοή μενος σε δεσμευτικοή  διακανονισμοή  για την
καταβοληή  τους, στο μεήτρο που τηρειή τους οή ρους του δεσμευτικουή  κανονισμουή 98. 

18.1.3 Κατ’ εξαιήρεση,  για τους πιο καή τω επιτακτικουή ς  λοή γους δημοή σιου συμφεήροντος .........................
(οή πως δημοή σιας υγειήας ηή  προστασιήας του περιβαή λλοντος, οι οποιήοι συμπληρωή νονται αποή  την ανα-
θεήτουσα αρχηή ),  δεν εφαρμοή ζονται οι παραή γραφοι   18.1.1 και  18.1.2. και δεν αποκλειήονται οι προ-
σφεήροντες οικονομικοιή φορειής. 
[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του 18.1.2
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 73 παρ. 3 ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν
ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3]. 

18.1.4  Κατ’ εξαιήρεση, επιήσης, οικονομικοή ς φορεήας δεν αποκλειήεται, οή ταν ο αποκλεισμοή ς θα ηή ταν σα-
φωή ς δυσαναή λογος, ιδιήως οή ταν μοή νο μικραή  ποσαή  των φοή ρων ηή  των εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης
δεν εήχουν καταβληθειή  ηή  οή ταν ο προσφεήρων ενημερωή θηκε σχετικαή  με το ακριβεής ποσοή  που οφειήλεται
λοή γω αθεήτησης των υποχρεωή σεωή ν του οή σον αφοραή  στην καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς
ασφαή λισης σε χροή νο καταή  τον οποιήο δεν ειήχε τη δυνατοή τητα να λαή βει μεήτρα, συή μφωνα με το τελευ-
ταιήο εδαή φιο της περ. β' της παρ. 2 του αή ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν αποή  την εκπνοηή  της προθεσμιήας
υποβοληή ς προσφοραή ς του αή ρθρου 14 της παρουή σας.. 
[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του 18.1.2
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 73 παρ. 3 . 4412/2016).  Σε περίπτωση που δεν
ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4. Εάν παραμείνει, προτείνεται
να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών μέχρι το
οποίο ισχύει η παρέκκλιση]

18.1.5 Αποκλειήεται αποή  τη συμμετοχηή  στη διαδικασιήα συή ναψης της παρουή σας συή μβασης, οικονομικοή ς
φορεήας σε οποιαδηή ποτε αποή  τις ακοή λουθες κατασταή σεις99: 

(α)  εαή ν εήχει  αθετηή σει  τις  ισχυή ουσες  υποχρεωή σεις  του  που  προβλεήπονται  στην  παρ.  2  του
αή ρθρου 18 του ν.  4412/2016 περιή  αρχωή ν που εφαρμοή ζονται  στις  διαδικασιήες  συή ναψης δημοσιήων
συμβαή σεων,

(β) εαή ν τελειή  υποή  πτωή χευση ηή  εήχει υπαχθειή  σε διαδικασιήα ειδικηή ς εκκαθαή ρισης ηή  τελειή  υποή
αναγκαστικηή  διαχειήριση  αποή  εκκαθαριστηή  ηή  αποή  το  δικαστηή ριο  ηή  εήχει  υπαχθειή  σε  διαδικασιήα
πτωχευτικουή  συμβιβασμουή  ηή  εήχει αναστειήλει τις επιχειρηματικεής του δραστηριοή τητες ηή  εήχει υπαχθειή
σε διαδικασιήα εξυγιήανσης και δεν τηρειή  τους οή ρους αυτηή ς ηή  εαή ν βριήσκεται σε οποιαδηή ποτε αναή λογη
καταή σταση προκυή πτουσα αποή  παροή μοια διαδικασιήα,  προβλεποή μενη σε εθνικεής  διαταή ξεις νοή μου.   Ή
αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή να μην αποκλειήει εήναν οικονομικοή  φορεήα, ο οποιήος βριήσκεται σε μια εκ των
κατασταή σεων που αναφεήρονται στην παραπαή νω περιήπτωση, υποή  την προυϊ ποή θεση οή τι η αναθεήτουσα
αρχηή  εήχει  αποδειήξει  οή τι  ο  εν  λοή γω φορεήας  ειήναι  σε  θεήση  να εκτελεήσει  τη  συή μβαση,  λαμβαή νοντας
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υποή ψη τις ισχυή ουσες διαταή ξεις και τα μεήτρα για τη συνεήχιση της επιχειρηματικηή ς του λειτουργιήας
(παρ. 5 αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016) 100 ,

(γ) εαή ν, με την επιφυή λαξη της παραγραή φου 3β του αή ρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περιή
ποινικωή ν  κυρωή σεων και  αή λλων διοικητικωή ν  συνεπειωή ν,  υπαή ρχουν επαρκωή ς  ευή λογες ενδειήξεις  που
οδηγουή ν  στο  συμπεήρασμα  οή τι  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  συνηή ψε  συμφωνιήες  με  αή λλους  οικονομικουή ς
φορειής με στοή χο τη στρεήβλωση του ανταγωνισμουή ,

δ)  εαή ν  μιήα  καταή σταση  συή γκρουσης  συμφεροή ντων καταή  την  εήννοια  του  αή ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορειή να θεραπευθειή αποτελεσματικαή  με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(ε)  εαή ν  μιήα  καταή σταση  στρεήβλωσης  του  ανταγωνισμουή  αποή  την  προή τερη  συμμετοχηή  των
προσφεροή ντων καταή  την προετοιμασιήα της διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης, καταή  τα οριζοή μενα στο
αή ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειή να θεραπευθειή με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(στ)  εαή ν  εήχει  επιδειήξει  σοβαρηή  ηή  επαναλαμβανοή μενη  πλημμεήλεια  καταή  την  εκτεήλεση
ουσιωή δους απαιήτησης στο πλαιήσιο προηγουή μενης δημοή σιας συή μβασης, προηγουή μενης συή μβασης με
αναθεήτοντα φορεήα ηή  προηγουή μενης συή μβασης παραχωή ρησης που ειήχε ως αποτεήλεσμα την προή ωρη
καταγγελιήα της προηγουή μενης συή μβασης, αποζημιωή σεις ηή  αή λλες παροή μοιες κυρωή σεις,

(ζ) εαή ν εήχει κριθειή εήνοχος εκ προθεήσεως σοβαρωή ν απατηλωή ν δηλωή σεων καταή  την παροχηή  των
πληροφοριωή ν  που απαιτουή νται  για την εξακριήβωση της απουσιήας  των λοή γων αποκλεισμουή  ηή  την
πληή ρωση των κριτηριήων επιλογηή ς,  εήχει  αποκρυή ψει τις πληροφοριήες  αυτεής  ηή  δεν ειήναι  σε θεήση να
προσκομιήσει τα δικαιολογητικαή  που απαιτουή νται κατ’ εφαρμογηή   του αή ρθρου 79 του ν. 4412/2016
και του αή ρθρου 22 Β της παρουή σας,

(η)  εαή ν  επιχειήρησε  να επηρεαή σει  με  αθεήμιτο  τροή πο  τη  διαδικασιήα  ληή ψης  αποφαή σεων  της
αναθεήτουσας  αρχηή ς,  να  αποκτηή σει  εμπιστευτικεής  πληροφοριήες  που  ενδεήχεται  να  του  αποφεήρουν
αθεήμιτο  πλεονεήκτημα  στη  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης  ηή  να  παραή σχει  με  απατηλοή  τροή πο
παραπλανητικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να επηρεαή σουν ουσιωδωή ς τις αποφαή σεις που αφορουή ν
τον αποκλεισμοή , την επιλογηή  ηή  την αναή θεση,

(θ)  εαή ν η  αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή  να  αποδειήξει,  με  καταή λληλα μεήσα,  οή τι   εήχει  διαπραή ξει
σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα, το οποιήο θεήτει εν αμφιβοή λω την ακεραιοή τηταή  του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.101

18.1.6 Ή  αναθεήτουσα  αρχηή  αποκλειήει  προσφεήροντα,  σε  οποιοδηή ποτε  χρονικοή  σημειήο  καταή  τη
διαή ρκεια  της  διαδικασιήας  συή ναψης  συή μβασης,  οή ταν  αποδεικνυή εται  οή τι  αυτοή ς  βριήσκεται,  λοή γω
πραή ξεων ηή  παραλειήψεων του,  ειήτε  πριν ειήτε  καταή  τη διαδικασιήα,  σε μιήα αποή  τις περιπτωή σεις  των
προηγουή μενων παραγραή φων102. 

18.1.7 Προσφεήρων που εμπιήπτει σε μια αποή  τις κατασταή σεις που αναφεήρονται στις παραγραή φους
18.1.1,  και 18.1.5103 εκτοή ς  αποή  την περ. β’  αυτηή ς,  μπορειή  να προσκομιήζει  στοιχειήα προκειμεήνου να
αποδειήξει οή τι τα μεήτρα που εήλαβε επαρκουή ν για να αποδειήξουν την αξιοπιστιήα του, παροή τι συντρεήχει ο
σχετικοή ς  λοή γος  αποκλεισμουή .  Για  τον σκοπό αυτόν,  ο  οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  έχει
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά
και  οργανωτικά μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε επίπεδο προσωπικού  κατάλληλα για  την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων104. 
Τα μεήτρα που λαμβαή νονται αποή  τους προσφεήροντες αξιολογουή νται σε συναή ρτηση με τη σοβαροή τητα
και  τις  ιδιαιήτερες  περισταή σεις  του  ποινικουή  αδικηή ματος  ηή  του  παραπτωή ματος.  Έαή ν  τα  στοιχειήα
κριθουή ν επαρκηή , ο εν λοή γω προσφεήρων δεν αποκλειήεται αποή  τη διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης. Αν τα
μεήτρα  κριθουή ν  ανεπαρκηή ,  γνωστοποιειήται  στον  προσφεήροντα  το  σκεπτικοή  της  αποή φασης  αυτηή ς.
Οικονομικοή ς  φορεήας  που  εήχει  αποκλειστειή,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσιήδικη
αποή φαση,  αποή  τη  συμμετοχηή  σε  διαδικασιήες  συή ναψης  συή μβασης  ηή  αναή θεσης  παραχωή ρησης  δεν
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μπορειή  να καή νει χρηή ση της ανωτεήρω δυνατοή τητας καταή  την περιήοδο του αποκλεισμουή  που οριήζεται
στην εν λοή γω αποή φαση.

18.1.8 Ή αποή φαση για την διαπιήστωση της επαή ρκειας ηή  μη των επανορθωτικωή ν μεήτρων καταή  την
προηγουή μενη παραή γραφο εκδιήδεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στις παρ. 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν.
4412/2016.105

18.1.9  Οικονομικός  φορέας,  σε  βάρος του οποίου έχει  επιβληθεί  η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής106

19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφεήροντες απαιτειήται να ειήναι εγγεγραμμεήνοι στο σχετικοή  επαγγελματικοή  μητρωή ο που τηρειήται
στο κραή τος εγκαταή στασηή ς τους. 
Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  στην  Έλλαή δα  απαιτειήται  να  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  στα
Μητρωή α Μελετητωή ν ηή  Γραφειήων Μελετωή ν για το χρονικοή  διαή στημα που εξακολουθουή ν να ισχυή ουν οι
μεταβατικεής προθεσμιήες του αή ρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ηή  στο Μητρωή ο Μελετητικωή ν Έπιχειρηή σεων
Δημοσιήων Έργων (ΜΉ.Μ.Έ.ΔΈ.) αποή  την εήναρξη ισχυή ος του τελευταιήου, στην κατηγοριήα/ κατηγοριήες
μελετωή ν του αή ρθρου 12.1 της παρουή σας107.  Οι  προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι   σε λοιπαή
κραή τη μεήλη της Έυρωπαιϊκηή ς Ένωσης απαιτειήται να ειήναι εγγεγραμμεήνοι σε αντιήστοιχα Μητρωή α του
Παραρτηή ματος XI του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια108

Καή θε προσφεήρων πρεήπει να διαθεήτει: 
.........................................................................................
.........................................................................................  

Σε  περιήπτωση  εήνωσης  οικονομικωή ν  φορεήων,  οι  παραπαή νω  ελαή χιστες  απαιτηή σεις  καλυή πτονται
αθροιστικαή  αποή  τα μεήλη της εήνωσης.  [όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος με
τον  οποίο  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  θα  πληρούν  τις  απαιτήσεις  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  π.χ.  από  ένα  τουλάχιστον  μέλος  της  ένωσης  ή  αν  θα  πρέπει  να
καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον
αυτό  δικαιολογείται  από  αντικειμενικούς  λόγους  και  είναι  σύμφωνο  με  την  αρχή  της
αναλογικότητας]109. 

19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα110

Καή θε προσφεήρων πρεήπει να διαθεήτει: 
Α) Πεήραν των παραπαή νω προυϊ ποθεήσεων, επί ποινή αποκλεισμού, ειδικηή  τεχνικηή  και επαγγελματικηή

ικανοή τητα οή πως οριήζεται ακολουή θως: 
Ø Για την κατηγορία μελέτης  (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, η

προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 20.626,36€ (προ Φ.Π.Α.) και απαιτείται μελετητής με
πτυχίο Α’ τάξης. 

Ø Για  την  κατηγορία  μελέτης  (09)  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές  και
Ηλεκτρονικές Μελέτες, η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι  57.629,97€ (προ Φ.Π.Α.)
και απαιτείται μελετητής με πτυχίο Γ’ τάξης. 

Β)  Πέραν  της  γενικής  καταλληλότητας  δεν  απαιτείται  άλλη  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα.
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...........................................................................................

............................................................................................   
Σε  περιήπτωση  εήνωσης οικονομικωή ν  φορεήων,  οι  παραπαή νω  ελαή χιστες  απαιτηή σεις  καλυή πτονται  .....
[όπου  κρίνεται  αναγκαίο  διευκρινίζεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων θα
πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας111,  ήτοι αθροιστικά από όλα τα μέλη
της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της
ένωσης  χωριστά  ή  οποιοσδήποτε  άλλος  τρόπος  κάλυψής  τους,  εφόσον  αυτό  δικαιολογείται  από
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας]112.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας113113

...............................................................................................................................
[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας να αναφέρεται από την αναθέτουσα
αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Ή  προσφοραή  των  διαγωνιζομεήνων  περιλαμβαή νει  τους  ακοή λουθους  ηλεκτρονικουή ς
υποφακεήλους:
(α)  υποφαή κελο με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς»
(β) υποφαή κελο με την εήνδειξη «Οικονομικηή  Προσφοραή »,
συή μφωνα με τα κατωτεήρω:

20.2 Ο ηλεκτρονικοή ς υποφαή κελος «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» πρεήπει, επιή  ποινηή  αποκλεισμουή ,
να περιεήχει τα ακοή λουθα υποή  (α) και (β) στοιχειήα :
α)  το  Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο  Έγγραφο  Συή μβασης  (ΈΈΈΣ).  Έπιήσης  δυή ναται  να  περιλαμβαή νει  και
συνοδευτικηή  υπευή θυνη δηή λωση,  με την οποιήα ο οικονομικοή ς  φορεήας μπορειή  να διευκρινιήζει  τις
δηλωή σεις  και  πληροφοριήες  που  παρεήχει  στο  ΈΈΈΣ.  Ή  συνοδευτικηή  υπευή θυνη  δηή λωση
υπογραή φεται, συή μφωνα με οή σα προβλεήπονται στο αή ρθρο 79Α του ιήδιου ν. 4412/2016114.
β) την εγγυή ηση συμμετοχηή ς, του αή ρθρου 15 της παρουή σας.

[συμπληρώνονται   τυχόν  πρόσθετα  έγγραφα  που  καθορίζονται  από  την  αναθέτουσα  αρχή]
………………………………………….115

20.3  Ο  ηλεκτρονικοή ς  υποφαή κελος  «Οικονομικηή  Προσφοραή »  περιεή χει  το  αρχειήο  pdf,  το
οποιήο  παραή γεται  αποή  το  υποσυή στημα,  αφουή  συμπληρωθουή ν  καταλληή λως  οι  σχετικεή ς
φοή ρμες συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  3.5.  γ’  και  δ’  της  παρουή σας.   και  υπογραή φεται,
τουλαή χιστον  με  προηγμεή νη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή ,  η  οποιήα  υποστηριή ζεται  αποή
αναγνωρισμεή νο (εγκεκριμεή νο) πιστοποιητικοή .

20.4 Στις παραπαή νω περιπτωή σεις που με την  προσφοραή  υποβαή λλονται δημοή σια ηή  ιδιωτικαή  εήγγραφα,
αυταή  γιήνονται αποδεκταή  συή μφωνα με οή σα προβλεήπονται αή ρθρο 5 Β της παρουή σας.

20.5 Έπισημαιήνεται οή τι οικονομικοή ς φορεήας παραή γει, καταή  περιήπτωση, αποή  το Ύποσυή στημα ΈΣΉΔΉΣ-
Δημοή σια  Έργα  τα  ηλεκτρονικαή  αρχειήα  («εκτυπωή σεις»)  των  Δικαιολογητικωή ν  Συμμετοχηή ς  και  της
Οικονομικηή ς Προσφοραή ς σε μορφηή  αρχειήου Portable Document Format (PDF), τα οποιήα υποβαή λλονται
και γιήνονται αποδεκταή , υπογεγραμμεήνα, τουλαή χιστον,  με προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή , η οποιήα
υποστηριήζεται  αποή  αναγνωρισμεήνο  (εγκεκριμεήνο)  πιστοποιητικοή  και  επισυναή πτονται  στους
αντιήστοιχους ηλεκτρονικουή ς (υπο)φακεήλους της προσφοραή ς.
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Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

Κριτηή ριο αναή θεσης της συή μβασης ειήναι η «πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή »
μοή νο βαή σει  τιμηή ς (χαμηλοή τερη τιμηή ).

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Α. Το δικαιήωμα συμμετοχηή ς και οι οή ροι και προυϊ ποθεήσεις συμμετοχηή ς οή πως οριήζονται στην παρουή σα
διακηή ρυξη, κριήνονται 
α) καταή  την υποβοληή  της προσφοραή ς, με την υποβοληή  του ΈΈΈΣ, 
β) καταή  την υποβοληή  των δικαιολογητικωή ν του παροή ντος αή ρθρου, συή μφωνα με το αή ρθρο 5 (α και β)
της παρουή σας, 
γ)  καταή  τη  συή ναψη  της  συή μβασης  δια  της  υπευή θυνης  δηή λωσης   συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  8.1  της
παρουή σας. 

Β. Καταή  την υποβοληή  προσφορωή ν οι οικονομικοιή  φορειής υποβαή λλουν το Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο Έγγραφο
Συή μβασης (ΈΈΈΣ),  συή μφωνα με  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 79   παρ.  1  του  ν.  4412/2016,  το οποιήο
ισοδυναμειή  με   ενημερωμεήνη  υπευή θυνη  δηή λωση,  με  τις  συνεήπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταή σταση των πιστοποιητικωή ν που εκδιήδουν δημοή σιες αρχεής ηή
τριήτα μεήρη, επιβεβαιωή νοντας οή τι ο εν λοή γω οικονομικοή ς φορεήας πληροιή τις ακοή λουθες προυϊ ποθεήσεις:
α)  δεν  βριήσκεται  σε  μιήα  αποή  τις  κατασταή σεις  του  αή ρθρου  18  της  παρουή σας,
β) πληροιή  τα σχετικαή  κριτηή ρια επιλογηή ς τα οποιήα εήχουν καθοριστειή,  συή μφωνα με το αή ρθρο 19 της
παρουή σας.
Σε  οποιοδηή ποτε  χρονικοή  σημειήο  καταή  τη  διαή ρκεια  της  διαδικασιήας,  μπορειή  να  ζητηθειή  αποή  τους
προσφεήροντες να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή  αποή  τα κατωτεήρω αναφεροή μενα, οή ταν
αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.
Το ΈΈΈΣ φεήρει υπογραφηή  με ημερομηνιήα εντοή ς του χρονικουή  διαστηή ματος καταή  το οποιήο μπορουή ν να
υποβαή λλονται προσφορεής.116 
Καταή  την υποβοληή  του ΈΈΈΣ, καθωή ς και της συνοδευτικηή ς υπευή θυνης δηή λωσης, ειήναι δυνατηή , με μοή νη
την υπογραφηή  του καταή  περιήπτωση εκπροσωή που του οικονομικουή  φορεήα, η προκαταρκτικηή  αποή δειξη
των  λοήγων  αποκλεισμουή  που  αναφεήρονται  στο  αή ρθρο  18.1.1  της  παρουή σας,  για  το  συή νολο  των
φυσικωή ν προσωή πων που ειήναι μεήλη του διοικητικουή , διευθυντικουή  ηή  εποπτικουή  οργαή νου του ηή  εήχουν
εξουσιήα εκπροσωή πησης, ληή ψης αποφαή σεων ηή  ελεήγχου σε αυτοή ν117. 
Ως  εκπροή σωπος  του  οικονομικουή  φορεήα,  για  την  εφαρμογηή  του  παροή ντος,  νοειήται  ο  νοή μιμος
εκπροή σωπος αυτουή , οή πως προκυή πτει αποή  το ισχυή ον καταστατικοή  ηή  το πρακτικοή  εκπροσωή πησηή ς του
καταή  το  χροή νο  υποβοληή ς  της  προσφοραή ς  ηή  το  αρμοδιήως  εξουσιοδοτημεήνο  φυσικοή  προή σωπο  να
εκπροσωπειή  τον  οικονομικοή  φορεήα  για  διαδικασιήες  συή ναψης  συμβαή σεων  ηή  για  τη  συγκεκριμεήνη
διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης118.
Ο οικονομικοή ς  φορεήας φεήρει την υποχρεήωση, να δηλωή σει,  μεήσω του ΈΈΈΣ,  με ακριήβεια στην ανα-
θεήτουσα αρχηή ,  ως εήχουσα την αποκλειστικηή  αρμοδιοή τητα ελεήγχου για την τυχοή ν συνδρομηή  λοή γων
αποκλεισμουή 119, την καταή στασηή  του σε σχεήση με τους λοή γους που προβλεήπονται στο αή ρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο αή ρθρο 18 της παρουή σης120 και ταυτοή χρονα να επικαλεσθειή  και τυχοή ν ληφθεήντα
μεήτρα προς αποκαταή σταση της αξιοπιστιήας του.
Έπισημαιήνεται  οή τι  καταή  την  απαή ντηση  οικονομικουή  φορεήα  στο  ερωή τημα  του  ΈΈΈΣ  ηή  αή λλου
αντιήστοιχου εντυή που ηή  δηή λωσης για συή ναψη συμφωνιωή ν με αή λλους οικονομικουή ς φορειής με στοήχο τη
στρεήβλωση του ανταγωνισμουή , η συνδρομηή  περισταή σεων, οή πως η τριετηή ς παραγραφηή  της παρ. 10
του αή ρθρου 73, περιή λοήγων αποκλεισμουή , ηή  η εφαρμογηή  της παρ. 3β του αή ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυή εται στο σχετικοή  πεδιήο που προβαή λλει κατοή πιν θετικηή ς απαή ντησης.
Οι  προηγουή μενες  αρνητικεής  απαντηή σεις  στο  ανωτεήρω  ερωή τημα  του  ΈΈΈΣ  ηή  αή λλου  αντιήστοιχου
εντυή που ηή  δηή λωσης, αποή  οικονομικουή ς φορειής οι οποιήοι εμπιήπτουν στο πεδιήο εφαρμογηή ς της παρ. 3β
του αή ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουή ν τον λοήγο αποκλεισμουή  των περ. ζ’ ηή / και θ’ της
παρ. 4 του αή ρθρου 73 του παροή ντος και δεν απαιτειήται να δηλωθουή ν καταή  τη συμπληή ρωση του ΈΈΈΣ
και καή θε αντιήστοιχου εντυή που.
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Όσον αφοραή  τις υποχρεωή σεις  για την καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτεής θεωρειήται οή τι δεν εήχουν αθετηθειή  εφοή σον
δεν  εήχουν  καταστειή  ληξιπροή θεσμες  ηή  εφοή σον  εήχουν  υπαχθειή  σε  δεσμευτικοή  διακανονισμοή  που
τηρειήται. Στην περιήπτωση αυτηή , ο οικονομικοή ς φορεήας δεν υποχρεουή ται να απαντηή σει καταφατικαή
στο σχετικοή  πεδιήο του ΈΈΈΣ με το οποιήο ερωταή ται εαή ν  ο οικονομικοή ς  φορεήας εήχει  ανεκπληή ρωτες
υποχρεωή σεις  οή σον  αφοραή  στην  καταβοληή  φοή ρων  ηή  εισφορωή ν  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης  ηή ,  καταή
περιήπτωση, εαή ν εήχει αθετηή σει τις παραπαή νω υποχρεωή σεις του121

Στην  περιήπτωση  υποβοληή ς  προσφοραή ς  αποή  εήνωση  οικονομικωή ν  φορεήων,  το  ΈΈΈΣ  υποβαή λλεται
χωρισταή  αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης.

Στην  περιήπτωση  που  προσφεήρων  οικονομικοή ς  φορεήας  δηλωή νει  στο  ΈΈΈΣ  την  προή θεσηή  του  για
αναή θεση υπεργολαβιήας,  υποβαή λλει μαζιή  με το δικοή  του ΈΈΈΣ και το ΈΈΈΣ του υπεργολαή βου καταή
περιήπτωση, συή μφωνα με το αή ρθρο 23 της παρουή σας.

Γ. Για την αποή δειξη της μη συνδρομηή ς  λοή γων αποκλεισμουή  κατ’  αή ρθρο 18 και της πληή ρωσης των
κριτηριήων  ποιοτικηή ς  επιλογηή ς  καταή  τα  αή ρθρα  19,  οι  οικονομικοιή  φορειής  προσκομιήζουν  τα
δικαιολογητικαή  του παροή ντος. Ή προσκοή μιση των δικαιολογητικωή ν του παροή ντος  γιήνεται καταή  τα
οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  5  αποή  τον  προσωρινοή  αναή δοχο.  Ή  αναθεήτουσα  αρχηή  μπορειή  να  ζητειή  αποή
προσφεήροντες, σε οποιοδηή ποτε χρονικοή  σημειήο καταή  τη διαή ρκεια της διαδικασιήας, να υποβαή λλουν οή λα
ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή , οή ταν αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

Οι μεμονωμεήνοι προσφεήροντες πρεήπει να ικανοποιουή ν οή λες τις απαιτηή σεις των αή ρθρων 18 και 19 της
παρουή σας. 

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πληή ρωση α) των απαιτηή σεων του αή ρθρου 18
και  της  καταλληλοή τητας  για  την  αή σκηση  της  επαγγελματικηή ς  δραστηριοή τητας  του  αή ρθρου  19.1
πρεήπει να ικανοποιουή νται αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης για την κατηγοριήα/ κατηγοριήες του αή ρθρου
12.1  της  παρουή σας,  στην/στις  οποιήα/  οποιήες  καή θε  μεήλος  της  εήνωσης  συμμετεήχει.  Περαιτεήρω,
συνολικαή  πρεήπει να καλυή πτονται οή λες οι κατηγοριήες μελετωή ν. 
Ή πληή ρωση των απαιτηή σεων της οικονομικηή ς  και χρηματοοικονομικηή ς  επαή ρκειας και τεχνικηή ς  και
επαγγελματικηή ς ικανοή τητας  ………………… (προσδιορίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ19.2 και 193 κατά περίπτωση της παρούσας)122.

Οι  οικονομικοιή  φορειής  δεν  υποχρεουή νται  να  υποβαή λλουν  δικαιολογητικαή  ηή  αή λλα  αποδεικτικαή
στοιχειήα, αν και στο μεήτρο που η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει τη δυνατοή τητα να λαμβαή νει τα πιστοποιητικαή
ηή  τις συναφειής πληροφοριήες απευθειήας μεήσω προή σβασης σε εθνικηή  βαή ση δεδομεήνων σε οποιοδηή ποτε
κραή τος - μεήλος της Ένωσης, η οποιήα διατιήθεται δωρεαή ν, οή πως εθνικοή  μητρωή ο συμβαή σεων, εικονικοή
φαή κελο  επιχειήρησης,  ηλεκτρονικοή  συή στημα  αποθηή κευσης  εγγραή φων  ηή  συή στημα  προεπιλογηή ς.  Ή
δηή λωση για την προή σβαση σε εθνικηή  βαή ση δεδομεήνων εμπεριεήχεται στο ΈΈΈΣ. 

Ή  δηή λωση  για  την  προή σβαση  σε  εθνικηή  βαή ση  δεδομεήνων  εμπεριεήχεται   στο  Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο
Έγγραφο Συή μβασης (ΈΈΈΣ), στο οποιήο περιεήχονται επιήσης οι πληροφοριήες που απαιτουή νται για τον
συγκεκριμεήνο  σκοποή ,  οή πως  η  ηλεκτρονικηή  διευή θυνση  της  βαή σης  δεδομεήνων,  τυχοή ν  δεδομεήνα
αναγνωή ρισης και, καταή  περιήπτωση, η απαραιήτητη δηή λωση συναιήνεσης. 
Οι οικονομικοιή φορειής δεν υποχρεουή νται να υποβαή λουν δικαιολογητικαή , οή ταν η αναθεήτουσα αρχηή  που
εήχει αναθεήσει τη συή μβαση διαθεήτει ηή δη τα δικαιολογητικαή  αυταή .
Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται  και
γίνονται   αποδεκταή ,  συή μφωνα  με  τα  αναλυτικαή  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  5.β  της  παρουή σας .  Τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. 
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Ο προσωρινοή ς  αναή δοχος,  κατοή πιν  σχετικηή ς  ηλεκτρονικηή ς  προή σκλησης αποή  την αναθεήτουσα αρχηή ,
υποβαή λλει,  καταή  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  5  της  παρουή σας, τα  δικαιολογητικαή  που
αναφεήρονται κατωτεήρω123:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρουή σας 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  ηή ,  ελλειήψει  αυτουή ,  ισοδυναή μου  εγγραή φου  που  εκδιήδεται  αποή
αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αρχηή  του κραή τους μεήλους ηή  της χωή ρας καταγωγηή ς ηή  της χωή ρας οή που
ειήναι εγκατεστημεήνος ο προσφεήρων, αποή  το οποιήο προκυή πτει οή τι πληρουή νται αυτεής οι απαιτηή σεις, το
οποιήο να εήχει εκδοθειή εήως τρεις (3) μηή νες πριν αποή  την υποβοληή  του124.  Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο αή ρθρο  18.1.1  της
παρουή σας.

22.1.2 β) Για τις περιπτωή σεις του αή ρθρου 18.1.2 της παρουή σας:
πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  την αρμοή δια αρχηή  του οικειήου κραή τους - μεήλους ηή  χωή ρας, περιή  του
οή τι εήχουν εκπληρωθειή  οι υποχρεωή σεις του οικονομικουή  φορεήα, οή σον αφοραή  στην καταβοληή  φοή ρων
(φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβοληή  των  εισφορωή ν  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), συή μφωνα με την ισχυή ουσα νομοθεσιήα του κραή τους εγκαταή στασης ηή
την ελληνικηή  νομοθεσιήα αντιήστοιχα, που να ειήναι εν ισχυή  καταή  το χροή νο υποβοληή ς του, αή λλως, στην
περιήπτωση που δεν αναφεήρεται σε αυτοή  χροή νος ισχυή ος, που να εήχει εκδοθειή εήως τρεις (3) μηή νες πριν
αποή  την υποβοληή  του125.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικαή  δικαιολογητικαή  που
υποβαή λλονται ειήναι:

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιήδεται από την Ανεξάρτητη
Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Έ.),.  Οι  αλλοδαποιή  προσφεήροντες  θα  υποβαή λλουν  υπευή θυνη
δηή λωση126 περιή  του οή τι  δεν εήχουν υποχρεήωση καταβοληή ς  φοή ρων στην Έλλαή δα.  Σε περιήπτωση που
εήχουν τεήτοια υποχρεήωση θα υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  της  Α.Α.Δ.Έ.
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται
να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
μέσω  της  διαλειτουργικότητας  των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων  με  το  Κέντρο
Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε
περίπτωση υλοποίησης  της  ως  άνω  διαλειτουργικότητας,  η  α.α.  αναζητά  αυτεπάγγελτα το  σχετικό
αποδεικτικό ενημερότητας]127

Έφοή σον  η  α.α.  επιτρεήπει  την υποβοληή  προσφορωή ν,  οή ταν μοή νο  μικραή  ποσαή  των φοή ρων δεν εήχουν
καταβληθειή,  συή μφωνα με την παραή γραφο 18.1.4 της παρουή σας, προσκομιήζεται αποή  τον οικονομικοή
φορεήα βεβαιήωση οφειληή ς αποή  την ΑΑΔΈ.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. 
Έιδικοή τερα οι  Έλληνες  μελετητεής  -  φυσικαή  προή σωπα υποβαή λλουν  σχετικοή  πιστοποιητικοή  για  την
καή λυψη κυή ριας και επικουρικηή ς ασφαή λισηή ς τους. Οι εγκατεστημεήνες στην Έλλαή δα εταιρειήες / Γραφειήα
Μελετωή ν  υποβαή λλουν  αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς  ενημεροή τητας  αποή  τον  eΈΦΚΑ  (κυή ριας  και
επικουρικηή ς  ασφαή λισης)  για  το προσωπικοή  τους  με  σχεήση  εξαρτημεήνης  εργασιήας.  Δεν αποτελουή ν
αποή δειξη ενημεροή τητας της προσφεήρουσας εταιριήας, αποδεικτικαή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας  των
φυσικωή ν προσωή πων- μελετητωή ν που στελεχωή νουν το πτυχιήο της εταιριήας ως εταιήροι. Οι αλλοδαποιή
προσφεήροντες (φυσικαή  και νομικαή  προή σωπα), που δεν υποβαή λουν τα αή νω αποδεικτικαή , υποβαή λλουν
επιπλεήον  υπευή θυνη  δηή λωση  περιή  του  οή τι  δεν  απασχολουή ν  προσωπικοή ,  για  το  οποιήο  υπαή ρχει
υποχρεήωση  ασφαή λισης  σε  ημεδαπουή ς  ασφαλιστικουή ς  οργανισμουή ς.  Αν  απασχολουή ν  τεήτοιο
προσωπικοή , πρεήπει να υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας εκδιδοή μενο αποή
τον eΈΦΚΑ.
(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 17535/
Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία
δύναται  να  αναζητούν  αυτεπαγγέλτως  το  αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας.  Σε  αυτήν  την
περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως). 
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Έφοή σον  η  α.α.  επιτρεήπει  την  υποβοληή  προσφορωή ν,  οή ταν  μοή νο  μικραή  ποσαή  των  ασφαλιστικωή ν
εισφορωή ν δεν εήχουν καταβληθειή, συή μφωνα με την παραή γραφο 18.1.4 της παρουή σας, προσκομιήζεται
αποή  τον οικονομικοή  φορεήα βεβαιήωση οφειληή ς αποή  τον eΈΦΚΑ. 

β3)  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθεήτηση των υποχρεωή σεωή ν του
οή σον αφοραή  στην καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης

22.1.3 γ) Για τις περιπτωή σεις του αή ρθρου 18.1.5 της παρουή σας: 
Για την περιήπτωση β’128, πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  την αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αρχηή
του οικειήου κραή τους μεήλους ηή  χωή ρας,   το οποιήο να εήχει εκδοθειή  εήως τρεις (3) μηή νες πριν αποή  την
υποβοληή  του129.  Έιδικοή τερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην
Ελλάδα, 

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»130  με το οποιήο βεβαιωή νεται
οή τι δεν τελουή ν υποή  πτωή χευση, πτωχευτικοή  συμβιβασμοή  ηή  υποή  αναγκαστικηή  διαχειήριση ηή
οή τι δεν εήχουν υπαχθειή  σε διαδικασιήα εξυγιήανσης, καθωή ς και  οή τι το νομικοή  προή σωπο δεν
εήχει τεθειή  υποή  εκκαθαή ριση με δικαστικηή  αποή φαση.. Το εν λοή γω πιστοποιητικοή   εκδιήδεται
αποή  το οικειήο Πρωτοδικειήο της εήδρας του οικονομικουή  φορεήα, 

 γ2)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,  συή μφωνα με τις
κειήμενες  διαταή ξεις,  ως  καή θε  φοραή  ισχυή ουν.  Οι  μελετητεής  -  φυσικαή  προή σωπα  δεν
προσκομιήζουν πιστοποιητικοή  περιή μη θεήσεως σε εκκαθαή ριση. 

 γ3)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων,  οή πως αυταή
εμφανιήζονται  στο  taxisnet,   αποή  την  οποιήα  να  προκυή πτει  η  μη  αναστοληή  της
επιχειρηματικηή ς δραστηριοή τηταή ς τους.

Προκειμεήνου  για  τα  σωματειήα  και  τους  συνεταιρισμουή ς,  το  Ένιαιήο  Πιστοποιητικοή  Δικαστικηή ς
Φερεγγυοή τητας εκδιήδεται για τα σωματειήα αποή  το αρμοή διο Πρωτοδικειήο, και για τους συνεταιρισμουή ς
για το χρονικοή  διαή στημα εήως τις 31.12.2019 αποή  το Έιρηνοδικειήο και μεταή  την παραπαή νω ημερομηνιήα
αποή  το Γ.Έ.Μ.Ή.

δ) Για τις περιπτωή σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’131,  υπεύθυνη δήλωση του προσφεήροντος
οή τι δεν συντρεήχουν στο προή σωποή  του οι οριζοή μενοι λοήγοι αποκλεισμουή . 132

ε) Για  την  περίπτωση  θ’133,  πιστοποιητικό αρμοή διας  αρχηή ς.  Έιδικαή  για  τους
εγκατεστημεήνους στην Έλλαή δα  μελετητές -  φυσικά πρόσωπα,  προσκομιήζεται πιστοποιητικοή  του
Τ.Έ.Έ.,  ηή  του αντιήστοιχου επιμελητηριήου (οή ταν αυτοή  εήχει πειθαρχικεής  εξουσιήες επιή  των μελωή ν του)
περιή  μη  διαή πραξης  παραπτωή ματος,  για  το  οποιήο  επιβληή θηκε  πειθαρχικηή  ποινηή .  Τα  Γραφειήα  /
Έταιρειήες  Μελετωή ν,  καθωή ς  και  τα  φυσικαή  προή σωπα-μελετητεής,  ανεξαή ρτητα  αποή  την  χωή ρα
εγκαταή στασης  (Έλλαή δα  ηή  αλλοδαπηή ),  τα  οποιήα  δεν  υποή κεινται  στους  αή νω  πειθαρχικουή ς  φορειής,
υποβαή λουν πιστοποιητικοή  του φορεήα στον οποιήο υποή κεινται, εφοή σον αυτοή ς εήχει πειθαρχικεής εξουσιήες
στα μεήλη του, διαφορετικαή  υποβαή λουν υπευή θυνη δηή λωση οή τι: α) δεν υπαή ρχει πειθαρχικοή ς φορεήας και
β) δεν εήχουν διαπραή ξει σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα. 
Μεταή  τη ληή ξη των μεταβατικωή ν προθεσμιωή ν του αή ρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πληή ρη εήναρξη
ισχυή ος  των  διαταή ξεωή ν  του  τελευταιήου,  για  τις  εγγεγραμμεήνες  στο  Μ.Ή.Μ.Έ.Δ.Έ.  μελετητικεής
επιχειρηή σεις,  η  μη  συνδρομηή  του  ως  αή νω  λοή γου  αποκλεισμουή  περιή  σοβαρουή  επαγγελματικουή
παραπτωή ματος,  αποδεικνυή εται  με την υποβοληή  του πιστοποιητικουή  του Τμηή ματος ΙΙ  του εν λοή γω
μητρωή ου που συνισταή  επιήσημο καταή λογο, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα προβλεποή μενα στο αή ρθρο 24
του ως αή νω π.δ.

22.1.4 Αν το κραή τος μεήλος ηή  χωή ρα δεν εκδιήδει τεήτοιου ειήδους εήγγραφα ηή  πιστοποιητικαή  ηή  οή που αυταή
δεν  καλυή πτουν οή λες τις περιπτωή σεις που αναφεήρονται ως αή νω, υποή  22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β',
το εήγγραφο ηή  το πιστοποιητικοή  μπορειή να αντικαθιήσταται αποή  εήνορκη βεβαιήωση ηή , στα κραή τη μεήλη ηή
στις  χωή ρες  οή που  δεν προβλεήπεται  εήνορκη βεβαιήωση,  αποή  υπευή θυνη δηή λωση του ενδιαφερομεήνου
ενωή πιον αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς, συμβολαιογραή φου ηή  αρμοή διου επαγγελματικουή  ηή
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εμπορικουή  οργανισμουή  του  κραή τους  μεήλους  ηή  της  χωή ρας  καταγωγηή ς   ηή  της  χωή ρας  οή που  ειήναι
εγκατεστημεήνος ο οικονομικοή ς φορεήας.
Οι  αρμοή διες  δημοή σιες  αρχεής  παρεήχουν,  οή που  κριήνεται  αναγκαιήο,  επιήσημη  δηή λωση  στην  οποιήα
αναφεήρεται οή τι δεν εκδιήδονται τα εν λοή γω εήγγραφα ηή  τα πιστοποιητικαή  ηή  οή τι τα εήγγραφα αυταή  δεν
καλυή πτουν οή λες τις περιπτωή σεις που αναφεήρονται ανωτεήρω. 
Οι επιήσημες δηλωή σεις καθιήστανται διαθεήσιμες μεήσω του επιγραμμικουή  αποθετηριήου πιστοποιητικωή ν
(e-Certis)134 του αή ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

22.1.5 Για την περιήπτωση του αή ρθρου 18.1.9 της παρουή σας, υπευή θυνη δηή λωση του προσφεήροντος οή τι
δεν εήχει εκδοθειή  σε βαή ρος του η κυή ρωση του οριζοή ντιου αποκλεισμουή ,  συή μφωνα τις διαταή ξεις της
κειήμενης νομοθεσιήας .

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

(α) οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Έλλαή δα υποβαή λλουν Πτυχιήο Μελετητηή  ηή
Γραφειήων Μελετωή ν μεήχρι την ληή ξη της μεταβατικηή ς περιοή δου ισχυή ος του π.δ. 71/2019 συή μφωνα με
το αή ρθρο 39 αυτουή  και αποή  την πληή ρη εήναρξη ισχυή ος του τελευταιήου, βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Τμηή μα
Ι  του  Μητρωή ου Μελετητικωή ν  Έπιχειρηή σεων Δημοσιήων  Έργων (ΜΉ.Μ.Έ.Δ.Έ.)135 για τις  αντιήστοιχες
κατηγοριήες μελετωή ν, ως εξηή ς: 

1 στην κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων)
2 στην κατηγορία μελέτης  09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές

Μελέτες) 

(β) Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι  σε λοιπαή  κραή τη μεήλη της Έυρωπαιϊκηή ς Ένωσης
υποβαή λλουν  τις  δηλωή σεις  και  πιστοποιητικαή  που  περιγραή φονται  στο  Παραή ρτημα  XI  του
Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  σε  κραή τος  μεήλος  του  Έυρωπαιϊκουή
Οικονομικουή  Χωή ρου (Έ.Ο.Χ) ηή  σε τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή
που η υποή  αναή θεση δημοή σια συή μβαση καλυή πτεται αποή  τα Παραρτηή ματα 1,  2, 4, 5,  6 και 7 και τις
γενικεής σημειωή σεις του σχετικουή  με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ως αή νω Συμφωνιήας, ηή  σε τριήτες
χωή ρες που δεν εμπιήπτουν στην προηγουή μενη  περιήπτωση και εήχουν συναή ψει διμερειής ηή  πολυμερειής
συμφωνιήες  με  την  Ένωση  σε  θεήματα  διαδικασιωή ν  αναή θεσης  δημοσιήων  συμβαή σεων,  υποβαή λλουν
πιστοποιητικοή  αντιήστοιχου επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  μητρωή ου. Στην περιήπτωση που χωή ρα δεν
τηρειή  τεήτοιο  μητρωή ο,  το  εήγγραφο  ηή  το  πιστοποιητικοή  μπορειή  να  αντικαθιήσταται  αποή  εήνορκη
βεβαιήωση ηή , στα κραή τη - μεήλη ηή  στις χωή ρες οή που δεν προβλεήπεται εήνορκη βεβαιήωση, αποή  υπευή θυνη
δηή λωση του ενδιαφερομεήνου ενωή πιον αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς, συμβολαιογραή φου ηή
αρμοή διου επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  οργανισμουή  της χωή ρας καταγωγηή ς ηή  της χωή ρας οή που ειήναι
εγκατεστημεήνος  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  οή τι  δεν  τηρειήται  τεήτοιο  μητρωή ο  και  οή τι  ασκειή  τη
δραστηριοή τητα του αή ρθρου 17.1 της παρουή σας.

Τα ως αή νω δικαιολογητικαή  υποή  α), β) και γ) γιήνονται αποδεκταή , εφοή σον εήχουν εκδοθειή  εήως τριαή ντα
(30) εργαή σιμες ημεήρες πριν αποή  την υποβοληή  τους, εκτοή ς αν συή μφωνα με τις ειδικοή τερες διαταή ξεις
αυτωή ν φεήρουν συγκεκριμεήνο χροή νο ισχυή ος136.

22.2.2  Ή Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυή εται ως ακολουή θως 137: 
.....................................................................
.....................................................................
Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια  του Παραρτηή ματος  VII του Προσαρτηή ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουή ν  να  προσκομιήζουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο  αποή  την
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αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης, καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο  22.2.6 του παροή ντος αή ρθρου.
Έαή ν ο οικονομικοή ς φορεήας, για βαή σιμο λοήγο, δεν ειήναι σε θεήση να υποβαή λλει τα δικαιολογητικαή  που
ζητειή  η  αναθεήτουσα  αρχηή ,  μπορειή  να  αποδεικνυή ει  την  οικονομικηή  και  χρηματοοικονομικηή  του
επαή ρκεια με οποιοδηή ποτε αή λλο εήγγραφο, το οποιήο η αναθεήτουσα αρχηή  κριήνει καταή λληλο. 

22.2.3 Ή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυή εται ως ακολουή θως  138:
.....................................................................
.....................................................................
Οι   οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια  του Παραρτηή ματος  VII του Προσαρτηή ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουή ν  να  προσκομιήζουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο  αποή  την
αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης, καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο 22.2.6 του παροή ντος αή ρθρου.

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας139139

Δεν απαιτείται .
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας)

22.2.5 Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επιήσημους  καταλοήγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια  του  Παραρτηή ματος  VII  του  Προσαρτηή ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορουή ν,  για  την  εκαή στοτε  συή μβαση,  να  υποβαή λλουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή
εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο αποή  την αρμοή δια  αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται  αποή  τον αρμοή διο
οργανισμοή  πιστοποιήησης.
Στα πιστοποιητικαή  αυταή  αναφεήρονται τα δικαιολογητικαή  βαή σει των οποιήων εήγινε η εγγραφηή  των εν
λοήγω οικονομικωή ν φορεήων στον επιήσημο καταή λογο ηή  η πιστοποιήηση και η καταή ταξη στον εν λοήγω
καταή λογο. 
Ή πιστοποιουή μενη εγγραφηή  στους επιήσημους καταλοή γους αποή  τους αρμοή διους οργανισμουή ς ηή  το
πιστοποιητικοή ,  που  εκδιήδεται  αποή  τον  οργανισμοή  πιστοποιήησης,  συνισταή  τεκμηή ριο
καταλληλοή τητας οή σον αφοραή  τις απαιτηή σεις ποιοτικηή ς επιλογηή ς, τις οποιήες καλυή πτει ο επιήσημος
καταή λογος ηή  το πιστοποιητικοή .

Οι  οικονομικοιή  φορειής  που ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε επιήσημους καταλοή γους απαλλαή σσονται αποή
την υποχρεήωση υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν που αναφεήρονται στο πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς
τους.

Αποή  την  πληή ρη  εήναρξη  ισχυή ος  του  π.δ/τος  71/2019  το  πιστοποιητικοή  του  Τμηή ματος  ΙΙ  του
ΜΉ.Μ.Έ.Δ.Έ.  αποτελειή  πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς  σε  επιήσημο  καταή λογο  και  απαλλαή σσει  τους
εγγεγραμμεήνους  οικονομικουή ς  φορειής  αποή  την  προσκοή μιση  των  αποδεικτικωή ν  μεήσων  που
προβλεήπονται στο εν λοή γω πιστοποιητικοή . 

22.2.6 Οικονομικοιή  φορειής που αποδεικνυή ουν οή τι εκπληρωή νουν τα κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθρου
19.2 και 19.3, της παρουή σας, συμμετεήχουν στην παρουή σα διαδικασιήα αναή θεσης, ανεξαρτηή τως της
εγγραφηή ς και της καταή ταξηή ς τους σε συγκεκριμεήνες ταή ξεις των οικειήων μητρωή ων. 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιήπτωση  νομικουή  προσωή που,  υποβαή λλονται  ηλεκτρονικαή ,  στον  φαή κελο  “Δικαιολογητικαή
Προσωρινουή  Αναδοήχου”, τα νομιμοποιητικαή  εήγγραφα αποή  τα οποιήα προκυή πτει η εξουσιήα υπογραφηή ς
του νομιήμου εκπροσωή που και τα οποιήα πρεήπει να εήχουν εκδοθειή  εήως τριαή ντα (30) εργαή σιμες ημεήρες
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πριν  αποή  την  υποβοληή  τους140,  εκτοή ς  αν  συή μφωνα  με  τις  ειδικοή τερες  διαταή ξεις  αυτωή ν  φεήρουν
συγκεκριμεήνο χροή νο ισχυή ος.

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομιήζονται:
i) στις περιπτωή σεις που ο οικονομικοή ς φορεήας ειήναι  νομικό πρόσωπο και υποχρεουή ται, καταή  την
κειήμενη νομοθεσιήα, να δηλωή νει την εκπροσωή πηση και τις μεταβολεής της στο ΓΕΜΗ141

-  για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του142. 
-  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου , αρκειή η
υποβοληή  Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφοή σον εήχει εκδοθειή  εήως τρεις (3) μηή νες πριν αποή
την υποβοληή  του

ii)  Στις λοιπές περιπτώσεις τα καταή  περιήπτωση νομιμοποιητικαή  εήγγραφα συή στασης και νοή μιμης
εκπροσωή πησης  (οή πως  καταστατικαή ,  πιστοποιητικαή  μεταβολωή ν,  αντιήστοιχα  ΦΈΚ,  αποφαή σεις
συγκροή τησης  οργαή νων  διοιήκηή σης  σε  σωή μα,  κλπ.,  αναή λογα  με  τη  νομικηή  μορφηή  του  οικονομικουή
φορεήα),  συνοδευοή μενα  αποή  υπευή θυνη  δηή λωση  του  νοή μιμου  εκπροσωή που  οή τι  εξακολουθουή ν  να
ισχυή ουν καταή  την υποβοληή  τους.

Σε περιήπτωση που για τη διενεήργεια της παρουή σας διαδικασιήας αναή θεσης εήχουν χορηγηθειή  εξουσιήες
σε προή σωπο πλεήον  αυτωή ν  που  αναφεήρονται  στα παραπαή νω  εήγγραφα των περιπτωή σεων  i και  ii,
προσκομιήζεται  επιπλεήον  αποή φαση-  πρακτικοή  του αρμοδιήου  καταστατικουή  οργαή νου διοιήκησης του
νομικουή  προσωή που οή τι χορηγηή θηκαν οι σχετικεής εξουσιήες. 

Β.  Οι αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομιήζουν  τα  προβλεποή μενα,  καταή  τη  νομοθεσιήα  της
χωή ρας εγκαταή στασης, αποδεικτικαή  εήγγραφα, και εφοή σον δεν προβλεήπονται, υπευή θυνη δηή λωση  του
νοή μιμου  εκπροσωή που,  αποή  την  οποιήα  αποδεικνυή ονται  τα  ανωτεήρω  ως  προς  τη  νοή μιμη  συή σταση,
μεταβολεής και εκπροσωή πηση του οικονομικουή  φορεήα.
Οι ως αή νω υπευή θυνες δηλωή σεις γιήνονται αποδεκτεής, εφοή σον εήχουν συνταχθειή  μεταή  την κοινοποιήηση
της προή σκλησης για την υποβοληή  των δικαιολογητικωή ν.
Αποή  τα ανωτεήρω εήγγραφα πρεήπει να προκυή πτουν η νοή μιμη συή σταση  του οικονομικουή  φορεήα, οή λες οι
σχετικεής τροποποιηή σεις των καταστατικωή ν, το/τα προή σωπο/α που δεσμευή ει/ουν νοή μιμα την εταιριήα
καταή  την  ημερομηνιήα  διενεήργειας  του  διαγωνισμουή  (νοή μιμος  εκπροή σωπος,  δικαιήωμα  υπογραφηή ς
κλπ.),  τυχοή ν  τριήτοι,  στους  οποιήους  εήχει  χορηγηθειή  εξουσιήα  εκπροσωή πησης,  καθωή ς  και  η  θητειήα
του/των ηή /και των μελωή ν του οργαή νου διοιήκησης/ νοή μιμου εκπροσωή που.

Γ. Οι ενωή σεις οικονομικωή ν φορεήων που υποβαή λλουν κοινηή  προσφοραή ,  υποβαή λλουν τα παραπαή νω,
καταή  περιήπτωση δικαιολογητικαή , για καή θε οικονομικοή  φορεήα που συμμετεήχει στην εήνωση, συή μφωνα
με τα ειδικοή τερα προβλεποή μενα στο αή ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ.  Σε περιήπτωση που ο οικονομικοή ς φορεήας ειήναι φυσικοή  προή σωπο / ατομικηή  επιχειήρηση, εφοή σον
εήχουν χορηγηθειή εξουσιήες σε τριήτα προή σωπα, προσκομιήζεται εξουσιοδοή τηση του οικονομικουή  φορεήα.

22.4   Έπισημαιήνεται οή τι γιήνονται αποδεκτεής:
• οι εήνορκες βεβαιωή σεις που αναφεήρονται στην παρουή σα Διακηή ρυξη, εφοή σον εήχουν συνταχθειή

εήως τρεις (3) μηή νες πριν αποή  την υποβοληή  τους, 
• οι υπευή θυνες δηλωή σεις, εφοή σον εήχουν συνταχθειή μεταή  την κοινοποιήηση της προή σκλησης για την

υποβοληή  των δικαιολογητικωή ν143 Σημειωή νεται  οή τι  δεν απαιτειήται  θεωή ρηση του γνησιήου  της
υπογραφηή ς τους

Άρθρο 23: Υπεργολαβία
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23.1  Ο προσφεήρων αναφεήρει στην προσφοραή  του το τμηή μα της συή μβασης που προτιήθεται να ανα-
θεήσει υποή  μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους, καθωή ς και τους υπεργολαή βους που προτειήνει. 

23.2   Ή  τηή ρηση  των  υποχρεωή σεων  της  παρ.  2  του  αή ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  αποή  υπεργο-
λαή βους δεν αιήρει την ευθυή νη του κυριήου αναδοή χου.
23.3  .................................................................... 144

23.4     Αν το(α) τμηή μα(τα) της συή μβασης, το(α) οποιήο(α) ο προσφεήρων προτιήθεται να αναθεήσει υποή
μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους, υπερβαιήνει το ποσοστοή  του τριαή ντα τοις εκατοή  (30%)145  της συνολι-
κηή ς αξιήας της συή μβασης, η αναθεήτουσα αρχηή :

α) επαληθευή ει υποχρεωτικαή  τη συνδρομηή  των λοή γων αποκλεισμουή  του αή ρθρου 18 της παρουή -
σας για τους υπεργολαή βους με το Έ.Έ.Έ.Σ.,

β) απαιτειή υποχρεωτικαή  αποή  τον προσφεήροντα να αντικαταστηή σει εήναν υπεργολαή βο, οή ταν αποή
την ως αή νω επαληή θευση προκυή πτει οή τι συντρεήχουν λοή γοι αποκλεισμουή  του. 

Άρθρο 24: Διάφορα

24.1  Οι προσφεήροντες, με την υποβοληή  της προσφοραή ς τους, αποδεήχονται ανεπιφυή λακτα τους οή ρους
της παρουή σας Διακηή ρυξης.

24.2 Ή  Αναθεήτουσα  Αρχηή  ενημερωή νει  το  φυσικοή  προή σωπο  που  υπογραή φει  την  προσφοραή  ως
Προσφεήρων ηή  ως Νοή μιμος Έκπροή σωπος Προσφεήροντος, οή τι η ιήδια ηή  και τριήτοι, κατ’ εντοληή  και για
λογαριασμοή  του,  θα  επεξεργαή ζονται  προσωπικαή  δεδομεήνα  που  περιεήχονται  στους  φακεήλους  της
προσφοραή ς και τα αποδεικτικαή  μεήσα τα οποιήα υποβαή λλονται σε αυτηή ν, στο πλαιήσιο του παροή ντος
Διαγωνισμουή ,  για  το  σκοποή  της  αξιολοή γησης  των  προσφορωή ν  και  της  ενημεήρωσης  εήτερων
συμμετεχοή ντων σε αυτοή ν, λαμβαή νοντας καή θε ευή λογο μεήτρο για τη διασφαή λιση του αποή ρρητου και της
ασφαή λειας της επεξεργασιήας  των δεδομεήνων και της προστασιήας  τους αποή  καή θε  μορφηή ς  αθεήμιτη
επεξεργασιήα,  συή μφωνα  με  τις  διαταή ξεις  της  κειήμενης  νομοθεσιήας  περιή  προστασιήας  προσωπικωή ν
δεδομεήνων.

24.2  [Για διαγωνισμούς  που  θα εκκινήσουν  μετά την 01-09-2021 προστίθεται  η ακόλουθη
παράγραφος]
Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 191
του  ν.  4412/2016,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  αποφασίσει  την  ολοκλήρωση  της  μελέτης,  προσκαλεί  τον
υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος
ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις  και  βάσει  της  προσφοράς  που  υπέβαλε  στον  διαγωνισμό.  Η  σύμβαση  εκτέλεσης
συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην
Προϊσταμένη  Αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας
θεωρείται  ως  απόρριψη  της  πρότασης.  Αν  αυτός  δεν  δεχθεί  την  πρόταση  σύναψης  σύμβασης,  η
Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα
λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει
κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί  να εφαρμόζεται  αναλογικά και  σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης.

24.3 Για  την  διεξαγωγηή  του  διαγωνισμουή  εήχουν  εκδοθειή  οι  πιο  καή τω  γνωμοδοτηή σεις   και
αποφαή σεις146:
...........................................................................................................................................................................................

24.4 (διαμορφώνεται  αναλόγως)  [Για  τους  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης]  Για  την  παρουή σα
διαδικασιήα  εήχει  εκδοθειή  η  αποή φαση με αρ.πρωτ.   13002 (ΑΔΑ 97ΛΣΩ9Γ-ΞΡΩ)  για την αναή ληψη
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υποχρεήωσης/εήγκριση  δεήσμευσης  πιήστωσης  για  το  οικονομικοή  έτος  2022  και  έλαβε  α/α  439.
καταχωή ρησης στο βιβλιήο εγκριήσεων και εντολωή ν πληρωμηή ς της Δ.Ο.Ύ.  (συμπληρώνεται και ο αριθμός
της πολυετούς ανάληψης (ΑΔΑΜ …., ΑΔΑ …),σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του
ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος σύμφωνα    με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016). [Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το
επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη,  ο  αρ.  ……….  της πολυετούς έγκρισης,  κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του πδ 80/2016]. 

(για μελέτες  που χρηματοδοτούνται από τον Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

Για  την  παρουή σα  διαδικασιήα  εήχει  εκδοθειή  η  με  αρ.πρωτ.   ……………………..  (ΑΔΑ:  ………………..……)
Αποή φαση  ……….   για  την  εήγκριση  δεήσμευσης  προυϊ πολογισμουή  ποσουή  …………………………..  €
(συμπεριλαμβανομεήνου του ΦΠΑ) σε βαή ρος  του εναή ριθμου εήργου …………………..  της ΣΑ.   ……,  του
Π.Δ.Έ. και η υπ. αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..) Αποή φαση ………………… με την οποιήα εγκριήθηκε η
ΣΑ. …………..

 Άρθρο 25 :    Επιτροπή διαγωνισμού

Ο διαγωνισμοή ς θα διενεργηθειή αποή  την παρακαή τω Έπιτροπηή  διαγωνισμουή  που οριήσθηκε με την
351/2022 Αποή φαση της Οικονομικηή ς Έπιτροπηή ς  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΈΚΤΩΝ  ΠΈ  (Προή εδρος)

ΜΉΤΣΙΟΠΟΎΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΠΈ    (Μεήλος) 
                 

ΣΙΔΉΡΟΠΟΎΛΟΎ ΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΤΈ  (Μεήλος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Αναπληρωτηή ς Προεήδρου)

 ΜΠΟΤΖΉ ΈΙΡΉΝΉ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΤΈ   (Αναπληρωματικοή  Μεήλος)
                    

 ΛΙΟΎΖΑ ΈΎΑΓΓΈΛΙΑ  ΜΉΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΤΈ      (Αναπληρωματικοή  Μεήλος)

Γρεβενά  05 -12 - 2022  
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
       Τεχνικών Υπηρεσιών 

      Κωσταρέλα Κωνσταντία
     Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 409/ 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Δασταμάνης

 ..
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11    Καταή  την εήννοια της περ. 29 της παρ. 1 του αή ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
22 Συμπληρωή νονται τα στοιχειήα της αναθεήτουσας αρχηή ς Έπισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτοντες φορειής

που αποτελουή ν αναθεήτουσες αρχεής (π.χ. ΔΈΎΑ) εφαρμοή ζουν τις κανονιστικεής διαταή ξεις (προή τυπα
τευή χη) που εκδιήδονται, κατ’ εξουσιοδοή τηση του αή ρθρου 53 του ν.4412/2016, συή μφωνα με την
παρ.  2  του  αή ρθρου  315  του  ν.4412/2016,  ως  ισχυή ει  κατ’  εφαρμογηή  του  αή ρθρου  123  του
ν.4782/2021 και συνεπωή ς χρησιμοποιουή ν  το παροή ν  τευή χος διακηή ρυξης για τις συμβαή σεις που
αναθεήτουν συή μφωνα με τις διαταή ξεις του Βιβλιήου ΙΙ του ν.  4412/2016. Οι λοιποιή  αναθεήτοντες
φορειής   δυή νανται  να  χρησιμοποιουή ν  το  παροή ν  τευή χος  διακηή ρυξης  για  τις  συμβαή σεις  που
αναθεήτουν συή μφωνα με τις διαταή ξεις του Βιβλιήου ΙΙ του ν. 4412/2016.

33 Αναγραή φεται ο κωδικοή ς ταυτοποιήησης της διατιθεήμενης πιήστωσης).  Στην περιήπτωση που πηγηή
χρηματοδοή τησης ειήναι ο τακτικοή ς προυϊ πολογισμοή ς, τον αριθμοή  και τη χρονολογιήα της αποή φασης
αναή ληψης  υποχρεήωσης,  εφοή σον  η  προκαλουή μενη  δαπαή νη  προή κειται  να  βαρυή νει  το  τρεήχον
οικονομικοή  εήτος, τον αριθμοή  καταχωή ρισηή ς της στα λογιστικαή  βιβλιήα του οικειήου φορεήα, καθωή ς
και τον αριθμοή  της αποή φασης εήγκρισης της πολυετουή ς αναή ληψης σε περιήπτωση που η δαπαή νη
εκτειήνεται σε περισσοή τερα του ενοή ς οικονομικαή  εήτη, συή μφωνα με οή σα προβλεήπονται στην παρ. 4
του  αή ρθρου  4  του  π.δ.  80/2016  (Α’  145),  περιή  διαδικασιήας  για  την  εήκδοση  της  αποή φασης
αναή ληψης  υποχρεήωσης.  Στην  περιήπτωση  που  πηγηή  χρηματοδοή τησης  ειήναι  το  Προή γραμμα
Δημοή σιων  Έπενδυή σεων,  τη  Συλλογικηή  Αποή φαση  Ένταξης  και  τον  εναή ριθμο. Σε  περιήπτωση
συγχρηματοδοτουή μενων εήργων αποή  ποή ρους της Έυρωπαιϊκηή ς Ένωσης, αναγραή φεται και ο τιήτλος
του Έπιχειρησιακουή  Προγραή μματος του ΈΣΠΑ ηή  αή λλου συγχρηματοδοτουή μενου αποή  ποή ρους ΈΈ
προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεήνη η υποή  αναή θεση μελεήτη.

44 Συμπληρωή νεται η επωνυμιήα της αναθεήτουσας αρχηή ς. 
55 Μεήσω της λειτουργικοή τητας “Έπικοινωνιήα” του υποσυστηή ματος.
66  Το  ΈΈΈΣ  καταρτιήζεται  βαή σει  του  τυποποιημεήνου  εντυή που  του  Παραρτηή ματος  2  του

Έκτελεστικουή  Κανονισμουή  (ΈΈ)  2016/7  της  Έπιτροπηή ς  της  5ης Ιανουαριήου  2016  για  την
καθιεήρωση  του  τυποποιημεήνου  εντυή που  για  το  Έυρωπαιϊκοή  Έγγραφο  Προμηή θειας  (L 3)  και
παρεήχεται αποκλειστικαή  σε ηλεκτρονικηή  μορφηή . 

Το  ΈΈΈΣ φεήρει  υπογραφηή  με  ημερομηνιήα  εντοή ς  του  χρονικουή  διαστηή ματος  καταή  το οποιήο
μπορουή ν να υποβαή λονται προσφορεής ηή  αιτηή σεις συμμετοχηή ς.

Ο οικονομικοή ς φορεήας δυή ναται να διευκρινιήζει τις δηλωή σεις και πληροφοριήες που παρεήχει στο
ΈΈΈΣ με συνοδευτικηή  υπευή θυνη δηή λωση, την οποιήα υποβαή λλει μαζιή με το ΈΈΈΣ Aποή  τις 2-5-2019,
παρεήχεται η νεήα ηλεκτρονικηή  υπηρεσιήα (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφεήρει
τη  δυνατοή τητα  ηλεκτρονικηή ς  συή νταξης  και  διαχειήρισης  του  Έυρωπαιϊκουή  Ένιαιήου  Έγγραή φου
Συή μβασης (ΈΈΈΣ). Μπορειήτε να δειήτε τη σχετικηή  ανακοιήνωση στη Διαδικτυακηή  Πυή λη του ΈΣΉΔΉΣ
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ και το Διορθωτικοή  (Έπιήσημη Έφημεριήδα της Έυρωπαιϊκηή ς Ένωσης L
17/65 της 23ης Ιανουαριήου 2018) στον Έκτελεστικοή  Κανονισμοή  (ΈΈ) 2016/7 για την καθιεήρωση
του  τυποποιημεήνου  εντυή που  για  το  Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο  Έγγραφο  Προμηή θειας  ,  με  το  οποιήο
επιλυή θηκαν τα σχετικαή  ζητηή ματα ορολογιήας που υπηή ρχαν στο αρχικοή  επιήσημο ελληνικοή   κειήμενο
του  Έκτελεστικουή  Κανονισμουή ,  Μπορειήτε  να  δειήτε  το  σχετικοή  Διορθωτικοή  στην  ακοή λουθη
διαδρομηή  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

77 Ή περιπτ.  (ζ)  συμπληρωή νεται  και περιλαμβαή νεται στη διακηή ρυξη εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή
περιλαή βει υποδειήγματα εγγραή φων προς υποβοληή  αποή  τους οικονομικουή ς φορειής π.χ. εγγυητικωή ν
επιστολωή ν.

88 Συμπληρωή νονται  τυχοή ν  αή λλα  εήγγραφα  συή μβασης  ηή  τευή χη  που  η  αναθεήτουσα  αρχηή  κριήνει
αναγκαιήα με σκοποή  να περιγραή ψει ηή  να προσδιοριήσει στοιχειήα της συή μβασης ηή  της διαδικασιήας
συή ναψης πχ σχεήδιο συμφωνητικουή .

99 Πρβ. αή ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
1010  Όταν  ειήναι  αδυή νατο  να  παρασχεθειή  ελευή θερη,  πληή ρης,  αή μεση  και  δωρεαή ν  ηλεκτρονικηή

προή σβαση σε ορισμεήνα εήγγραφα της συή μβασης,  μπορειή  να περιληφθειή,  στο παροή ν  αή ρθρο της
διακηή ρυξης, προή βλεψη οή τι τα σχετικαή  εήγγραφα της συή μβασης θα διατεθουή ν με μεήσα αή λλα πλην
των ηλεκτρονικωή ν, οή πως το ταχυδρομειήο ηή  αή λλο καταή λληλο μεήσο ηή  συνδυασμοή ς ταχυδρομικωή ν ηή
αή λλων καταλληή λων μεήσων και ηλεκτρονικωή ν μεήσων (τριήτο εδαή φιο παρ. 1 του αή ρθρου 67 του ν.
4412/2016). Στην περιήπτωση αυτηή   προτειήνεται η ακοή λουθη διατυή πωση:  «Τα ακόλουθα έγγραφα

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
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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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».

1111 Όταν δεν μπορειή να προσφερθειή ελευή θερη, πληή ρης, αή μεση και δωρεαή ν ηλεκτρονικηή  προή σβαση σε
ορισμεήνα εήγγραφα της συή μβασης, διοή τι η αναθεήτουσα αρχηή  προτιήθεται να εφαρμοή σει την παρ. 2
του αή ρθρου 21 του ν.  4412/2016,  αναφεήρονται,  στο παροή ν  αή ρθρο της διακηή ρυξης,  τα μεήτρα
προστασιήας  του εμπιστευτικουή  χαρακτηή ρα των πληροφοριωή ν,  τα οποιήα  απαιτουή νται,  και τον
τροή πο  με  τον  οποιήο  ειήναι  δυνατηή  η  προή σβαση  στα  σχετικαή  εήγγραφα.  Ένδεικτικαή ,  λ.χ.,  η
αναθεήτουσα  αρχηή  θα  μπορουή σε  να  αναφεήρει  οή 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”.

1212 Συμπληρωή νεται αποή  την Αναθεήτουσα Αρχηή  με σαφηή νεια συγκεκριμεήνη ημερομηνιήα (εγκαιήρως,
ηή τοι ως την... ), προς αποφυγηή  οιασδηή ποτε συή γχυσης και αμφιβολιήας.

1313 Συμπληρωή νεται η τεήταρτη ημεήρα πριν αποή  τη ληή ξη της προθεσμιήας του αή ρθρου 14 της παρουή σας..
1414  Πρβλ εήγγραφο ΈΑΑΔΉΣΎ με α.π.  4121/30-07-2020 « Διευκρινιήσεις ως προς την τηή ρηση των

διατυπωή σεων δημοσιοή τητας στη διαγωνιστικηή  διαδικασιήα  σε  περιήπτωση τροποποιήησης  οή ρων
της διακηή ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΉ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

1515  Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
1616  Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ-Δημοή σια Έργα
1717   Αν  η  διευή θυνση  της  υπηρεσιήα  που  τηρειή  το  πρωτοή κολλο  της  Αναθεήτουσας  Αρχηή ς  ειήναι

διαφορετικηή  αποή  την  αναφεροή μενη  στο  αή ρθρο  1,  αναγραή φεται  στο  παροή ν  σημειήο  η  σχετικηή
διευή θυνση

1818  Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ-Δημοή σια Έργα
1919  Άρθρο 12 παρ. 1.2.1. ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ-Δημοή σια Έργα
2020  Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 1.2.2 Κ.Ύ.Α ΈΣΉΔΉΣ-Δημοή σια Έργα
2121  Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 2 ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ-Δημοή σια Έργα 
2222  Έπισημαιήνεται οή τι, ως προς τις προθεσμιήες  για την ολοκληή ρωση των ενεργειωή ν της Έπιτροπηή ς

Διενεήργειας Διαγωνισμουή  ισχυή ουν τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
2323  Πρβλ. αή ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ-Δημοή σια Έργα. 
2424  Πρβ. και αή ρθρο 101 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2525  Πρβλ. αή ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
2626  Πρβλ.  αή ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
2727  Πρβλ. αή ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
2828  Ως προς τη γνωμοδοή τηση της Έπιτροπηή ς Διαγωνισμουή  για την εξεήταση των εξηγηή σεων των

ασυνηή θιστα χαμηλωή ν προσφορωή ν πρβλ.ΣτΈ ΈΑ 184/2020 και ιδιήως σκεήψεις 15-21 
2929 Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α' του ν. 4412/2016. 
3030 Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016,.   
3131   Βλ.σχετικαή  με  την   ηλεκτρονικηή  υπευή θυνη  δηή λωση  το   αή ρθρο  εικοστοή  εήβδομο  της  αποή

20.3.2020  Π.Ν.Π.,  (Α  68)  -  που  κυρωή θηκε  με  το  αή ρθρο  1  του  ν.  4683/2020  (Α΄83)-καταή  τις
παραγραή φους 1 και 2  του οποιήου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75)
μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019,  μέσω  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  «e-Dilosi».  Η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση
υποβάλλεται  και  γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της
παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής
της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης αντιστοιχεί  στην ημερομηνία  έκδοσης της

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η
ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση,  τόσο  ως  ηλεκτρονικό  όσο  και  ως  έντυπο  έγγραφο,  συνιστά
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

3232  Για τους φορειής του Βιβλιήου ΙΙ της παρ. 2 του αή ρθρου 259 του ν.4412/2016
3333  Ομοιήως προβλεήπεται και στην περιήπτωση υποβοληή ς προσφορωή ν, συή μφωνα με το αή ρθρο 92

παρ. 8 του ν. 4412/201
3434  Πρβλ. αή ρθρο 12.1 παρ. 1.2.1 της ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ- Δημοή σια Έργα .
3535  Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3636  Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
3737 Με την επιφυή λαξη των παρ. 7 και 8 του αή ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (ληή ψη επανορθωτικωή ν

μεήσων).
3838  Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
3939  Πρβλ. αή ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
4040  Πρβλ. αή ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016,.
4141  Βλ. αή ρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017.  

4242  Πρβλ αή ρθρο 361 ν. 4412/2016.
4343   ΒλΒλ  αή ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017.
4444  Άρθρο 15 ΚΎΑ ΈΣΉΔΉΣ Δημοή σια Έργα
4545  Βλ. αή ρθρο 363 Ν. 4412/2016.
4646   Βλ. αή ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017.
4747  Πρβ. αή ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
4848  Βλ. παρ. 1 του αή ρθρου 365 του Ν. 4412/2016 (οή πως αντικατασταή θηκε με το αή ρθρο 136 Ν.

4782/2021) ωή στε να ειήναι η ισχυή ουσα εήναντι της παρ. 1 του αή ρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
4949  Βλ.  αή ρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. αή ρθρο 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
5050      Πρβλ. αή ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
5151      Πρβλ. αή ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
5252    Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
5353      Πρβλ αή ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
5454 Ή/και η Έπιτροπηή  Διαγωνισμουή ,  καταή  περιήπτωση (πρβλ. αή ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ   Κ.Ύ.Α.

ΈΣΉΔΉΣ - Δημοή σια Έργα).
5555  Άρθρο  102,  όπως  αντικαταστάθηκε  με   το  άρθρο  42  του  ν.  4782/2021.  Πρβλ  και   έκθεση

συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021 
5656  Πρβλ. αή ρθρο 105 ν. 4412/2016. 
5757  Άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
5858 Πρβλ. αή ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
5959  Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
6060  Πρβλ. αή ρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016.
6161 Τιήθεται  μοή νο εφοή σον προή κειται για συγχρηματοδοτουή μενο εήργο αποή  ποή ρους της Έυρωπαιϊκηή ς

Ένωσης.
6262 Έπισημαιήνεται οή τι με το  αή ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλεήπεται οή τι: "25. Mε

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

6363 Νοή μοι, ΠΔ και υπουργικεής αποφαή σεις που εκδιήδονται μεταή  την εήναρξη της διαδικασιήας συή ναψης
της  συή μβασης  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  61  του  ν.  4412/2016,  δεν  αποτελουή ν  μεήρος  του
εφαρμοστεήου θεσμικουή  πλαισιήου της.

6464 Σε περιήπτωση που περιλαμβαή νονται τυχοή ν δικαιωή ματα προαιήρεσης, διαμορφωή νεται αναλοή γως η
εκτιμωή μενη αξιήα της συή μβασης και το παροή ν αή ρθρο (πρβ. αή ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).

6565  Πρβλ και αή ρθρο 53 παρ. 8 ν. 4412/2016.
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6666 Προή κειται  για  ποσοή  που  αντιστοιχειή  σε  ποσοστοή  δεήκα  πεήντε  τοις  εκατοή  (15%)  επιή  της
εκτιμωή μενης  αξιήας  της  συή μβασης  (ηή τοι  του  συνοή λου  των  προβλεήψιμων  προεκτιμωή μενων
αμοιβωή ν  (χωριής  ΦΠΑ)  των επιή  μεήρους  μελετωή ν  και  τεχνικωή ν  υπηρεσιωή ν  που  απαρτιήζουν  τη
συή μβαση), το οποιήο δυή ναται να διατεθειή εφοή σον προκυή ψει προς τουή το αναή γκη καταή  την εκτεήλεση
της συή μβασης συή μφωνα με τις  διαταή ξεις  της παρ.  4  του αή ρθρου 186 του ν.  4412/2016 περιή
τροποποιήησης  δημοσιήων  συμβαή σεων  μελετωή ν  και  παροχηή ς  τεχνικωή ν  και  λοιπωή ν  συναφωή ν
επιστημονικωή ν υπηρεσιωή ν καταή  τη διαή ρκειαή  τους (πρβλ. αή ρθρο 53 περ. 8α ' του ν. 4412/2016). 

6767  Στο  συγκεκριμεήνο  χωριήο  συμπληρωή νεται  ο  προυϊ πολογισμοή ς  (χωριής  ΦΠΑ),  η  συνοπτικηή
περιγραφηή  των  βασικωή ν  (τουλαή χιστον)  στοιχειήων  του  φυσικουή  αντικειμεήνου  και  οι  οή ροι
ενεργοποιήησης  του  τυχοή ν  προβλεποή μενου  μονομερουή ς  δικαιωή ματος  προαιήρεσης  του  Αστικουή
Κωή δικα (option),  το οποιήο  ενεργοποιειήται  με μοή νη αποή φαση της αναθεήτουσας αρχηή ς  υποή  την
εήννοια  οή τι  εήχει  αποτελεήσει  αντικειήμενο  της  προσφοραή ς  του  αναδοή χου,  συνεπωή ς  δε  και
αντικειήμενο ρυθμιήσεως της αρχικηή ς  συή μβασης (πρβλ. Γνωμ, ΝΣΚ 413/2007 καθωή ς επιήσης και
Κατευθυντηή ρια Οδηγιήα 22/2017 της Έ,Α,Α,ΔΉ,ΣΎ. με θεήμα “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη
διάρκειά  τους”,  αναρτημεήνη  στο  www  .  eaadhsy  .  gr  ,  οή που  προβλεήπεται  οή τι  ‘’ως  δικαιώματα
προαίρεσης νοούνται μόνο τα ‘’γνήσια’’ δικαιώματα προαίρεσης του Α.Κ. (βλ. Α.Π. 1085/2006, ΝΣΚ
265/2015 & 186/2010),  τα οποία αποτελούν διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται  με
μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του αναδόχου,
καθώς  ο  τελευταίος  έχει  ήδη  αποδεχθεί,  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του,  τους  όρους
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την αναθέτουσα αρχή, στη διακριτική ευχέρεια
της  οποίας  εναπόκειται  η  ενεργοποίησή  του  ή  όχι.’’,  ενωή ,  παραή λληλα,  τα  ‘’γνήσια  δικαιώματα
προαίρεσης δεν θα πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση’’). 

Το χωρίο διαγράφεται εφόσον δεν προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης.
6868 Για την χρηματοδοή τηση πρβλ και αή ρθρο 24 της παρουή σας.
6969 Οι κρατηή σεις προσαρμοή ζονται αναή λογα με την περιήπτωση.
7070  Ή  αναθεήτουσα  αρχηή  διαμορφωή νει  το  παροή ν  σημειήο  της  διακηή ρυξης,  αναή λογα  με  το  αν

αποφασιήσει  να υποδιαιρεήσει  τη συή μβαση σε περισσοή τερα τμηή ματα/μελεήτες ηή  οή χι,  ηή τοι  να τις
αναθεήσει  ως  ενιαιήο  συή νολο.  Στην  περιήπτωση  που  επιλεήξει  να  μην  υποδιαιρεήσει  σε  τμηή ματα,
αναφεήρει,  στο παροή ν  σημειήο της διακηή ρυξης,  τους βασικουή ς  λοή γους της αποή φασηή ς  της αυτηή ς
(πρβλ. αή ρθρο 59 του ν. 4412/2016), ‘α΄΄ως διαγραή φεται.

7171 Σημείωση  για  συμβάσεις  που θα προκηρυχθούν  μετά  την  1/9/2021  Σημειωτεήον  οή τι  η
συνολικηή  προθεσμιήα  για  την  περαιήωση  του  αντικειμεήνου  της  συή μβασης  περιλαμβαή νει  το
συνολικοή  χρονικοή  διαή στημα  για  την  εκποή νηση  του  αμιγωή ς  μελετητικουή  αντικειμεήνου  της
συή μβασης, καθωή ς και καή θε ειήδους υποστηρικτικωή ν μελετωή ν που περιλαμβαή νονται στη συή μβαση,
αποή  τη χορηή γηση της σχετικηή ς εντοληή ς για την εκποή νηση σταδιήου μελεήτης μεήχρι την υποβοληή
του, ενωή  αν ο αναή δοχος υποχρεωθειή  να επανυποβαή λει προς εήγκριση μελεήτη, επειδηή  η Ύπηρεσιήα
εήκρινε οή τι η υποβληθειήσα χρειαή ζεται διορθωή σεις, ο χροή νος καθυστεήρησης βαρυή νει τον αναή δοχο
και  δεν  δικαιολογειή  παραή ταση  της  προθεσμιήας  ουή τε  οδηγειή  σε  αναστοληή  της  συνολικηή ς
προθεσμιήας  εκποή νησης  της  μελεήτης  (πρβλ.  διαταή ξεις  του  αή ρθρου  184  παρ.  1  και  4  του  ν.
4412/2016 ως αντικατασταή θηκαν και  ισχυή ουν με  τις  οικειήες  διαταή ξεις  του αή ρθρου 91 του ν.
4782/2021, οι οποιήες καταλαμβαή νουν διαγωνισμουή ς που θα προκηρυχθουή ν μεταή  την 1.9.2021). 

7272 Συή μφωνα με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 184  παρ. 1  του ν. 4412/2016,  ως αντικατασταή θηκε και
ισχυή ει με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 91 του ν. 4782/2021 οι οποιήες καταλαμβαή νουν διαγωνισμουή ς
που  θα  προκηρυχθουή ν  μεταή  την  1.9.2021,  τμηματικεής  προθεσμιήες,  ηή τοι  προθεσμιήες  για  την
ολοκληή ρωση συγκεκριμεήνων τμημαή των ηή  και σταδιήων μελετωή ν της συή μβασης μπορουή ν να τεθουή ν
στα εήγγραφα της συή μβασης και  στο συμφωνητικοή  καταή  την κριήση της αναθεήτουσας αρχηή ς. Αν
δεν τεθουή ν  τμηματικεής  προθεσμιήες,  η  σχετικηή  αναφοραή  της  διακηή ρυξης διαγραή φεται.  Έπιήσης,
επικουρικαή  μπορειή  να  γιήνεται  παραπομπηή  στο  σχετικοή  χρονοδιαή γραμμα  που  (τυχοή ν)
περιλαμβαή νεται στο τευή χος τεχνικωή ν δεδομεήνων.

7373 Στην περιήπτωση που η αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήξει  τη μη χορηή γηση προκαταβοληή ς,  το σχετικοή
εδαή φιο διαγραή φεται.

7474 Να  αναφερθειή  εαή ν  γιήνονται  δεκτεής  εναλλακτικεής  προσφορεής  και  να  συμπληρωθουή ν  τα
αναφεροή μενα στο αή ρθρο 57 παρ 2 του ν.  4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθειή   «δεν γιήνονται
δεκτεής».

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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7575 Πρβ. αή ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Σημειωτεήον οή τι ο εν λοή γω περιορισμοή ς καταή  την
υποβοληή  προσφορωή ν ισχυή ει υποή  τους οή ρους του αή ρθρου 73 παρ. 4 περ. (γ) του ν. 4412/2016
τοή σο στην περιήπτωση ενωή σεων οικονομικωή ν φορεήων με κοιναή  μεήλη οή σο και στην περιήπτωση
οικονομικωή ν φορεήων που συμμετεήχουν ειήτε αυτοτελωή ς ειήτε ως μεήλη ενωή σεων.. 

7676 Οριήζεται ο χροή νος αποή  την Αναθεήτουσα Αρχηή , κατ΄ εκτιήμηση των ιδιαιτεροτηή των της διαδικασιήας.
Για τον καθορισμοή  του χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς, πρβ.  αή ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
Για τις συμβαή σεις μελετωή ν που  δεν υποβαή λλονται τεχνικεής προσφορεής, οή πως στην προκειμεήνη
περιήπτωση, ο κατ’ ελαή χιστον χροή νος ισχυή ος των προσφορωή ν ειήναι 10 μηή νες.  

7777  Γενικαή  για ζητηή ματα χροή νου ισχυή ος των προσφορωή ν πρβλ. αή ρθρο 97 ν. 4412/2016.
7878  Πρβλ. αή ρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
7979 Ή  προθεσμιήα  παραλαβηή ς  των  προσφορωή ν  καθοριήζεται  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  121  του  ν.

4412/2016.
8080 Το ποσοστοή  της εγγυή ησης συμμετοχηή ς δεν μπορειή  να υπερβαιήνει το 2% της εκτιμωή μενης αξιήας

της  συή μβασης,  χωριής  το  Φ.Π.Α.,  με  στρογγυλοποιήηση  στο  δευή τερο  δεκαδικοή  ψηφιήο,  μη
συνυπολογιζοή μενων των δικαιωμαή των προαιήρεσης και παραή τασης της συή μβασης (αή ρθρο 72 παρ.
1 του ν. 4412/2016].). 

8181  Πρβλ. αή ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
8282  Με αποή φαση του Ύπουργουή  Ύποδομωή ν και Μεταφορωή ν μπορειή να καθοριήζεται οή ριο ποσοστουή

εήκπτωσης,  παή νω αποή  το οποιήο  ο αναή δοχος ειήναι υποχρεωμεήνος να προσκομιήζει,  επιπλεήον της
εγγυή ησης  καληή ς  εκτεήλεσης,  προή σθετη  εγγυή ηση,  κλιμακωταή  αυξανοή μενη  βαή σει  του  ποσοστουή
εήκπτωσης (αή ρθρο 72 παρ. 4 τελευταιήο εδαή φιο ν. 4412/2016)

8383  Άρθρο 187 παρ. 2 ν. 4412/2016 και 12.4 της παρουή σας
8484 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).

8585  Έιδικαή  για τον εήλεγχο των εγγυητικωή ν επιστολωή ν συμμετοχηή ς πρβλ αή ρθρο 4 της παρουή σας 
8686  Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016. 
8787  Άρθρο 72 παρ. 15 ν. 4412/2016
8888  Συή μφωνα με την παρ. 8 του αή ρθρου 184 του ν.  4412/2016, οή πως αντικατασταή θηκε με το

αή ρθρο  91  του  ν.  4782/2021,  η  προή σθετη  καταβοληή  υπολογιήζεται  ως  ποσοστοή  της  αρχικηή ς
συμβατικηή ς αξιήας, συή μφωνα με τα προβλεποή μενα στα συμβατικαή  τευή χη και το συνολικοή  υή ψος της
δεν  μπορειή  να  υπερβαιήνει  το  πεήντε  τοις  εκατοή  (5%)  της  αξιήας  της  συμβατικηή ς  αμοιβηή ς,  μη
συμπεριλαμβανομεήνου του Φ.Π.Α.) στον Αναή δοχο, εφοή σον ο χροή νος παραή δοσης της μελεήτης ειήναι
μικροή τερος καταή  δεήκα τοις εκατοή  (10%) του προβλεποή μενου στη συή μβαση. Για την πληρωμηή  της
προή σθετης  καταβοληή ς  απαιτειήται  η  προηγουή μενη  εήκδοση  αποή φασης  του  αρμοή διου
αποφαινομεήνου οργαή νου, μεταή  αποή  γνωή μη του αρμοή διου Τεχνικουή  Συμβουλιήου της αναθεήτουσας
αρχηή ς και, σε περιήπτωση που δεν υπαή ρχει,  του Τεχνικουή  Συμβουλιήου της Γενικηή ς Γραμματειήας
Ύποδομωή ν

8989 Συή μφωνα με την περ.  35 και  40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του αή ρθρου 377 του ν. 4412/2016,
εξακολουθειή η υποχρεήωση δημοσιήευσης περιήληψης της προκηή ρυξης στον τοπικοή  ηή  περιφερειακοή
τυή πο,  καταή  περιήπτωση,  συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο ν.  3548/2007,   μεήχρι  την 31-12-2023.
(πρβ. παρ. 12 του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016).

9090 Συή μφωνα με την παρ. 3 του αή ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθειή  να ισχυή ει εήως και την
31.12.2023 (πρβ. αή ρθρο 379 παρ. 12 του ν.  4412/2016). Για τους φορειής  που εμπιήπτουν στο
πεδιήο εφαρμογηή ς του αή ρθρου 77 ν  4270/2015 πρβλ παρ. 5 αυτουή .

9191 Πρβ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Έπισημαιήνεται  οή τι  οι  αναθεήτουσες  αρχεής  δεν  μπορουή ν  να
καλουή ν συγκεκριμεήνες ταή ξεις/ πτυχιήα του Μητρωή ου Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν. 

9292  Για την κατανοή ηση πρακτικωή ν διαδικασιωή ν, ιδιήως καταή  την εξεήταση της συμμετοχηή ς τριήτων
χωρωή ν σε διαγωνισμουή ς, βλ. τις «Κατευθυντηή ριες γραμμεής για τη συμμετοχηή  τριήτων χωρωή ν στην
αγοραή  δημοσιήων συμβαή σεων της ΈΈ», Βρυξεήλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 
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9393  Συή μφωνα  με  το  ισχυή ον  κειήμενο  της  ΣΔΣ
https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   

9494  Για το εήλεγχο των χωρωή ν που εήχουν συναή ψει συμφωνιήες με την Ένωση δες την ιστοσελιήδα της
Έπιτροπηή ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

9595 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του αή ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
9696 Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016 οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017.  Έπισημαιήνεται  οή τι,  στο ΈΈΈΣ,  η αναφοραή  σε  “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοειήται,  δεδομεήνης  της  ως  αή νω  νομοθετικηή ς  μεταβοληή ς,  ως  “αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετικηή  δηή λωση του οικονομικουή  φορεήα στο Μεήρος ΙΙΙ.Α. του ΈΈΈΣ αφοραή  μοή νο
σε αμεταή κλητες καταδικαστικεής αποφαή σεις.

9797  Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
9898  Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταιήο εδαή φιο του ν. 4412/2016. 
9999 Οι λοή γοι  της παραγραή φου 18.1.5 αποτελουή ν  δυνητικουή ς λοή γους αποκλεισμουή  συή μφωνα με το

αή ρθρο 73 παρ. 4 ν.  4412/2016. Καταή  συνεήπεια,  η αναθεήτουσα αρχηή  δυή ναται να επιλεήξει εήναν,
περισσοή τερους, οή λους ηή  ενδεχομεήνως και κανεήναν αποή  τους λοή γους αποκλεισμουή  της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμωή ντας  τα  ιδιαιήτερα  χαρακτηριστικαή  της  υποή  αναή θεση  συή μβασης  (εκτιμωή μενη  αξιήα
αυτηή ς,  ειδικεής  περισταή σεις  κλπ),  με  σχετικηή  προή βλεψη  στο  παροή ν  σημειήο  της  διακηή ρυξης.
Έπισημαιήνεται  οή τι  η  επιλογηή  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  για  τους  λοή γους  αποκλεισμουή  της
παραγραή φου  18.1.5  διαμορφωή νει  αντιστοιήχως  το  Έυρωπαιϊκοή  Ένιαιήο  Έγγραφο  Συή μβασης
(Έ.Έ.Έ.Σ.)  και  τα  αποδεικτικαή  μεήσα  του  αή ρθρου  22  της  παρουή σας.  Σε  περιήπτωση  που  η
αναθεήτουσα  αρχηή  δεν  επιλεήξει  καή ποιον  αποή  τους  λοή γους  αποκλεισμουή  της  παρ.  18.1.5,
διαγραή φεται  το  περιεχοή μενο  των  σχετικωή ν  λοή γων  αποκλεισμουή  της  παραγραή φου  και  δεν
συμπληρωή νεται αντιήστοιχα το ΈΈΈΣ και τα αποδεικτικαή  μεήσα.

100100  Σχετικηή  δηή λωση του προσφεήροντος οικονομικουή  φορεήα περιλαμβαή νεται στο ΈΈΈΣ
101101 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της

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

102102  Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
103103 Ή αναφοραή  στην  παρ.  18.1.5  τιήθεται  εφοή σον  η  αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήξει  καή ποιον  αποή  τους

λοή γους αποκλεισμουή  της παραγραή φου αυτηή ς.
104104  Πρβλ αή ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
105105  Πρβλ. αποή φαση υπ’ αριθμ. 49341 19/05/2020 (ΦΈΚ 385 τευή χος ΎΟΔΔ, 25-05-2020), η οποιήα

εξακολουθειή  να  ισχυή ει  εήως  την   εήκδοση  της  αποή φασης  της  παρ.  9  του  αή ρθρου  73  του  ν.
4412/2016, οή πως τροποποιειήται με το αή ρθρο 22 του ν. 4782/2021

106106 Όλα  τα  κριτηή ρια  επιλογηή ς,  πλην  της  καταλληλοή τητας  για  την  αή σκηση  επαγγελματικηή ς
δραστηριοή τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοή  με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), ειήναι προαιρετικαή
για την αναθεήτουσα αρχηή  και πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογα με το αντικειήμενο της
συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καή θε περιήπτωση, πρεήπει να διαμορφωή νονται
καταή  τροή πο,  ωή στε  να  μην  περιοριήζεται  δυσαναή λογα  η  συμμετοχηή  των  ενδιαφεροή μενων
οικονομικωή ν φορεήων στους διαγωνισμουή ς.  Καταή  το σταή διο του προσδιορισμουή  των κριτηριήων
καταλληλοή τητας των υποψηφιήων, ειήναι αναγκαιήο να τηρουή νται αποή  τις αναθεήτουσες αρχεής,  οι
θεμελιωή δεις  ενωσιακεής  αρχεής,  ιδιήως  η  αρχηή  της  ιήσης  μεταχειήρισης  των  συμμετεχοή ντων,  της
αποφυγηή ς των διακριήσεων, της διαφαή νειας και της αναή πτυξης του ελευή θερου ανταγωνισμουή .

107107 Έπισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής δεν μπορουή ν να καλουή ν συγκεκριμεήνες ταή ξεις/ πτυχιήα
του Μητρωή ου Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν ηή  αποή  την εήναρξη ισχυή ος του π.δ. 71/2019 του
Μητρωή ου Μελετητικωή ν Έπιχειρηή σεων Δημοσιήων Έργων (ΜΉ.Μ.Έ.ΔΈ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του
ν. 4412/2016..

108108 Οι  αναθεήτουσες  αρχεής  μπορουή ν  να  επιβαή λλουν  απαιτηή σεις  που  να  διασφαλιήζουν  οή τι  οι
οικονομικοιή  φορειής  διαθεήτουν την αναγκαιήα οικονομικηή  και χρηματοδοτικηή  ικανοή τητα για την
εκτεήλεση της συή μβασης. Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το
αντικειήμενο της συή μβασης (πρβ.  αή ρθρο 75 παρ.  1 τελευταιήο  εδαή φιο και  αρ.  75 παρ.  3  του ν.
4412/2016). Οι εν λοή γω απαιτηή σεις καθοριήζονται περιγραφικαή  στο παροή ν σημειήο,, τηρουμεήνων
των ειδικοή τερων ρυθμιήσεων του  αή ρθρου  77  του  ν.  4412/2016 αναφορικαή  με  τις  πεήραν  των
προβλεποή μενων απαιτηή σεων για την εγγραφηή  και καταή ταξη σε ταή ξη των οικειήων μητρωή ων του

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιήστοιχου προυϊ πολογισμουή  αναή  κατηγοριήα μελεήτης. Έπισημαιήνεται  η
υποχρεωτικηή  απαιήτηση  –  για  τη  διαή θεση  σε  ισχυή  ασφαλιστικηή ς  καή λυψης  των  οικονομικωή ν
φορεήων εήναντι επαγγελματικουή  κινδυή νου της περ θ) της παρ. 1 του αή ρθρου 77 του ν. 4412/2016
μετά την έκδοση της σχετικής Υ.Α.   

109109  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
110110 Οι  αναθεήτουσες  αρχεής  μπορουή ν  να  επιβαή λλουν  απαιτηή σεις  που  να  διασφαλιήζουν  οή τι  οι

οικονομικοιή  φορειής  διαθεήτουν  την  αναγκαιήα  τεχνικηή  και  επαγγελματικηή  ικανοή τητα  για  την
εκτεήλεση της συή μβασης. Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το
αντικειήμενο της συή μβασης (πρβ.  αή ρθρο 75 παρ.  1 τελευταιήο  εδαή φιο και  αρ.  75 παρ.  4  του ν.
4412/2016).  Τα ελαή χιστα επιήπεδα τεχνικηή ς  και επαγγελματικηή ς  ικανοή τητας καθοριήζονται αναή
κατηγοριήα  μελεήτης,  λαμβανομεήνων υποή ψη  των προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν  για  το συή νολο των
σταδιήων της αντιήστοιχης κατηγοριήας μελεήτης. Πιο συγκεκριμεήνα, η αναθεήτουσα αρχηή  περιγραή φει,
στο παροή ν σημειήο, τις απαιτηή σεις τεχνικηή ς και επαγγελματικηή ς ικανοή τητας, αναή λογα με την υποή
αναή θεση  μελεήτη,  τηρουμεήνων των ειδικοή τερων ρυθμιήσεων του  αή ρθρου  77  του  ν.  4412/2016
αναφορικαή  με τις πεήραν των προβλεποή μεμενων απαιτηή σεων για την εγγραφηή  και καταή ταξη σε
ταή ξη  των  οικειήων  μητρωή ων  του  π.δ  71/2019  (Α΄  112),  αντιήστοιχου  προυϊ πολογισμουή  αναή
κατηγοριήα μελεήτης. Έιδικαή  ως προς την απαιήτηση στελεήχωσης της επιχειήρησης, η αναθεήτουσα
αρχηή  αναφεήρει  περιγραφικαή  τα  επαγγελματικαή  προσοή ντα  (εμπειριήα,  πτυχιήα,  κλπ)  των
απαιτουή μενων  για  τη  συγκεκριμεήνη  συή μβαση  μελετητωή ν.  Για  τον  τροή πο  αποή δειξης  της
στελεήχωσης, πρβλ. αή ρθρο 22.2.3 της παρουή σας.

111111  ΠΡΟΣΟΧΉ Δεν θα πρεήπει να συγχεήεται η εήννοια της επαγγελματικηή ς καταλληλοή λητας της παρ.
19.1 με την εήννοια της επαγγελματικηή ς ικανοή τητας 

112112  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
113113 Προαιρετικηή  επιλογηή . Ή παρ. 19.4 τιήθεται καταή  διακριτικηή  ευχεήρεια της αναθεήτουσας αρχηή ς και

συμπληρωή νεται καταή  περιήπτωση συή μφωνα με το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Έπισημαιήνεται οή τι
στο  αή ρθρο  82  προβλεήπεται  και  η  δυνατοή τητα  στην  αναθεήτουσα  αρχηή  να  απαιτειή  και
πιστοποιητικοή   συμμοή ρφωσης  με  συστηή ματα  ηή  προή τυπα  οή σον  αφοραή  την  περιβαλλοντικηή
διαχειήριση. Έπαναλαμβαή νεται οή τι οή λες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες
με το αντικειήμενο της συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

114114  Πρβ. αή ρθρο 79 παρ. 9 του  ν. 4412/2016. 
115115  Συή μφωνα με το αή ρθρο 93 του ν. 4412/2016
116116   Πρβ. αή ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
117117 Έπισημαιήνεται οή τι η ανωτεήρω δυνατοή τητα εναποή κειται στη διακριτικηή  ευχεήρεια του οικονομικουή

φορεήα. Έξακολουθειή  να υφιήσταται η δυνατοή τητα να υπογραή φεται το ΈΈΈΣ αποή  το συή νολο των
φυσικωή ν προσωή πων που αναφεήρονται στα τελευταιήα δυή ο εδαή φια του αή ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016

118118 Πρβλ. αή ρθρο 79Α  ν. 4412/2016. 
119119 βλ. Δ.Έ.Έ. αποή φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
120120  Βλ. ενδεικτικαή  ΣτΈ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμηή μα)
121121   Άρθρο 79 παρ. 8σε συνδυασμοή   με αή ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
122122  Πρβλ. αή ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, συή μφωνα με το οποιήο «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι

αναθέτουσες αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο
οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  ή  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  κατά  τα άρθρα
75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την
αρχή της αναλογικότητας.». 

123123 Έφισταή ται  η  προσοχηή  των  αναθετουσωή ν  αρχωή ν  στο  οή τι  πρεήπει  να  ζητειήται  η  προσκοή μιση
δικαιολογητικωή ν προς αποή δειξη μοή νο των λοή γων αποκλεισμουή  και των κριτηριήων επιλογηή ς που
εήχουν  τεθειή  στην  παρουή σα  διακηή ρυξη.  Έπισημαιήνεται,  περαιτεήρω,  οή τι,  η  αναθεήτουσα  αρχηή
δυή ναται, καταή  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητειή  αποή  προσφεήροντες, σε οποιοδηή ποτε
χρονικοή  σημειήο  καταή  τη  διαή ρκεια  της  διαδικασιήας,  να  υποβαή λλουν  οή λα  ηή  ορισμεήνα
δικαιολογητικαή , οή ταν αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

124124  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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125125  Πρβλ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016.
126126  Οι  υπευή θυνες  δηλωή σεις  του  παροή ντος  τευή χους  υπογραή φονται  και  γιήνονται  αποδεκτεής

συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 5 β) της παρουή σας 
127127  Πρβλ. το α.π.  1081/18-02-21 εήγγραφο της Αρχηή ς «Ένημεήρωση για ζητηή ματα αποδεικτικωή ν

φορολογικηή ς  ενημεροή τητας  (αυτοή ματη  αή ντληση  αποδεικτικουή  -  ενημεροή τητα  σε  παρελθοή ντα
χροή νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

128128  Έφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοή γο αποκλεισμουή .
129129  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,.
130130  Πρβλ  υπ’  αριθμ.  13535/29.03.2021  (ΑΔΑ  Ω1Α2Ω-41Τ)  εγκυκλιήου  του  Ύπουργειήου

Δικαιοσυή νης συή μφωνα με το αποή  8-4-21 εήγγραφο Γεν.  Γραμματεήων Ψηφιακηή ς Διακυβεήρνησης
και  Δικαιοσυή νης.  Με  το  Ένιαιήο  Πιστοποιητικοή  Δικαστικηή ς  Φερεγγυοή τητας καταργουή νται  και
αντικαθιήστανται τα εξηή ς πιστοποιητικαή :
1. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης για διορισμοή  ηή  αντικαταή σταση εκκαθαριστηή
2. Πιστοποιητικοή  περιή  μη  λυή σεως  ηή  λυή σεως  και  μη  πτωχευή σεως  ηή  πτωχευή σεως  του

συνεταιρισμουή
3. Πιστοποιητικοή  περιή μη θεήσεως εταιριήας σε εκκαθαή ριση
4. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης περιή εναή ρξεως των διαδικασιωή ν που προβλεήπουν

οι  περιπτωή σεις  των  καταργημεήνων  ηή δη  αή ρθρων  44  &  45  Ν.  1892/1990  (Έπικυή ρωση
Συμφωνιήας Πιστωτωή ν και εταιριήας και Διορισμοή ς  Έπιτροή που) και των αή ρθρων 46 & 46α,
46β, και 46γ (θεήση σε ειδικηή  εκκαθαή ριση) του ιήδιου ως αή νω Ν. 1892/1990

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

6. Πιστοποιητικοή  περιή μη πτωή χευσης
7. Πιστοποιητικοή  περιή  μη  καταή θεσης  αιήτησης  πτωή χευσης  -  πτωχευτικουή  συμβιβασμουή  -

δηή λωση παυή σης πληρωμωή ν
8. Πιστοποιητικοή  οή τι δεν τελειή υποή  πτωχευτικοή  συμβιβασμοή  ηή  αή λλη αναή λογη καταή σταση
9. Πιστοποιητικοή  περιή  μη καταή θεσης αιήτησης για συνδιαλλαγηή  -  εξυγιήανση κατ’ αή ρθρο 99 ν.

3588/2007
10. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης σχεδιήου αναδιοργαή νωσης (αφοραή  και εήκδοση αποή φασης)
11. Πιστοποιητικοή  περιή μη εκκαθαή ρισης
12. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης θεήσης σε εκκαθαή ριση
13. Πιστοποιητικό  περί  μη  κατάθεσης  αίτησης  για  θέση  σε  ειδική  εκκαθάριση

(αφορά και έκδοση απόφασης)
14. Πιστοποιητικοή  περιή μη διορισμουή  ηή  αντικαταή στασης εκκαθαριστηή  ηή  συνεκκαθαριστηή
15. Πιστοποιητικοή  περιή μη θεήσης σε αναγκαστικηή  διαχειήριση
16. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης για αναγκαστικηή  διαχειήριση
17. Πιστοποιητικοή  περιή  μη  εήκδοσης  αποή φασης  αναγκαστικηή ς  εκκαθαή ρισης  ηή  αναγκαστικηή ς

διαχειήρισης
18. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης περιή λυή σεως εταιριήας (μοή νο ΑΈ)
19. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης λυή σης ΟΈ/ΈΈ
20. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης λυή σης σωματειήων - συλλοή γων
21. Πιστοποιητικοή  περιή μη καταή θεσης αιήτησης λυή σης αστικωή ν εταιριωή ν
22. Πιστοποιητικοή  περιή μη υπαγωγηή ς σε εήκτακτη διαδικασιήα ρυή θμισης υποχρεωή σεων εμποή ρων
23. Πιστοποιητικοή  περιή μη υπαγωγηή ς στην ειδικηή  διαχειήριση (ν. 4307/2014)
24. Πιστοποιητικοή  περιή λυή σης ηή  εκκαθαή ρισης αγροτικουή  ηή  δασικουή  συνεταιρισμουή
25. Πιστοποιητικοή  περιή μη λυή σης εταιριήας

131131 Έφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  τις επιλεήξει, οή λες ηή  καή ποια/ες εξ αυτωή ν, ως λοή γους αποκλεισμουή .
132132   Έπισημαιήνεται οή τι η αναθεήτουσα αρχηή , εφοή σον μπορεήσει να αποδειήξει, με καταή λληλα μεήσα, οή τι

συντρεήχει καή ποια αποή  τις περιπτωή σεις αυτεής, αποκλειήει οποιονδηή ποτε οικονομικοή  φορεήα αποή  τη
συμμετοχηή  στη διαδικασιήα συή ναψης της δημοή σιας συή μβασης.

133133 Έφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοή γο αποκλεισμουή .

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
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134134   Ή  πλατφοή ρμα  της  Έυρωπαιϊκηή ς  Έπιτροπηή ς  eCertis για  την  αναζηή τηση  ισοδυή ναμων
πιστοποιητικωή ν  αή λλων  κρατωή ν-μελωή ν  της  Έ.Έ  ειήναι  διαθεήσιμη,  χωριής  κοή στος,  στη  διαδρομηή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Έπισημαιήνεται  οή τι  η  ΈΑΑΔΉΣΎ  ειήναι  ο  αρμοή διος
εθνικοή ς  φορεήας για την καταχωή ρηση και  τηή ρηση των στοιχειήων του  eCertis για την Έλλαή δα.
Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικοή  εήγγραφο της Αρχηή ς στον ακοή λουθο συή νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

135135  Έπισημαιήνεται οή τι τα πτυχιήα των εγγεγραμμεήνων στο Μητρωή ο Μελετητωή ν και στο Μητρωή ο
Γραφειήων Μελετωή ν, που ειήναι σε ισχυή  καταή  την 3η Ιουλιήου 2019 εξακολουθουή ν να ισχυή ουν εήως
την 1η Σεπτεμβριήου 2021, εφοή σον πληρουή νται οι προυϊ ποθεήσεις του νομοθετικουή  πλαισιήου που
ιήσχυε εήως και τις 2 Ιουλιήου 2019 (συή μφωνα με το αή ρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως
αντικατασταή θηκε με την παρ. 3 του αή ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

136136  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, 
137137 Συμπληρωή νονται  τα απαιτουή μενα δικαιολογητικαή  (αποδεικτικαή  μεήσα), καταή  περιήπτωση, με βαή ση

το Μεήρος Ι του Παραρτηή ματος ΧΙΙ  του Προσαρτηή ματος Α’ του ν. 4412/2016.
138138 Για την αποή δειξη της  τεχνικηή ς ικανοή τητας του προσφεήροντος, οή πως αυτηή  προσδιοριήζεται στο

αή ρθρο 19.3, η αναθεήτουσα αρχηή  αναγραή φει οή σα εκ των αποδεικτικωή ν μεήσων που αναφεήρονται
στα στοιχειήα αιι,  β, γ, ε, στ και η του Παραρτηή ματος ΧΙΙ του Προσαρτηή ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτουή νται  (αή ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  αή νω  νοή μου).  Έιδικαή  η  στελέχωση των  ημεδαπωή ν
μελετητικωή ν επιχειρηή σεων αποδεικνυή εται με την προσκοή μιση της βεβαιήωσης εγγραφηή ς (πτυχιήο)
στο Μητρωή ο Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν μεήχρι τη ληή ξη της μεταβατικηή ς περιοή δου ισχυή ος,
συή μφωνα με το αή ρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και αποή  την εήναρξη πληή ρους ισχυή ος του τελευταιήου,
βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Τμηή μα ΙΙ του Μητρωή ου Έργοληπτικωή ν Έπιχειρηή σεων Δημοσιήων Έργων
(ΜΉ.Έ.Έ.Δ.Έ.).

139139 Έφοή σον εήχει αναφερθειή  σχετικηή  απαιήτηση στο αή ρθρο 19.4, συμπληρωή νεται αναλοή γως συή μφωνα
με το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

140140  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, 
141141  Συή μφωνα με το αή ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΈΜΉ εγγραή φονται υποχρεωτικά 

α. η Ανωή νυμη Έταιρειήα που προβλεήπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Έταιρειήα Περιορισμεήνης Έυθυή νης που προβλεήπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτικηή  Κεφαλαιουχικηή  Έταιρειήα που προβλεήπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομοή ρρυθμη και Έτεροή ρρυθμη (απληή  ηή  καταή  μετοχεής) Έταιρειήα που προβλεήπονται στον ν.

4072/2012 (Α` 86), καθωή ς και οι ομοή ρρυθμοι εταιήροι αυτωή ν,
ε.  ο  Αστικοή ς  Συνεταιρισμοή ς  του  ν.  1667/1986  (Α`  196)  (στον  οποιήο  περιλαμβαή νονται  ο

αλληλασφαλιστικοή ς, ο πιστωτικοή ς και ο οικοδομικοή ς συνεταιρισμοή ς),
στ. η Κοιν.Σ.ΈΠ. που συστηή νεται καταή  τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Έ. που συστηή νεται καταή  τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστικηή  Έταιρειήα με οικονομικοή  σκοποή  (αή ρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ.  ο  Έυρωπαιϊκοή ς  Όμιλος  Οικονομικουή  Σκοπουή  που  προβλεήπεται  αποή  τον  Κανονισμοή

2137/1985/ΈΟΚ (ΈΈΈΚ L. 199, διορθωτικοή  L. 247) και εήχει την εήδρα του στην ημεδαπηή ,
ι. η Έυρωπαιϊκηή  Έταιρειήα που προβλεήπεται στον Κανονισμοή  2157/2001/ΈΚ (ΈΈΈΚ L. 294) και

εήχει την εήδρα της στην ημεδαπηή ,
ια. η Έυρωπαιϊκηή  Συνεταιριστικηή  Έταιρειήα που προβλεήπεται στον Κανονισμοή  1435/2003/ΈΚ

(ΈΈΈΚ L. 207) και εήχει την εήδρα της στην ημεδαπηή ,
ιβ. τα υποκαταστηή ματα ηή  πρακτορειήα που διατηρουή ν στην ημεδαπηή  οι αλλοδαπεής εταιρειήες

που αναφεήρονται στο αή ρθρο 29 της Οδηγιήας (ΈΈ) 2017/1132 (ΈΈ L 169/30.6.2017) και εήχουν
εήδρα σε κραή τος - μεήλος της Έυρωπαιϊκηή ς Ένωσης (Έ.Έ.),

ιγ. τα υποκαταστηή ματα ηή  πρακτορειήα που διατηρουή ν στην ημεδαπηή  οι αλλοδαπεής εταιρειήες
που εήχουν εήδρα σε τριήτη χωή ρα και νομικηή  μορφηή  αναή λογη με εκειήνη των αλλοδαπωή ν εταιριωή ν
που αναφεήρεται στην περιήπτωση ιβ`,

ιδ.  τα υποκαταστηή ματα ηή  πρακτορειήα,  μεήσω των οποιήων ενεργουή ν εμπορικεής πραή ξεις στην
ημεδαπηή  τα φυσικαή  ηή  νομικαή  προή σωπα ηή  ενωή σεις προσωή πων που εήχουν την κυή ρια εγκαταή σταση
ηή  την εήδρα τους στην αλλοδαπηή  και δεν εμπιήπτουν στις περιπτωή σεις ιβ` και ιγ`,

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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ιε.  η  Κοινοπραξιήα  που  καταχωριήζεται  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  293  παραή γραφος  3  του  ν.
4072/2012

142142  Το  πιστοποιητικοή  Ισχυή ουσας  Έκπροσωή πησης  (καταχωριήσεις  μεταβολωή ν  εκπροσωή πησης)
παρουσιαή ζει  τις  σχετικεής  με  τη  διοιήκηση  και  εκπροσωή πηση  της  εταιρειήας
καταχωριήσεις/μεταβολεής στο Γενικοή  Έμπορικοή  Μητρωή ο.

143143  Πρβ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016.
144144 Οι αναθεήτουσες αρχεής  μπορουή ν  να προβλεήπουν οή τι,  κατοή πιν  αιτηή ματος του υπεργολαή βου και

εφοή σον η  φυή ση της συή μβασης το επιτρεήπει,  η  αναθεήτουσα αρχηή  καταβαή λλει  απευθειήας  στον
υπεργολαή βο την αμοιβηή  του δυναή μει συή μβασης υπεργολαβιήας με τον αναή δοχο. Στην περιήπτωση
αυτηή , καθοριήζονται τα ειδικοή τερα μεήτρα ηή  οι μηχανισμοιή που επιτρεήπουν στον κυή ριο αναή δοχο να
εγειήρει  αντιρρηή σεις ως προς αδικαιολοήγητες πληρωμεής,  καθωή ς  και οι  ρυθμιήσεις που αφορουή ν
αυτοή ν τον τροή πο πληρωμηή ς. Στην περιήπτωση αυτηή  δεν αιήρεται η ευθυή νη του κυή ριου αναδοήχου.
Συμπληρωή νεται αναλοήγως.

145145 Ο οή ρος αυτοή ς  μπορειή  να τεθειή,  καταή  την κριήση της αναθεήτουσας αρχηή ς,  και  στην περιήπτωση
ποσοστουή  μικροή τερου του 30% της εκτιμωή μενης αξιήας της συή μβασης (πρβλ. παρ. 5 αή ρθρου 131
του ν. 4412/2016.

146146 Τιήθενται  οι  τυχοή ν  ληφθειήσες  γνωμοδοτηή σεις  και  αποφαή σεις,  π.χ.  αποφαή σεις  αναή ληψης
υποχρεήωσης,  δεήσμευσης  πιήστωσης, εήγκρισης  δημοπραή τησης  της  μελεήτης,   η  προηγουή μενη
συή μφωνη  γνωή μη  της  αρμοή διας  Διαχειριστικηή ς  Αρχηή ς  σε  περιήπτωση  συγχρηματοδοτουή μενης
συή μβασης, τυχοή ν αή λλες εγκριήσεις, ειδικοιή οή ροι, κλπ.
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