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4Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

  ανοικτή διαδικασία  
για την επιλογη  αναδο χου για την εκπο νηση της μελετης:

Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  δ ε κ α ε τ ο ύ ς  δ ι ά ρ κ ε ι α ς  τ ο υ  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  &Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  δ ε κ α ε τ ο ύ ς  δ ι ά ρ κ ε ι α ς  τ ο υ  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  &
Δ ι α κ α τ ε χ ό μ ε ν ο υ  Δ ι α κ α τ ε χ ό μ ε ν ο υ  ΔΔ ά σ ο υ ς  τ η ς  Τ . Κ .  Α π ι δ ι ά ςά σ ο υ ς  τ η ς  Τ . Κ .  Α π ι δ ι ά ς

Εκτιμώμενης αξίας  63.607,31€ συμπεριλαμβανομένου 15% απροβλέπτων(πλέον Φ.Π.Α.24 %)

που θα διεξαχθει συ μφωνα με:
α) τις διατα ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο ρους της παρου σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

 Αναθετουσα αρχη   :   ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Οδο ς : Αρτεσιανου  1

Ταχ.Κωδ. : 43131

Τηλ. : 24413-50700

Telefax : 24413-50721

Κωδικο ς NUTS : EL611

Ιστοσελιδα : www.      dimoskarditsas.gov.gr/Επικαιρο τητα/Διαγωνισμοι/  
Διαγωνισμοι       Μελετω ν-Τεχνικω ν Υπηρεσιω ν  

1.2 Κυ ριος του Έργου :               ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.3 Εργοδο της:                                           ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.4 ΠροιVστα μενη Αρχη  :

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (μεχρι την υπογραφη  της συ μβασης) &
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (μετα  την υπογραφη  της συ μβασης)

1.5 Διευθυ νουσα Υπηρεσια               : Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
        : Αμαξοστα σιο, Περιφερειακο ς Καρδιτσας-Τρικα λων 

Ταχ. Κω δ.                                                 : 43100 
Τηλ                                                            : 24413-50854, 24413-50739 
Πληροφοριες                                          : Λα ντζος Κων/νος, Τζω ρτζη Παρασκευη  
email                                                         : k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr
                                                                     :virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr
1.6Αρμο διο Τεχνικο  Συμβου λιο:ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.7  Εφο σον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  μεταστεγασθου ν  κατα  τη  δια ρκεια  της  διαδικασιας  συ ναψης  η
εκτελεσης της μελετης, υποχρεου νται να δηλω σουν α μεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον ανα δοχο.
Εφο σον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  η /και  τα  αποφαινο μενα  ο ργανα  της  αναθετουσας  αρχη ς/του
αναθετοντος  φορεα  καταργηθου ν,  συγχωνευτου ν  η  με  οποιονδη ποτε  τρο πο  μεταβληθου ν  κατα  τη
δια ρκεια της διαδικασιας η  εκτελεσης της μελετης,  υποχρεου νται να δηλω σουν α μεσα και εγγρα φως
στους προσφεροντες5 η  στον ανα δοχο τα στοιχεια των υπηρεσιω ν η  αποφαινο μενων οργα νων, τα οποια
κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολικο  δια δοχο των εν λο γω οργα νων που υπεισερχονται στα δικαιω ματα
και υποχρεω σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1  Τα  εγγραφα  της  συ μβασης,  κατα  την  εννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του  α ρθρου  2  του  ν.
4412/2016, για τον παρο ντα ηλεκτρονικο  διαγωνισμο , ειναι τα ακο λουθα: 

α) η παρου σα διακη ρυξη και η προκη ρυξη συ μβασης6,
β) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)7, 
γ) το εντυπο οικονομικη ς προσφορα ς, ο πως παρα γεται απο  την ειδικη  ηλεκτρονικη  φο ρμα του

υποσυστη ματος,
δ) το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομενων του εργου με τα τυχο ν Παραρτη ματα  του, το προ γραμμα των

απαιτου μενων μελετω ν  και η τεκμηριωση της σκοπιμο τητας του εργου.
ε) το τευ χος της Συγγραφη ς Υποχρεω σεων (Σ.Υ.) 8   με τα τυχο ν Παραρτη ματα  του,
στ) το τευ χος προεκτιμω μενων αμοιβω ν,

       ζ)  τυχο ν  συμπληρωματικες  πληροφοριες  και  διευκρινισεις  που  θα  παρασχεθου ν  απο  την
αναθετουσα αρχη   επι ο λων των ανωτερω,
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2.2  Προσφερεται  ελευ θερη,  πλη ρης,  α μεση  και  δωρεα ν  ηλεκτρονικη  προ σβαση9 στα  εγγραφα  της
συ μβασης απο  τις 26.5.202110  στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της
πυ λης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθω ς  και  στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχη ς
www.dimoskarditsas.gov.gr/Επικαιρότητα/Διαγωνισμοί/Διαγωνισμοί Μελετών  -Τεχνικών
Υπηρεσιών11 12 

2.3 Εφο σον εχουν ζητηθει  εγκαιρως, η τοι εως την 4.6.202113, η αναθετουσα αρχη  παρεχει σε ο λους τους
προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικες  πληροφοριες
σχετικα  με τα εγγραφα της συ μβασης, το αργο τερο  εως την 11.6.2021 14. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι  προσφορες  υποβα λλονται  απο  τους  ενδιαφερομενους  ηλεκτρονικα ,  μεσω  της  διαδικτυακη ς
πυ λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεχρι  την  καταληκτικη  ημερομηνια  και  ω ρα  που
οριζεται στο α ρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικο  φα κελο του υποσυστη ματος.

Για  τη  συμμετοχη  στην  παρου σα  διαδικασια  οι  ενδιαφερο μενοι  οικονομικοι  φορεις  απαιτειται  να
διαθετουν ψηφιακη  υπογραφη , χορηγου μενη απο  πιστοποιημενη αρχη  παροχη ς ψηφιακη ς υπογραφη ς
και  να  εγγραφου ν  στο  ηλεκτρονικο  συ στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη  πυ λη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθω ντας  τη  διαδικασια  εγγραφη ς  του  α ρθρου  5  παρ.  1.2  εως  1.4  της  Κοινη ς  Υπουργικη ς
Απο φασης με  αρ.   117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η  ενωση  οικονομικω ν  φορεων  υποβα λλει  κοινη  προσφορα ,  η  οποια  υποχρεωτικα  υπογρα φεται
ψηφιακα ,  ειτε  απο  ο λους  τους  οικονομικου ς  φορεις  που  αποτελου ν  την  ενωση,  ειτε  απο
εκπρο σωπο  τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα , επι  ποινη  απο ρριψης της προσφορα ς,
προσδιοριζεται  η  εκταση  και  το  ειδος  της  συμμετοχη ς  του  κα θε  μελους  της  ενωσης,
συμπεριλαμβανομενης  της  κατανομη ς  αμοιβη ς  μεταξυ  τους,  καθω ς  και  ο  εκπρο σωπος/
συντονιστη ς αυτη ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικο  φα κελο προσφορα ς περιεχονται:

 (α) ενας (υπο)φα κελος με την ενδειξη «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς».

 (β)  ενας (υπο)φα κελος με την ενδειξη  «Οικονομικη  Προσφορα ».

3.3 Απο  τον προσφεροντα σημαινονται, με χρη ση του σχετικου  πεδιου του υποσυστη ματος, κατα  την
συ νταξη  της  προσφορα ς,  τα  στοιχεια  εκεινα  που  εχουν  εμπιστευτικο  χαρακτη ρα,  συ μφωνα  με  τα
οριζο μενα στο α ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην περιπτωση αυτη , ο προσφερων υποβα λλει στον οικειο  (υπο)φα κελο σχετικη  αιτιολο γηση με τη
μορφη  ψηφιακα  υπογεγραμμενου αρχειου  pdf, αναφεροντας ρητα  ο λες τις σχετικες διατα ξεις νο μου η
διοικητικες  πρα ξεις  που  επιβα λλουν  την  εμπιστευτικο τητα  της  συγκεκριμενης  πληροφοριας,  ως
συνημμενο  της  ηλεκτρονικη ς  του  προσφορα ς.  Δεν  χαρακτηριζονται  ως  εμπιστευτικες  πληροφοριες
σχετικα  με τις τιμες μονα δος, τις προσφερο μενες ποσο τητες και την οικονομικη  προσφορα .  

3.4  Στην  περιπτωση  της  υποβολη ς  στοιχειων  με  χρη ση  μορφο τυπου  φακελου  συμπιεσμενων
ηλεκτρονικω ν αρχειων (π.χ. ηλεκτρονικο  αρχειο με μορφη  ZIP), εκεινα τα οποια επιθυμει ο προσφερων
να χαρακτηρισει ως εμπιστευτικα , συ μφωνα με τα ανωτερω αναφερο μενα, θα πρεπει να τα υποβα λλει
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ως χωριστα  ηλεκτρονικα  αρχεια με μορφη  Portable Document Format (PDF) η  ως χωριστο  ηλεκτρονικο
αρχειο μορφο τυπου φακελου συμπιεσμενων ηλεκτρονικω ν αρχειων που να περιλαμβα νει αυτα .

3.5  Ο  χρη στης  –  οικονομικο ς  φορεας  υποβα λλει  τους  ανωτερω  (υπο)φακελους  μεσω  του
υποσυστη ματος, ο πως περιγρα φεται κατωτερω:

α)  Τα  στοιχεια  και  δικαιολογητικα  που  περιλαμβα νονται  στον  (υπο)φα κελο  με  την  ενδειξη
«Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς»  ειναι τα οριζο μενα στο α ρθρο 20.2 της παρου σας και υποβα λλονται απο
τον οικονομικο  φορεα ηλεκτρονικα  σε μορφη  αρχειου  Portable Document Format (PDF) και εφο σον
εχουν  συνταχθει/παραχθει  απο  τον  ιδιο,  φερουν  εγκεκριμενη  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η
προηγμενη ηλεκτρονικη  υπογραφη   με χρη ση εγκεκριμενων πιστοποιητικω ν συ μφωνα με την παρ. 3 του
α ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντο ς  τριω ν  (3)  εργασιμων  ημερω ν  απο  την  ηλεκτρονικη  υποβολη  των  ως  α νω  στοιχειων  και
δικαιολογητικω ν προσκομιζεται υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορεα στην αναθετουσα αρχη ,  σε
εντυπη μορφη  και σε σφραγισμενο φα κελο, η πρωτο τυπη εγγυητικη  επιστολη  συμμετοχη ς.15

Επισημαινεται  ο τι  η  εν  λο γω  υποχρεωση  δεν  ισχυ ει  για  τις  εγγυη σεις  ηλεκτρονικη ς  εκδοσης  (π.χ.
εγγυη σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ)  Οι  προσφεροντες  συντα σσουν  την  οικονομικη  τους  προσφορα  συμπληρω νοντας  την  αντιστοιχη
ειδικη  ηλεκτρονικη  φο ρμα  του  υποσυστη ματος  και  επισυνα πτοντας,  στον  ηλεκτρονικο  χω ρο
«Συνημμενα Ηλεκτρονικη ς Προσφορα ς» και στον κατα  περιπτωση (υπο)φα κελο, ο λα τα στοιχεια της
προσφορα ς τους σε μορφη  αρχειου Portable Document Format (PDF).

δ)  Στην  οικονομικη  προσφορα  αναγρα φεται  η  προσφερο μενη  τιμη  ανα  κατηγορια  μελετης  και  η
συνολικη  τιμη  για την εκτελεση της συ μβασης. Η οικονομικη  προσφορα  συντιθεται για κα θε επι μερους
κατηγορια  μελετης,  συ μφωνα με  τις  διατα ξεις  της περιπτωσης δ'  της  παρ.  8  του  α ρθρου  53  του  ν.
4412/2016. Περιλαμβα νει, εκτο ς απο  τις αμοιβες για την εκπο νηση των μελετω ν, τις αμοιβες για τον
προγραμματισμο ,  την  επιβλεψη  και  την  αξιολο γηση  των  αναγκαιων  ερευνητικω ν  εργασιω ν  πα σης
φυ σεως, καθω ς επισης και των εργασιω ν /μελετω ν, συ μφωνα με τα αναφερο μενα στην περιπτωση δ'
της παρ. 8 του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 3 του
νο μου αυτου .  Η συνολικη  προσφερο μενη τιμη  τρεπεται σε ποσοστο  εκπτωσης επι της προεκτιμω μενης
αμοιβη ς, με στρογγυλοποιηση στο δευ τερο δεκαδικο  ψηφιο.

ε) Στη συνεχεια, οι προσφεροντες παρα γουν απο  το υποσυ στημα τα ηλεκτρονικα  αρχεια [«εκτυπω σεις»
των Δικαιολογητικω ν Συμμετοχη ς  και  της Οικονομικη ς  Προσφορα ς  τους σε μορφη  αρχειου Portable
Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχεια  αυτα  υπογρα φονται  απο  τους  προσφεροντες  με  εγκεκριμενη
προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  με  χρη ση  εγκεκριμενων
πιστοποιητικω ν συ μφωνα με την παρ. 3 του α ρθρου 8 της υπ' αρ.   117384/26-10-2017    Κ.Υ.Α.  και
επισυνα πτονται στους αντιστοιχους (υπο)φακελους της προσφορα ς. Κατα  την συστημικη  υποβολη  της
προσφορα ς  το  υποσυ στημα  πραγματοποιει  αυτοματοποιημενους  ελεγχους  επιβεβαιωσης  της
ηλεκτρονικη ς προσφορα ς σε σχεση με τα παραχθεντα ηλεκτρονικα  αρχεια (Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς
και Οικονομικη  Προσφορα ) και εφο σον οι ελεγχοι αυτοι   αποβου ν επιτυχεις η προσφορα  υποβα λλεται
στο υποσυ στημα.  Διαφορετικα ,  η  προσφορα  δεν  υποβα λλεται  και  το  υποσυ στημα  ενημερω νει  τους
προσφεροντες  με  σχετικο  μη νυμα  σφα λματος  στη  διεπαφη  του  χρη στη  των  προσφερο ντων,
προκειμενου οι τελευταιοι να προβου ν στις σχετικες ενεργειες διο ρθωσης.

στ) Εφο σον τα δικαιολογητικα  συμμετοχη ς και οι οικονομικοι  ο ροι δεν εχουν αποτυπωθει  στο συ νολο
τους στις ειδικες ηλεκτρονικες φο ρμες του υποσυστη ματος, οι προσφεροντες επισυνα πτουν ψηφιακα
υπογεγραμμενα τα σχετικα  ηλεκτρονικα  αρχεια, συ μφωνα με τους ο ρους της παρου σας διακη ρυξης.

Στις περιπτω σεις που με την προσφορα  υποβα λλονται ιδιωτικα  εγγραφα, αυτα  γινονται αποδεκτα  ειτε
κατα  τα προβλεπο μενα στις διατα ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη  φωτοτυπια, εφο σον
συνυποβα λλεται  υπευ θυνη  δη λωση,  στην  οποια  βεβαιω νεται  η  ακριβεια  τους  και  η  οποια  φερει
υπογραφη  μετα  την εναρξη της διαδικασιας συ ναψης συ μβασης (η τοι μετα  την ημερομηνια δημοσιευσης
της προκη ρυξης της συ μβασης [περιληψης διακη ρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ) 16.
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ζ) Απο  το υποσυ στημα εκδιδεται ηλεκτρονικη  απο δειξη υποβολη ς προσφορα ς,  η οποια αποστελλεται
στον οικονομικο  φορεα με μη νυμα ηλεκτρονικου  ταχυδρομειου.

3.6  Απο συρση προσφορα ς
Οι  προσφεροντες  δυ νανται  να  ζητη σουν  την  απο συρση  υποβληθεισας  προσφορα ς,  πριν  την
καταληκτικη  ημερομηνια υποβολη ς των προσφορω ν,  με εγγραφο αιτημα τους προς την αναθετουσα
αρχη ,  σε  μορφη  ηλεκτρονικου  αρχειου  Portable Document Format (PDF)  που  φερει  εγκεκριμενη
προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη   με  χρη ση  εγκεκριμενων
πιστοποιητικω ν συ μφωνα με την παρ. 3 του α ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., μεσω
της λειτουργικο τητας «Επικοινωνια» του υποσυστη ματος. Πιστοποιημενος χρη στης της αναθετουσας
αρχη ς, μετα  απο  σχετικη  απο φαση της αναθετουσας αρχη ς, η οποια αποδεχεται το σχετικο  αιτημα του
προσφεροντα, προβαινει στην απο ρριψη της σχετικη ς ηλεκτρονικη ς προσφορα ς στο υποσυ στημα πριν
την καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολη ς  της προσφορα ς.  Κατο πιν,  ο  οικονομικο ς  φορεας  δυ ναται  να
υποβα λει  εκ  νεου  προσφορα  μεσω του υποσυστη ματος εως την καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολη ς
των προσφορω ν.

3.7  Οι αλλοδαποι οικονομικοι  φορεις δεν εχουν την υποχρεωση να υπογρα φουν τα δικαιολογητικα  της
προσφορα ς τους με χρη ση προηγμενης ηλεκτρονικη ς υπογραφη ς, αλλα  μπορει  να τα αυθεντικοποιου ν
με οποιονδη ποτε α λλον προ σφορο τρο πο, εφο σον στη χω ρα προελευση ς τους δεν ειναι υποχρεωτικη  η
χρη ση  προηγμενης  ψηφιακη ς  υπογραφη ς  σε  διαδικασιες  συ ναψης δημοσιων  συμβα σεων.  Στις  περι-
πτω σεις αυτες η προσφορα  συνοδευ εται με υπευ θυνη δη λωση στην οποια δηλω νεται ο τι στην χω ρα
προελευσης δεν προβλεπεται η χρη ση προηγμενης ψηφιακη ς υπογραφη ς η  ο τι στην χω ρα προελευσης
δεν ειναι υποχρεωτικη  η χρη ση προηγμενης ψηφιακη ς υπογραφη ς για την συμμετοχη  σε διαδικασιες συ -
ναψης δημοσιων συμβα σεων. Η υπευ θυνη δη λωση του προηγου μενου εδαφιου φερει υπογραφη  εως και
δεκα (10) ημερες πριν την καταληκτικη  ημερομηνια υποβολη ς των προσφορω ν17. 

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

α)  Μετα  την  καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολη ς  προσφορω ν,  ο πως  οριζεται  στο  α ρθρο  14  της
παρου σας, και πριν την ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση, η αναθετουσα αρχη  κοινοποιει στους προσφεροντες
τον σχετικο  κατα λογο συμμετεχο ντων, ο πως αυτο ς παρα γεται απο  το υποσυ στημα. 

β) Στη συνεχεια, τα μελη της Επιτροπη ς Διαγωνισμου 18, κατα  την ημερομηνια και ω ρα που οριζεται στο
α ρθρο 14 της παρου σας, προβαινουν σε ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση του υποφακελου «Δικαιολογητικα
Συμμετοχη ς» και του υποφακελου “Οικονομικη  Προσφορα ”. 

γ1)  Εφόσον τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5,1 ζητηθούν πριν την 1-6-2021: Αν δεν υποβληθούν τα
παραπάνω δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος
υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  της  παραγράφου  (α)  αίτημα  προς  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την
παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.

γ2)  Εφο σον  τα δικαιολογητικα  της  παραγρα φου 5.1  ζητηθου ν  μετα  την  1-6-2021 θα εφαρμοστου ν
οιδιατάξεις  του άρθρου 103,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 και  ισχύει  μετά την
1-6-2021,  δηλαδή: “Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή
να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του
άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας,συνοδευόμενο από
αποδεικτικά  έγγραφα  με  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η
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αναθέτουσα αρχή παρατείνει  την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί  για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί
τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1 του άρθρου 103
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021 και ισχύει μετά την 1-6-2021.”

Το παρο ν εφαρμο ζεται  και στις περιπτω σεις που η αναθετουσα αρχη  τυχο ν ζητη σει την προσκο μιση
δικαιολογητικω ν  κατα  τη  διαδικασια  αξιολο γησης  των  προσφορω ν  και  πριν  απο  το  στα διο
κατακυ ρωσης,  κατ’  εφαρμογη  της δια ταξης του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φιο  α΄  ν.  4412/2016,
τηρου μενων των αρχω ν της ισης μεταχειρισης και της διαφα νειας xx . 

Εντο ς  τριω ν  (3)  εργα σιμων  ημερω ν  απο  την  ηλεκτρονικη  υποβολη  των  ως  α νω  στοιχειω ν  και
δικαιολογητικω ν, συ μφωνα με τα ανωτερω υπο  β) και γ) αναφερο μενα, προσκομιζονται υποχρεωτικα
απο  τον οικονομικο  φο ρε α στην αναθετουσα αρχη  , σε  εντυπη μορφη  και σε σφραγισμενο φα κελο , τα
εγγραφα  που  απαιτειται  να  προσκομισθου ν  σε  πρωτο τυπη  μορφη  ,  συ μφωνα  με  τις  διατα ξεις  του
α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διοικητικη ς Διαδικασιας'',  ο πως τροποποιη θηκε με τις
διατα ξεις του α ρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

δ)  Ακολου θως,  η Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαινει,  κατα  σειρα  μειοδοσιας,  σε  ελεγχο  της
προσφερο μενης τιμη ς 19.
Η υποβληθεισα οικονομικη  προσφορα ,  κατα  κατηγορια μελετης,  απορριπτεται εφο σον οι  ποσο τητες
του  φυσικου  αντικειμενου  της  προσφορα ς  δεν  αντιστοιχου ν  στο  αντικειμενο  της  μελετης,  ο πως
προκυ πτει απο  τα στοιχεια της περιπτωσης κε' της παρ. 2 του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα  τις τυχο ν αναγκαιες διορθω σεις, καταχωριζονται, κατα  τη σειρα
μειοδοσιας, στο πρακτικο  της επιτροπη ς, το οποιο και υπογρα φεται απο  τα μελη της.

στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη  Διαγωνισμου , την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα  συμμετοχη ς του
α ρθρου 20.2 της παρου σας, κατα  τη σειρα  της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο  τον πρω το μειοδο τη. Αν η
ολοκλη ρωση  του  ελεγχου  αυτου  δεν  ειναι  δυνατη  την  ιδια  μερα,  λογω  του  μεγα λου  αριθμου  των
προσφορω ν, ελεγχονται τουλα χιστον οι δεκα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειοδοσιας. Στην περιπτωση αυτη
η διαδικασια συνεχιζεται τις επο μενες εργα σιμες ημερες20.

ζ) Η Επιτροπη  Διαγωνισμου , πριν την ολοκλη ρωση της συ νταξης  του πρακτικου  της, επικοινωνει  με
τους εκδο τες που αναγρα φονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να διαπιστω σει
την εγκυρο τητα  τους. Αν διαπιστωθει πλαστο τητα εγγυητικη ς επιστολη ς, ο υποψη φιος αποκλειεται απο
τον διαγωνισμο  και υποβα λλεται μηνυτη ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελεα.

η)  Η  περιγραφο μενη  διαδικασια  καταχωρειται  στο  πρακτικο  της  Επιτροπη ς  Διαγωνισμου  η  σε
παρα ρτημα  του, που υπογρα φεται απο  τον Προ εδρο και τα μελη της.
Η  Επιτροπη  Διαγωνισμου  ολοκληρω νει  τη συ νταξη  του  σχετικου  πρακτικου  με  το  αποτελεσμα της
διαδικασιας,  με  το οποιο  εισηγειται  την ανα θεση της συ μβασης στον μειοδο τη  (η  τη  ματαιωση της
διαδικασιας),  και υποβα λλει  στην αναθετουσα αρχη  το σχετικο  ηλεκτρονικο  αρχειο,  ως “εσωτερικο ”,
μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστη ματος, προς εγκριση21.

θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη  κοινοποιει  την απο φαση εγκρισης του πρακτικου  σε ο λους τους
προσφεροντες και παρεχει προ σβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των λοιπω ν συμμετεχο ντων. Κατα  της
απο φασης αυτη ς χωρει ενσταση, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 6 της παρου σης.

ι)  Επισημαινεται  ο τι,  σε  περιπτωση  που  οι  προσφορες  εχουν  την  ιδια  ακριβω ς  τιμη  (ισο τιμες),  η
αναθετουσα αρχη  επιλεγει τον (προσωρινο ) ανα δοχο με κλη ρωση μεταξυ  των οικονομικω ν φορεων που
υπεβαλαν ισο τιμες προσφορες. Η κλη ρωση γινεται ενω πιον της Επιτροπη ς Διαγωνισμου  και παρουσια
των  οικονομικω ν  φορεων  που  υπεβαλαν  τις  ισο τιμες  προσφορες,  σε  ημερα  και  ω ρα  που  θα  τους
γνωστοποιηθει  μεσω της λειτουργικο τητας “επικοινωνια” του υποσυστη ματος.
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ια)  Κατα  των  αποφα σεων  της  αναθετουσας  αρχη ς  του  παρο ντος  α ρθρου  χωρει  προδικαστικη
προσφυγη , κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 6.

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

α) Μετα  την αξιολογηση των προσφορω ν,  η αναθετουσα αρχη  προσκαλει,  στο πλαισιο της σχετικη ς
ηλεκτρονικη ς διαδικασιας συ ναψης συ μβασης, και μεσω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνιας», τον
προσωρινο  ανα δοχο να υποβα λει εντο ς προθεσμιας 10 ημερω ν22  απο  την κοινοποιηση της σχετικη ς
εγγραφης ειδοποιησης σε αυτο ν, τα προβλεπο μενα στις κειμενες διατα ξεις δικαιολογητικα  προσωρινου
αναδοχου και τα αποδεικτικα  εγγραφα νομιμοποιησης.23

β) Τα δικαιολογητικα  του προσωρινου  αναδοχου υποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορεα ηλεκτρονικα ,
μεσω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη .

γ) Αν δεν υποβληθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα  η  υπα ρχουν ελλειψεις σε αυτα  που υπoβλη θηκαν
και ο προσωρινο ς ανα δοχος υποβα λλει εντο ς της προθεσμιας της παραγρα φου α’ του παρο ντος α ρθρου,
αιτημα προς την Επιτροπη  Διαγωνισμου  για την παρα ταση της προθεσμιας υποβολη ς, το οποιο συνο-
δευ εται με αποδεικτικα  εγγραφα, απο  τα οποια να αποδεικνυ εται ο τι εχει αιτηθει  τη χορη γηση των δι-
καιολογητικω ν, η αναθετουσα αρχη  παρατεινει την προθεσμια υποβολη ς των δικαιολογητικω ν για ο σο
χρο νο απαιτηθει για τη χορη γηση των δικαιολογητικω ν απο  τις αρμο διες αρχες. 

Το παρο ν εφαρμο ζεται και στις περιπτω σεις που η αναθετουσα αρχη  ζητη σει την προσκο μιση των δι-
καιολογητικω ν κατα  τη διαδικασια αξιολο γησης των προσφορω ν και πριν το στα διο κατακυ ρωσης, κατ΄
εφαρμογη  της δια ταξης του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμενων των αρ-
χω ν της ισης μεταχειρισης και της διαφα νειας24.

Εντο ς τριω ν (3) εργασιμων ημερω ν απο  την ηλεκτρονικη  υποβολη  των ως α νω στοιχειων και δικαιολο-
γητικω ν,  συ μφωνα με τα ανωτερω υπο  β) και γ) αναφερο μενα, προσκομιζονται υποχρεωτικα  απο  τον
οικονομικο  φορεα στην αναθετουσα αρχη , σε εντυπη μορφη  και σε σφραγισμενο φα κελο,  τα εγγραφα
που απαιτειται να προσκομισθου ν σε πρωτο τυπη μορφη , συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 11 παρ.
2 του ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διοικητικη ς Διαδικασιας'', ο πως τροποποιη θηκε με τις διατα ξεις του α ρ-
θρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατα  τον ελεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν, διαπιστωθει ο τι:
i) τα στοιχεια που δηλω θηκαν με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) ειναι ψευδη  η
ανακριβη  η
ii)  αν  δεν  υποβληθου ν  στο  προκαθορισμενο  χρονικο  δια στημα  τα  απαιτου μενα  πρωτο τυπα  η
αντιγραφα, των παραπα νω δικαιολογητικω ν, η
iii) αν απο  τα δικαιολογητικα  που υποβλη θηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυ ονται οι ο ροι
και οι προυV ποθεσεις συμμετοχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρου σας25,

απορριπτεται  η  προσφορα  του  προσωρινου  αναδοχου,  καταπιπτει  υπερ  της  αναθετουσας  αρχη ς  η
εγγυ ηση  συμμετοχη ς  του  και  η  κατακυ ρωση  γινεται  στον  προσφεροντα  που  υπεβαλε  την  αμεσως
επο μενη  πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  α ποψη  προσφορα  βα σει  της  τιμη ς,  τηρουμενης  της
ανωτερω διαδικασιας.

Σε  περιπτωση  εγκαιρης  και  προση κουσας  ενημερωσης  της  αναθετουσας  αρχη ς  για  μεταβολες  στις
προυV ποθεσεις τις οποιες ο προσωρινο ς ανα δοχος ειχε δηλω σει με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης
Δη λωσης  (ΤΕΥΔ)   ο τι  πληροι  και  οι  οποιες  επη λθαν  η  για  τις  οποιες  ελαβε  γνω ση  ο  προσωρινο ς
ανα δοχος μετα  την δη λωση και μεχρι την ημερα της ειδοποιησης/προ σκλησης για την προσκο μιση των
δικαιολογητικω ν κατακυ ρωσης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχη ς η
εγγυ ηση συμμετοχη ς του, που ειχε προσκομισθει, συ μφωνα με το α ρθρο 15.1 της παρου σας.
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Αν κανενας  απο  τους  προσφεροντες  δεν  υπεβαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση,  η  αν  κανενας  απο  τους
προσφεροντες δεν υποβα λλει ενα η  περισσο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα , η  αν κανενας απο
τους  προσφεροντες  δεν  αποδειξει  ο τι  στο προ σωπο  του  δεν συντρεχουν οι  λογοι  αποκλεισμου  του
α ρθρου 18 και ο τι πληροι  τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου 19, η διαδικασια συ ναψης της συ μβασης
ματαιω νεται.

Η διαδικασια ελεγχου των ως α νω δικαιολογητικω ν ολοκληρω νεται με τη συ νταξη πρακτικου  απο  την
Επιτροπη  Διαγωνισμου ,  στο οποιο αναγρα φεται η τυχο ν συμπλη ρωση δικαιολογητικω ν κατα  τα ορι-
ζο μενα υπο  γ) ανωτερω26.  Η Επιτροπη , στη συνεχεια,   το κοινοποιει,  μεσω της «λειτουργικο τητας της
«Επικοινωνιας», στην αναθετουσα αρχη  για τη λη ψη απο φασης.

Η  αναθετουσα  αρχη  προβαινει,  μετα  την  εγκριση  του  ανωτερω  πρακτικου ,  στην  κοινοποιηση  της
απο φασης κατακυ ρωσης, μαζι  με αντιγραφο ο λων των πρακτικω ν, σε κα θε προσφεροντα που δεν εχει
αποκλειστει  οριστικα 27,  εκτο ς απο  τον προσωρινο  ανα δοχο, συ μφωνα με τις κειμενες διατα ξεις, μεσω
της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνιας»,  και  επιπλεον  αναρτα  τα δικαιολογητικα  του προσωρινου
αναδο χου στον χω ρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου  Διαγωνισμου ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα θε ενδιαφερο μενος, ο οποιος εχει η  ειχε συμφερον να του ανατεθει η συγκεκριμενη συ μβαση και εχει
η  ειχε υποστει η  ενδεχεται να υποστει ζημια απο  εκτελεστη  πρα ξη η  παρα λειψη της αναθετουσας αρχη ς
κατα  παρα βαση της νομοθεσιας της ΕυρωπαιVκη ς Ένωσης η  της εσωτερικη ς νομοθεσιας, δικαιου ται να
ασκη σει  προδικαστικη  προσφυγη  ενω πιον  της  ΑΕΠΠ  κατα  της  σχετικη ς  πρα ξης  η  παρα λειψης  της
αναθετουσας αρχη ς, προσδιοριζοντας ειδικω ς τις νομικες και πραγματικες αιτια σεις που δικαιολογου ν
το αιτημα  του28. 

Σε  περιπτωση  προσφυγη ς  κατα  πρα ξης  της  αναθετουσας  αρχη ς,  η  προθεσμια  για  την  α σκηση  της
προδικαστικη ς προσφυγη ς ειναι:

 (α)  δεκα  (10)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλο μενης  πρα ξης  στον  ενδιαφερο μενο
οικονομικο  φορεα αν η πρα ξη κοινοποιη θηκε με ηλεκτρονικα  μεσα η  τηλεομοιοτυπια η  

(β)  δεκαπεντε  (15)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλο μενης  πρα ξης  σε  αυτο ν  αν
χρησιμοποιη θηκαν α λλα μεσα επικοινωνιας, α λλως  

γ) δεκα (10) ημερες απο  την πλη ρη, πραγματικη  η  τεκμαιρο μενη, γνω ση της πρα ξης που βλα πτει τα
συμφεροντα του ενδιαφερο μενου οικονομικου  φορεα. 

Σε περιπτωση παρα λειψης, η προθεσμια για την α σκηση της προδικαστικη ς προσφυγη ς ειναι δεκαπεντε
(15) ημερες απο  την επομενη της συντελεσης της προσβαλλο μενης παρα λειψης29.

Η  προδικαστικη  προσφυγη ,  με  βα ση  και  τα  ο σα  προβλεπονται  στο  π.δ.  39/2017,  κατατιθεται
ηλεκτρονικα  βα σει του τυποποιημενου εντυ που και μεσω της λειτουργικο τητας «Επικοινωνια» του
υποσυστη ματος  προς  την  Αναθετουσα  Αρχη ,  επιλεγοντας  κατα  περιπτωση  την  ενδειξη
«Προδικαστικη  Προσφυγη » και επισυνα πτοντας το σχετικο  εγγραφο συ μφωνα με την παρ. 3 του
α ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτο  της  α σκησης  της  προδικαστικη ς  προσφυγη ς  κατατιθεται  παρα βολο  απο  τον
προσφευ γοντα υπερ του Δημοσιου, κατα  τα ειδικα  οριζο μενα στο α ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποιο
επιστρεφεται στον προσφευ γοντα σε περιπτωση ολικη ς η  μερικη ς αποδοχη ς της προσφυγη ς του η  σε
περιπτωση που πριν  την εκδοση της απο φασης της ΑΕΠΠ επι  της προσφυγη ς,  η  αναθετουσα αρχη
ανακαλει την προσβαλλο μενη πρα ξη η  προβαινει στην οφειλο μενη ενεργεια. 

Η προθεσμια για την α σκηση της προδικαστικη ς προσφυγη ς και η α σκηση  της κωλυ ουν τη συ ναψη
της  συ μβασης  επι  ποινη  ακυρο τητας,  η  οποια  διαπιστω νεται  με  απο φαση  της  ΑΕΠΠ  μετα  απο
α σκηση  προσφυγη ς,  συ μφωνα με  το α ρθρο  368   του  ν.  4412/2016.  Κατα  τα λοιπα ,  η  α σκηση της
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προδικαστικη ς προσφυγη ς δεν κωλυ ει την προ οδο της διαγωνιστικη ς διαδικασιας,  εκτο ς αν ζητηθου ν
προσωρινα  μετρα προστασιας κατα  το α ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η προηγου μενη παρα γραφος δεν εφαρμο ζεται στην περιπτωση που, κατα  τη διαδικασια συ ναψης
της παρου σας συ μβασης, υποβληθει μο νο μια (1) προσφορα 30.

Η αναθετουσα αρχη , μεσω της λειτουργιας της «Επικοινωνιας»: 
α.  Κοινοποιει  την  προδικαστικη  προσφυγη  σε  κα θε  ενδιαφερο μενο  τριτο  συ μφωνα  με  τα
προβλεπο μενα στην περ. α της παρ. 1 του α ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του α ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β.  Ειδοποιει,  παρεχει προ σβαση στο συ νολο των στοιχειων του διαγωνισμου  και διαβιβα ζει στην
Αρχη  Εξετασης Προδικαστικω ν Προσφυγω ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπο μενα στην περ. β’ της παρ. 1 του
α ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συ μφωνα και με την παρ. 1 του α ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ  αποφαινεται  αιτιολογημενα  επι  της  βασιμο τητας  των  προβαλλο μενων  πραγματικω ν  και
νομικω ν ισχυρισμω ν της προσφυγη ς και των ισχυρισμω ν της αναθετουσας αρχη ς και, σε περιπτωση
παρεμβασης, των ισχυρισμω ν του παρεμβαινοντος και δεχεται (εν ο λω η  εν μερει) η  απορριπτει την
προσφυγη  με απο φαση  της, η οποια εκδιδεται μεσα σε αποκλειστικη  προθεσμια εικοσι (20) ημερω ν απο
την ημερα εξετασης της προσφυγη ς31.

Σε περιπτωση συμπληρωματικη ς αιτιολογιας επι  της προσβαλλο μενης πρα ξης, αυτη  υποβα λλεται εως
και  δεκα  (10)  ημερες  πριν  την  συζη τηση  της  προσφυγη ς  και  κοινοποιειται  αυθημερο ν  στον
προσφευ γοντα  μεσω  της  πλατφο ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  η  αν  αυτο  δεν  ειναι  εφικτο  με  οποιοδη ποτε
προ σφορο μεσο. Υπομνη ματα επι των απο ψεων και της συμπληρωματικη ς αιτιολογιας της Αναθετουσας
Αρχη ς κατατιθενται μεσω της πλατφο ρμας του ΕΣΗΔΗΣ εως πεντε (5) ημερες πριν απο  τη συζη τηση της
προσφυγη ς32.

Η  α σκηση  της  προδικαστικη ς  προσφυγη ς  αποτελει  προυV πο θεση  για  την  α σκηση  των  ενδικων
βοηθημα των  της αιτησης αναστολη ς  και της αιτησης ακυ ρωσης του α ρθρου 372 του ν.  4412/2016
κατα  των εκτελεστω ν πρα ξεων η  παραλειψεων της αναθετουσας αρχη ς.

Όποιος εχει  εννομο συμφερον μπορει  να ζητη σει την αναστολη  της εκτελεσης της απο φασης της
ΑΕΠΠ και  την  ακυ ρωση  της  ενω πιον  του  αρμοδιου  δικαστηριου33.  Δικαιωμα α σκησης των ιδιων
ενδικων  βοηθημα των  εχει  και  η  αναθετουσα  αρχη ,  αν  η  ΑΕΠΠ  κα νει  δεκτη  την  προδικαστικη
προσφυγη . Με τα ενδικα βοηθη ματα της αιτησης αναστολη ς και της αιτησης ακυ ρωσης λογιζονται
ως  συμπροσβαλλο μενες  με  την  απο φαση  της  ΑΕΠΠ  και  ο λες  οι  συναφεις  προς  την  ανωτερω
απο φαση  πρα ξεις  η  παραλειψεις  της  αναθετουσας  αρχη ς,  εφο σον  εχουν  εκδοθει  η  συντελεστει
αντιστοιχως  εως  τη  συζη τηση  της  αιτησης  αναστολη ς  η  την  πρω τη  συζη τηση  της  αιτησης
ακυ ρωσης.

Η α σκηση της αιτησης αναστολη ς δεν εξαρτα ται απο  την προηγου μενη α σκηση της αιτησης ακυ ρωσης.

Η αιτηση αναστολη ς κατατιθεται στο αρμο διο δικαστη ριο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερω ν απο
την κοινοποιηση η  την πλη ρη γνω ση34  της απο φασης επι της προδικαστικη ς προσφυγη ς και συζητειται
το αργο τερο εντο ς τρια ντα (30) ημερω ν απο  την κατα θεση  της. Για την α σκηση της αιτη σεως αναστο-
λη ς κατατιθεται το προβλεπο μενο παρα βολο, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 372 παρ.
4 του ν. 4412/2016.

Η α σκηση αιτησης αναστολη ς κωλυ ει τη συ ναψη της συ μβασης, εκτο ς εα ν με την προσωρινη  διαταγη  ο 
αρμο διος δικαστη ς αποφανθει διαφορετικα .

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η  αναθετουσα  αρχη 35 μπορει,  κατα  τη  διαδικασια  αξιολο γησης  των  προσφορω ν,  να  καλεσει  τους
οικονομικου ς  φορεις,  μεσω  της  λειτουργικο τητας  της  ‘’Επικοινωνιας”  του  υποσυστη ματος  να
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συμπληρω σουν  η  να  διευκρινισουν  τα  εγγραφα  η  δικαιολογητικα  που  εχουν  υποβα λει,
συμπεριλαμβανομενης και της οικονομικη ς τους προσφορα ς, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα
(10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στις διατα ξεις των α ρθρων 102 και 103
[ο πως ισχυ ει κατα  το χρο νο εφαρμογη ς  του (πριν η  μετα  την 1-6-2021)] του ν.  4412/2016 και του
α ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Οποιαδη ποτε  διευκρινιση  η  συμπλη ρωση  που  υποβα λλεται  απο  τους  προσφεροντες  η  υποψηφιους,
χωρις να εχει ζητηθει απο  την αναθετουσα αρχη 36, δεν λαμβα νεται υπο ψη. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Μετα  την α πρακτη πα ροδο της προθεσμιας α σκησης προδικαστικη ς προσφυγη ς η ,  σε περιπτωση
α σκηση ς της, ο ταν  παρελθει α πρακτη η προθεσμια α σκησης αιτησης αναστολη ς κατα  της απο φασης
της ΑΕΠΠ και, σε περιπτωση α σκησης αιτησης αναστολη ς κατα  της απο φασης της ΑΕΠΠ,  ο ταν  εκδοθει
απο φαση επι της αιτησης, με την επιφυ λαξη της χορη γησης προσωρινη ς διαταγη ς, συ μφωνα με τα ορι-
ζο μενα στο τελευταιο εδα φιο της παρ. 4 του α ρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μετα  την ολοκλη ρωση του
προσυμβατικου  ελεγχου απο  το Ελεγκτικο  Συνεδριο, εφο σον απαιτειται, συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και
36  του ν. 4129/201337, ο προσωρινο ς ανα δοχος υποβα λλει,  εφόσον απαιτείται38, υπευ θυνη δη λωση,
μετα  απο  σχετικη  προ σκληση της αναθετουσας αρχη ς, μεσω της λειτουργικο τητας της “Επικοινωνιας”
του υποσυστη ματος. Στην υπευ θυνη δη λωση, η οποια υπογρα φεται κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 22
της παρου σας, δηλω νεται ο τι δεν εχουν επελθει στο προ σωπο  του οψιγενεις μεταβολες κατα  την εννοια
του α ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να διαπιστωθει ο τι δεν εχουν εκλειψει οι προυV ποθεσεις
συμμετοχη ς του α ρθρου 17, ο τι δεν συντρεχουν οι λο γοι αποκλεισμου  του α ρθρου 18 και ο τι εξακολου-
θου ν να πληρου νται τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου 19. Η υπευ θυνη δη λωση ελεγχεται απο   την Επι-
τροπη  Διαγωνισμου , η οποια  συντα σσει πρακτικο  που συνοδευ ει τη συ μβαση39.

Μεσω της λειτουργικο τητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστη ματος, κοινοποιειται η απο φαση κατακυ -
ρωσης στον προσωρινο  ανα δοχο40.   Με την ιδια απο φαση καλειται ο ανα δοχος να  προσελθει σε ορι-
σμενο το πο και χρο νο για την υπογραφη  του συμφωνητικου , θετοντα ς του η αναθετουσα αρχη  προθε-
σμια που δεν μπορει  να υπερβαινει τις εικοσι (20) ημερες  απο  την κοινοποιηση ειδικη ς ηλεκτρονικη ς
προ σκλησης, μεσω της λειτουργικο τητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστη ματος, προσκομιζοντας και
την απαιτου μενη εγγυητικη  επιστολη  καλη ς εκτελεσης. Η εν λο γω κοινοποιηση επιφερει τα εννομα απο-
τελεσματα της απο φασης κατακυ ρωσης, συ μφωνα με οριζο μενα στην παρ. 3 του α ρθρου 105 του ν.
4412/2016.     

8.2  Η υπογραφη  του συμφωνητικου  εχει  αποδεικτικο  χαρακτη ρα.  Εα ν  ο ανα δοχος δεν προσελθει να
υπογρα ψει το συμφωνητικο , μεσα στην προθεσμια που οριζεται στην ειδικη  προ κληση,  κηρυ σσεται εκ-
πτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του και ακολουθειται η διαδι-
κασια του α ρθρου 5 της παρου σας για τον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επο μενη πλεον συμ-
φερουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει τιμη ς41. Αν κανενας απο  τους προσφεροντες δεν προ-
σελθει για την υπογραφη  του συμφωνητικου , η διαδικασια συ ναψης της συ μβασης ματαιω νεται, συ μ-
φωνα με την περιπτωση β' της παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος

Σχετικα  με την υπογραφη  της συ μβασης,  ισχυ ουν τα προβλεπο μενα στην παρ. 5 α ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  εγγραφα της  συ μβασης  με  βα ση τα οποια  θα εκτελεσθει  η  συ μβαση ειναι  τα αναφερο μενα
παρακα τω.  Σε  περιπτωση  ασυμφωνιας  των  περιεχομενων  σε  αυτα  ο ρων,  η  σειρα  ισχυ ος
καθοριζεται  ως κατωτερω:

1. Το Συμφωνητικο ,

2. Η παρου σα Διακη ρυξη  

3. Η Οικονομικη  Προσφορα  του Αναδο χου,

4. Το τευ χος της Συγγραφη ς Υποχρεω σεων (Σ.Υ.) με τα τυχο ν Παραρτη ματα  του,

5. Το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομενων του εργου με τα τυχο ν Παραρτη ματα  του, το προ γραμμα των
απαιτου μενων μελετω ν  και η τεκμηριωση της σκοπιμο τητας του εργου. 

6. Το τευ χος προεκτιμω μενων αμοιβω ν 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα εγγραφα της συ μβασης συντα σσονται υποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα και προαιρετικα  και
σε α λλες γλω σσες, συνολικα  η  μερικα . Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ  των τμημα των των εγγρα φων
της συ μβασης που  εχουν συνταχθει  σε  περισσο τερες  γλω σσες,  επικρατει  η  ελληνικη  εκδοση.  Τυχο ν
ενστα σεις η  προδικαστικες προσφυγες υποβα λλονται στην ελληνικη  γλω σσα. 

10.2 Οι προσφορες και τα περιλαμβανο μενα σε αυτες στοιχεια, καθω ς και τα αποδεικτικα  εγγραφα
συντα σσονται  στην ελληνικη  γλω σσα η  συνοδευ ονται  απο  επισημη μετα φραση  τους  στην ελληνικη
γλω σσα. 

10.3  Στα  αλλοδαπα  δημο σια  εγγραφα  και  δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται  η  Συνθη κη  της  Χα γης  της
5.10.1961,  που  κυρω θηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικα  τα  αλλοδαπα  ιδιωτικα  εγγραφα
συνοδευ ονται απο  μετα φραση  τους στην ελληνικη  γλω σσα επικυρωμενη ειτε απο  προ σωπο αρμο διο
κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νομοθεσιας ειτε απο  προ σωπο κατα  νο μο αρμο διο της χω ρας στην οποια
εχει  συνταχθει  το  εγγραφο42.  Επισης,  γινονται  υποχρεωτικα  αποδεκτα  ευκρινη  φωτοαντιγραφα
εγγρα φων που εχουν εκδοθει απο  αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει απο  δικηγο ρο, συ μφωνα με τα
προβλεπο μενα στην παρ. 2 περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω δικας Διοικητικη ς Διαδικασιας”,
ο πως αντικαταστα θηκε ως α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικα  και  τεχνικα  φυλλα δια  και  α λλα  εντυπα  -  εταιρικα  η  μη  –  με  ειδικο  τεχνικο
περιεχο μενο μπορου ν να υποβα λλονται σε α λλη γλω σσα, χωρις να συνοδευ ονται απο  μετα φραση στην
ελληνικη .

10.5 Η επικοινωνια με την αναθετουσα αρχη , καθω ς και μεταξυ  αυτη ς και του αναδο χου, θα γινονται
υποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για  τη  διαδικασια  συ ναψης  και  την  εκτελεση  της  συ μβασης,  εχουν  εφαρμογη ,  ιδιως,  οι  κατωτερω
διατα ξεις, ο πως ισχυ ουν:
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1. Ο  ν.3852/2010  “Νεα  αρχιτεκτονικη  της  Αυτοδιοικησης  και  της  Αποκεντρωμενης  Διοικησης-
Προ γραμμα Καλλικρα της”

2. Ο ν.3463/2006 “Κυ ρωση Κω δικα Δη μων και Κοινοτη των” (ΦΕΚ114/8.6.2006 Α’).

3. Η  αρ.Π1  2380/2012  Κοινη ς  Υπουργικη ς  Απο φασης  (Β΄3400)  “Ρυ θμιση  των  ειδικο τερων
θεμα των  λειτουργιας  και  διαχειρισης  του  Κεντρικου  Ηλεκτρονικου  Μητρω ου  Δημοσιων
Συμβα σεων του Υπουργειου Ανα πτυξης , Ανταγωνισμου , Υποδομω ν, Μεταφορω ν και Δικτυ ων.”

4. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδιως τα α ρθρα 118 και 119 αυτου .

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

6. Τα α ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005  “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)43.

7. Ο ν.  4278/2014 (Α΄157)  και  ειδικο τερα το  α ρθρο 59  αυτου  «Άρση περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

8. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις -  Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικο τερα το α ρθρο 1 αυτου .

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

10. 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».

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

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

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

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

15. Ο ν.  3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

16. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες44”.  

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

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

19. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”ι.

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

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

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

23. Η  με  αρ.   117384/26-10-2017   Κοινη  Υπουργικη  Απο φαση  (Β'  3821)  «Ρυθμισεις  τεχνικω ν
ζητημα των που αφορου ν την ανα θεση των Δημοσιων Συμβα σεων εργων, μελετω ν, και παροχη ς
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τεχνικω ν και λοιπω ν συναφω ν επιστημονικω ν υπηρεσιω ν με χρη ση των επιμερους εργαλειων και
διαδικασιω ν του Εθνικου  Συστη ματος Ηλεκτρονικω ν Δημοσιων Συμβα σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

24. -  Η  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικη  Απο φαση  (Β’  1781)  «Ρυ θμιση  ειδικο τερων  θεμα των
λειτουργιας  και  διαχειρισης  του  Κεντρικου  Ηλεκτρονικου  Μητρω ου  Δημοσιων  Συμβα σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειου Οικονομιας και Ανα πτυξης»,

25. Η με αρ.  56902/215/19-05-2017 Υπουργικη  Απο φαση (Β’  1924) «Τεχνικες  λεπτομερειες  και
διαδικασιες  λειτουργιας  του  Εθνικου  Συστη ματος  Ηλεκτρονικω ν  Δημοσιων  Συμβα σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

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

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

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

29. Η  Εγκυ κλιος  6  (Αρ.Πρωτ.:  Δ11/οικ.82/28.3.2018  –  ΑΔΑ:  Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ)  του  Υπουργου
Υποδομω ν  και  Μεταφορω ν  με  θεμα:  «Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  εφαρμογή  του  Μητρώου
Μελών  επιτροπών  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»

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

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

32. Η  Εγκυ κλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργειου  Υποδομω ν  και  Μεταφορω ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θεμα «Οδηγο ς εκπο νησης μελετω ν Δημοσιων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλιο 1)».

33. Η  με  αρ.  ΔΝΣγ/οικ.20641/ΦΝ439.6/19-3-2020  Εγκύκλιο(2)  του  ΥΠΟ.ΜΕ.  “Αναπροσαρμογή  τιμής
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μλετών και υπηρεσιών για το έτος 2020”
(ΑΔΑ:62Π4465ΧΘΞ-Τ73).

34. Το N. 4782/2021 με τον οποίο τροποποιήθηκαν βασικές διατάξεις του Ν. 4412/2016

35. Οι σε εκτελεση των ανωτερω νο μων εκδοθεισες κανονιστικες διατα ξεις (πλην αυτω ν που η δη
προαναφερθηκαν),  καθω ς  και  α λλες  διατα ξεις  που  αναφερονται  ρητα  η  απορρεουν  απο  τα
οριζο μενα στα  εγγραφα της παρου σας συ μβασης,  καθω ς και το συ νολο των διατα ξεων του
ασφαλιστικου ,  εργατικου ,  κοινωνικου ,  περιβαλλοντικου  και  φορολογικου  δικαιου  και
γενικο τερα κα θε δια ταξη (νο μου, π.δ., υπουργικη ς απο φασης, κ.λ.π.) που διεπει την ανα θεση και
εκτελεση της παρου σας συ μβασης, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα . 

36. Οι ισχυ ουσες προδιαγραφες για τις ανατιθεμενες κατηγοριες μελετω ν.

37. Προσθήκες  και  εν  γένει  προσαρμογές  άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η εκτιμω μενη αξια της συ μβασης ανερχεται σε 63.607,31€ (χωρις ΦΠΑ 24%) και περιλαμβα νει45

την  προ εκτιμω μενη αμοιβη  ο πως παρακα τω :
 55.310,70  € για  μελετη  κατηγοριας  ΔΑΣΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  (24) και    8.296,61  € 15% για

απρο βλεπτες δαπα νες46..

Η  μελετη  εχει  ενταχθει  στον  προυV πολογισμο  του  Δη μου  για  το  οικονομικο  ετος  2021
(ΚΑΕ:30.7413.0048)  και  η  συ μβαση  θα  χρηματοδοτηθει  απο  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ και  υπο κειται  στις
νο μιμες κρατη σεις, περιλαμβανομενης της κρα τησης υ ψους 0,07 % υπερ των λειτουργικω ν αναγκω ν της
Ενιαιας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσιων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 3 του Ν Ν 4013/201147, ,
καθω ς  και  της  κρα τησης  υ ψους  0,06  %  υπερ  των  λειτουργικω ν  αναγκω ν  της  Αρχη ς  Εξετασης
Προδικαστικω ν Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

Η  παρου σα  συ μβαση  δεν  υποδιαιρειται  σε  τμη ματα  και  ανατιθεται  ως  ενιαιο  συ νολο  για  τους
ακο λουθους λο γους 48 

 Απαιτειται η  εκπο νηση μιας και μοναδικη ς μελετης, αυτη  της διαχειριστικη ς μελετης του δα σους
για (10) δεκα χρο νια, 

 Απαιτειται 1 κατηγορια  πτυχιου Δασικες μελετες (24) 
 Εγκρινεται σε 1 στα διο

12.2 Οι μονα δες φυσικου  αντικειμενου, τα ποσοτικα  στοιχεια απο  το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομενων και οι
τιμες  μονα δος  που  χρησιμοποιη θηκαν  για  τους  υπολογισμου ς  των  α νω  προεκτιμω μενων  αμοιβω ν,
αναφερονται αναλυτικα  στο τευ χος προεκτιμω μενων αμοιβω ν. 

Οι   οικονομικοι  φορεις  οφειλουν,  για  την  υποβολη  της  οικονομικη ς  προσφορα ς,  να  μελετη σουν  τα
τεχνικα  στοιχεια του εργου, η δε οικονομικη  τους προσφορα  περιλαμβα νει τη  συνολικη  αμοιβη  τους για
το συ νολο του προς μελετη αντικειμενου, ο πως αυτο  προδιαγρα φεται στο Φα κελο  δημο σιας συ μβασης.
Τεκμαιρεται σχετικα  ο τι ο ανα δοχος ελαβε υπο ψη, κατα  τη μελετη του Φακελου δημο σιας συ μβασης,
την πιθανο τητα να μην αντιστοιχου ν οι ποσο τητες μονα δων φυσικου  αντικειμενου, που αναφερονται
στο τευ χος της προεκτιμω μενης αμοιβη ς, στις τελικες ποσο τητες που θα απαιτηθου ν για την εκπο νηση
της μελετης και διαμο ρφωσε ανα λογα την οικονομικη  του προσφορα .  Εφο σον προκυ ψουν διαφορες,
εφαρμο ζεται το α ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως ημερομηνια εναρξης των προθεσμιω ν της συ μβασης για τις υποχρεω σεις του του Αναδο χου
οριζεται η ημερομηνια υπογραφη ς του συμφωνητικου .

Η συνολικη  προθεσμια για την περαιωση του αντικειμενου της συ μβασης οριζεται σε 10 μη νες απο  την
υπογραφη  της  συ μβασης  εκ  των  οποιων  οι  6 μη νες  αφορου ν  στην  ολοκλη ρωση  του  μελετητικου
αντικειμενου και οι υπο λοιποι 4 στον χρο νο των απαιτου μενων ελεγχων και εγκρισεων.  
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Ο καθαρο ς χρο νος ολοκλη ρωσης του μελετητικου  αντικειμενου οριζεται σε 6 μη νες.

Η  αναθετουσα  αρχη  διατηρει  το  δικαιωμα  να  ορισει,  κατα  την  υπογραφη  του   συμφωνητικου ,
μεταγενεστερο χρο νο εναρξης των προθεσμιω ν της συ μβασης. 

Στον ανα δοχο δεν χορηγειται προκαταβολη  κατα  τους ο ρους  των α ρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του
ν. 4412/201649.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογη  του Αναδο χου, θα γινει συ μφωνα με την «ανοικτη  διαδικασια» του α ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπο  τις προυV ποθεσεις του νο μου αυτου .
 
13.2 Η οικονομικη  προσφορα  των διαγωνιζομενων,  θα συνταχθει  και υποβληθει  συ μφωνα με τα
οριζο μενα στο α ρθρο 3 της παρου σας, σε συνδυασμο  με το α ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικες προσφορες  δεν γινονται δεκτες 50. 

13.4 Κα θε προσφερων μπορει να υποβα λει μο νο μια προσφορα 51.

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

13.6  Οι  προσφορες  ισχυ ουν  για  6  μήνες52 μη νες απο  την  ημερα  λη ξης  της  προθεσμιας  υποβολη ς
προσφορω ν του επομενου α ρθρου. Η αναθετουσα αρχη  μπορει,  πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της
προσφορα ς, να ζητα  απο  τους προσφεροντες να παρατεινουν τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς τους
και της εγγυ ησης συμμετοχη ς.

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

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορω ν53οριζεται  η
17.6.2021, ημερα Πέμπτη και ω ρα 10πμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η.23.6.2021,
ημερα Τετάρτη και ω ρα 10πμ. 54

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την συμμετοχη  στη διαδικασια απαιτειται η κατα θεση εγγυ ησης συμμετοχη ς, ποσου   1.272,15€55.

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικω ν φορεων, η εγγυ ηση συμμετοχη ς περιλαμβα νει και τον ο ρο ο τι
η εγγυ ηση καλυ πτει τις υποχρεω σεις ο λων των οικονομικω ν φορεων που συμμετεχουν στην ενωση.

Οι εγγυη σεις συμμετοχη ς περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα ακο λουθα στοιχεια, συ μφωνα με το α ρ-
θρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνια εκδοσης, 
β) τον εκδο τη, 
γ) την αναθετουσα αρχη  προς την οποια απευθυ νονται (η  τον κυ ριο του εργου), 
δ) τον αριθμο  της εγγυ ησης, 
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ε) το ποσο  που καλυ πτει η εγγυ ηση. 
στ)  την  πλη ρη  επωνυμια,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διευ θυνση  του  οικονομικου  φορεα  υπερ  του

οποιου εκδιδεται η εγγυ ηση (στην περιπτωση ενωσης, αναγρα φονται ο λα τα παραπα νω για κα θε
μελος της ενωσης), 

ζ) τους ο ρους ο τι: αα) η εγγυ ηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυ λακτα, ο δε εκδο της πα-
ραιτειται του δικαιω ματος της διαιρεσεως και της διζη σεως, και ββ) ο τι σε περιπτωση κατα πτωσης
αυτη ς, το ποσο  της κατα πτωσης υπο κειται στο εκα στοτε ισχυ ον τελος χαρτοση μου.

η)  τα στοιχεια  της  σχετικη ς  διακη ρυξης  και  την  καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολη ς  προ-
σφορω ν,, 

θ) την ημερομηνια λη ξης η  τον χρο νο ισχυ ος της εγγυ ησης, 
ι) την ανα ληψη υποχρεωσης απο  τον εκδο τη της εγγυ ησης να καταβα λει το ποσο  της εγγυ η-

σης ολικα  η  μερικα  εντο ς πεντε (5) ημερω ν μετα  απο  απλη  εγγραφη ειδοποιηση εκεινου προς τον
οποιο απευθυ νεται. 

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς πρεπει να ισχυ ει τουλα χιστον για τρια ντα (30) ημερες μετα  τη λη ξη του χρο νου
ισχυ ος  της  προσφορα ς  του  α ρθρου  13  της  παρου σας,  η τοι  μεχρι  17.1.2022,  α λλως  η  προσφορα
απορριπτεται. Η αναθετουσα αρχη  μπορει, πριν τη λη ξη της προσφορα ς, να ζητα  απο  τον προσφεροντα
να παρατεινει, πριν τη λη ξη τους, τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς και της εγγυ ησης συμμετοχη ς.

Οι εγγυη σεις συμμετοχη ς καταπιπτουν, υπερ του κυριου του εργου, μετα  απο  γνω μη του αρμο διου Τε-
χνικου  Συμβουλιου, αν ο προσφερων αποσυ ρει την προσφορα  του κατα  τη δια ρκεια ισχυ ος αυτη ς, πα-
ρεχει ψευδη  στοιχεια η  πληροφοριες που αναφερονται στα α ρθρα 17 εως 19 της παρου σας, δεν προσκο-
μισει εγκαιρως τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 22 της παρου σας δικαιολογητικα  η  δεν προσελθει εγκαιρως
για υπογραφη  της συ μβασης.

Οι εγγυη σεις συμμετοχη ς  επιστρεφονται ως εξη ς :

α) στον ανα δοχο, με την προσκο μιση της εγγυ ησης καλη ς εκτελεσης, 

β) στους λοιπου ς προσφεροντες, κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/201656. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης57

Για την υπογραφη  της συ μβασης απαιτειται η παροχη  εγγυ ησης καλη ς εκτελεσης, συ μφωνα με το
α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.  4412/2016, το υ ψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο   5%  επι  της
αξιας  της  συ μβασης,  χωρις  Φ.Π.Α.  και  κατατιθεται  πριν  η  κατα  την  υπογραφη  της  συ μβασης.
Η  εγγυ ηση  καλη ς  εκτελεσης  καταπιπτει  στην  περιπτωση  παρα βασης  των  ο ρων  της  συ μβασης,
ο πως αυτη  ειδικο τερα οριζει.

Σε περιπτωση τροποποιησης της συ μβασης κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποια συνεπα γεται
αυ ξηση της συμβατικη ς αξιας, ο ανα δοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν την τροποποιηση,
συμπληρωματικη  εγγυ ηση,  το  υ ψος  της  οποιας  ανερχεται  σε  ποσοστο  5%  επι  του  ποσου  της
αυ ξησης χωρις ΦΠΑ.

Η εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης της συ μβασης καλυ πτει συνολικα  και χωρις διακρισεις την εφαρμογη
ο λων των ο ρων της συ μβασης και κα θε απαιτηση της αναθετουσας αρχη ς η  του κυριου του εργου
εναντι του αναδο χου.

Η εγγυ ηση καλη ς  εκτελεσης καταπιπτει  υπερ  του κυριου  του εργου,  με  αιτιολογημενη απο φαση
του ΠροιVσταμενου της Διευθυ νουσας Υπηρεσιας, ιδιως μετα  την οριστικοποιηση της εκπτωσης του
αναδο χου.  Η  ενσταση58 του  αναδο χου  κατα  της  αποφα σεως  δεν  αναστελλει  την  εισπραξη  του
ποσου  της εγγυη σεως.

Οι  εγγυητικες  επιστολες  καλη ς  εκτελεσης  περιλαμβα νουν  κατ’  ελα χιστον  τα  αναφερο μενα  στην
παρα γραφο 15.1 της παρου σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον τιτλο της σχετικη ς συ μβασης.
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15.3     Εγγύηση προκαταβολής59

Δεν προβλεπεται χορη γηση προκαταβολη ς.

15.4 Οι  ως  α νω  εγγυητικες  επιστολες  εκδιδονται  απο  πιστωτικα  η  χρηματοδοτικα  ιδρυ ματα  η
ασφαλιστικες επιχειρη σεις κατα  την εννοια των περιπτω σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του α ρθρου 14 του ν.
4364/  2016  (Α΄13)  που  λειτουργου ν  νο μιμα  στα  κρα τη-  μελη  της  Ένωσης  η  του  ΕυρωπαιVκου
Οικονομικου  Χω ρου η  στα κρα τη-μερη  της ΣΔΣ και  εχουν,  συ μφωνα με  τις  ισχυ ουσες  διατα ξεις,  το
δικαιωμα  αυτο .  Μπορου ν,  επισης,  να  εκδιδονται  απο  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η  να  παρεχονται  με
γραμμα τιο  του  Ταμειου  Παρακαταθηκω ν  και  Δανειων  με  παρακατα θεση  σε  αυτο  του  αντιστοιχου
χρηματικου  ποσου .60 Αν  συσταθει  παρακαταθη κη  με  γραμμα τιο  παρακατα θεσης  χρεογρα φων  στο
Ταμειο Παρακαταθηκω ν και Δανειων, τα τοκομεριδια η  μερισματα που λη γουν κατα  τη δια ρκεια της
εγγυ ησης επιστρεφονται μετα  τη λη ξη τους στον υπερ ου η εγγυ ηση οικονομικο  φορεα.

Οι  εγγυητικες  επιστολες  εκδιδονται  κατ’  επιλογη  του  οικονομικου  φορεα/αναδο χου  απο  ενα  η
περισσο τερους εκδο τες της παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τως του υ ψους των.  

Εα ν η εγγυ ηση εκδοθει  απο  αλλοδαπο  πιστωτικο  ιδρυμα μπορει  να συνταχθει  σε μια απο  τις επισημες
γλω σσες της ΕυρωπαιVκη ς Ένωσης, αλλα  θα συνοδευ εται απαραιτητα απο   μετα φραση στην ελληνικη
γλω σσα, συ μφωνα και με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 10.3. της παρου σας.

15.5  Η αναθετουσα αρχη  επικοινωνει  με τους φορεις που φερονται να εχουν εκδω σει τις εγγυητικες
επιστολες, προκειμενου να διαπιστω σει την εγκυρο τητα  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το  πλη ρες  κειμενο  της  παρου σας  διακη ρυξης61  καθω ς  και  η  προκη ρυξη  (περιληψη  διακη ρυξης)
καταχωρειται:

 στο Εθνικο  Συ στημα Ηλεκτρονικω ν Δημοσιων Συμβα σεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 στο Κεντρικο  Ηλεκτρονικο  Μητρω ο Δημοσιων Συμβα σεων “ΚΗΜΔΗΣ”.

 στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχη ς  (www.dimoskarditsas.gov.gr             )  στην  διαδρομη :
Διαφα νεια  Διαγωνισμοι  Διαγωνισμοι Μελετω ν- Τεχνικω ν Υπηρεσιω ν ► ►

Η προκη ρυξη (περιληψη της παρου σας διακη ρυξης) δε:

 Δημοσιευ εται στην ιστοσελιδα του ΤΕΕ

 Δημοσιευ εται στον ελληνικο  Τυ πο, σε δυ ο ημερη σιες τοπικες εφημεριδες 62

 Αναρτα ται στο διαδικτυο στο προ γραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”: (diavgeia.gov.gr)

Οι δαπα νες δημοσιευσης της διακη ρυξης στον ελληνικο  τυ πο βαρυ νουν, σε κα θε περιπτωση, τον
ανα δοχο και εισπρα ττονται με τον πρω το λογαριασμο  πληρωμη ς της συ μβασης.63 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ μβαση ανατιθεται βα σει του κριτηριου του α ρθρου 21 της παρου σας, σε προσφεροντα ο οποιος δεν
αποκλειεται απο  τη συμμετοχη  βα σει του α ρθρου 18 και πληροι τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου 19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1. Δικαιωμα συμμετοχη ς εχουν φυσικα  η  νομικα  προ σωπα, η  ενω σεις αυτω ν που δραστηριοποιου νται
στην  εκπο νηση  μελετω ν  των  κατηγοριω ν  που  αναφερονται  στο  α ρθρο  12.164 και  που  ειναι
εγκατεστημενα σε:

α) σε κρα τος-μελος της Ένωσης, 
β) σε κρα τος-μελος του ΕυρωπαιVκου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριτες χω ρες που εχουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  ανα θεση
δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειω σεις του
σχετικου  με  την  Ένωση  Προσαρτη ματος  I  της  ως  α νω  Συμφωνιας,  καθω ς  και 
δ) σε τριτες χω ρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρου σας παραγρα φου και εχουν
συνα ψει  διμερεις  η  πολυμερεις  συμφωνιες  με  την  Ένωση  σε  θεματα  διαδικασιω ν  ανα θεσης
δημοσιων συμβα σεων. 

17.2    Οικονομικο ς φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης65.

17.3  Οι ενω σεις οικονομικω ν φορεων συμμετεχουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 19
και των σημειων γ) και δ) της παρ. 1 του α ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειται απο  τις εν λο γω
ενω σεις  να  περιβληθου ν  συγκεκριμενη  νομικη  μορφη  για  την  υποβολη  προσφορα ς.  Η  ενωση  των
φυσικω ν η  νομικω ν προσω πων μπορει να αφορα  στην ιδια η  σε διαφορετικες κατηγοριες μελετω ν. 

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κα θε  προσφερων  αποκλειεται απο  την  συμμετοχη  στην  παρου σα  διαδικασια  συ ναψης
συ μβασης,  εφο σον  συντρεχει  στο  προ σωπο  του  (αν  προ κειται  για  μεμονωμενο  φυσικο  η  νομικο
προ σωπο) η  σε ενα απο  τα μελη του (αν προ κειται περι  ενωσης οικονομικω ν φορεων ) ενας απο  τους
λο γους των παρακα τω περιπτω σεων:

18.1.1  Υπα ρχει εις βα ρος του προσφεροντος αμετα κλητη66  καταδικαστικη  απο φαση για εναν απο  τους
ακο λουθους λογους :
α)  συμμετοχη  σε  εγκληματικη  οργα νωση,  ο πως  αυτη  οριζεται  στο  α ρθρο  2  της  απο φασης-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008,  για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκλη ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκια, ο πως οριζεται στο α ρθρο 3 της συ μβασης περι  της καταπολεμησης της διαφθορα ς στην
οποια ενεχονται υπα λληλοι των ΕυρωπαιVκω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν μελω ν της Ένωσης (ΕΕ C 195
της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  α ρθρου  2  της  απο φασης-πλαισιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον ιδιωτικο  τομεα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ο πως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η  στο εθνικο  δικαιο του
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οικονομικου  φορεα,

γ) απα τη, κατα  την εννοια του α ρθρου 1 της συ μβασης σχετικα  με την προστασια των οικονομικω ν
συμφερο ντων των ΕυρωπαιVκω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια κυρω θηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικα  εγκλη ματα  η  εγκλη ματα  συνδεο μενα  με  τρομοκρατικες  δραστηριο τητες,  ο πως
οριζονται, αντιστοιχως, στα α ρθρα 1 και 3 της απο φασης-πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου της
13ης Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη
αυτουργια η  συνεργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως οριζονται στο α ρθρο 4 αυτη ς,

ε) νομιμοποιηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατιας,  ο πως
αυτες  οριζονται  στο  α ρθρο  1  της  Οδηγιας  2005/60/ΕΚ  του  ΕυρωπαιVκου  Κοινοβουλιου  και  του
Συμβουλιου  της  26ης  Οκτωβριου  2005,  σχετικα  με  την  προ ληψη  της  χρησιμοποιησης  του
χρηματοπιστωτικου  συστη ματος για τη νομιμοποιηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες και τη
χρηματοδο τηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποια ενσωματω θηκε στην εθνικη
νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικη  εργασια και α λλες μορφες εμποριας ανθρω πων, ο πως οριζονται στο α ρθρο 2 της Οδηγιας
2011/36/ΕΕ  του  ΕυρωπαιVκου  Κοινοβουλιου  και  του  Συμβουλιου  της  5ης  Απριλιου  2011,  για  την
προ ληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρω πων και για την προστασια των θυμα των της,
καθω ς και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματω θηκε στην εθνικη  νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρεωση αποκλεισμου  προσφεροντος εφαρμο ζεται επισης ο ταν το προ σωπο εις βα ρος του οποιου
εκδο θηκε αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ειναι μελος του διοικητικου , διευθυντικου  η  εποπτικου
οργα νου του εν λογω προσφεροντος η  εχει εξουσια εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελεγχου σε
αυτο . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμενης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικω ν κεφαλαιουχικω ν εταιρειω ν (Ι.Κ.Ε.),  η υποχρεωση του προηγου μενου εδαφιου αφορα  τους
διαχειριστες.  Στις  περιπτω σεις  ανωνυ μων  εταιρειω ν  (Α.Ε.),  η  εν  λογω  υποχρεωση  αφορα  τον
Διευθυ νοντα Συ μβουλο,  καθω ς  και  ο λα  τα μελη  του Διοικητικου  Συμβουλιου.  Στις  περιπτω σεις  των
συνεταιρισμω ν, η εν λογω υποχρεωση αφορα  τα μελη του Διοικητικου  Συμβουλιου.67

18.1.2

α) Ο  προσφερων εχει αθετη σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν
κοινωνικη ς ασφα λισης και αυτο  εχει διαπιστωθει  απο  δικαστικη  η  διοικητικη  απο φαση με τελεσιδικη
και  δεσμευτικη  ισχυ ,  συ μφωνα  με  διατα ξεις  της  χω ρας  ο που  ειναι  εγκατεστημενος   η  την  εθνικη
νομοθεσια  
η /και 

β) η αναθετουσα αρχη   μπορει  να αποδειξει με τα κατα λληλα μεσα ο τι ο προσφερων εχει αθετη σει τις
υποχρεω σεις του ο σον αφορα  την καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης.

Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η  εχει την εγκατα σταση  του στην Ελλα δα, οι υποχρεω σεις του
που αφορου ν στις εισφορες κοινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτουν το σο την κυ ρια ο σο και την επικουρικη
ασφα λιση.
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Δεν αποκλειεται ο προσφερων, ο ταν εχει εκπληρω σει τις υποχρεω σεις του ειτε καταβα λλοντας τους
φο ρους η  τις εισφορες  κοινωνικη ς ασφα λισης που οφειλει,  συμπεριλαμβανομενων, κατα  περιπτωση,
των δεδουλευμενων το κων η  των προστιμων ειτε  υπαγο μενος  σε  δεσμευτικο  διακανονισμο  για την
καταβολη  τους. 

18.1.2Α Η αναθετουσα αρχη  γνωριζει η  μπορει να αποδειξει με τα κατα λληλα μεσα ο τι εχουν επιβληθει
σε βα ρος του οικονομικου  φορεα, μεσα σε χρονικο  δια στημα δυ ο (2) ετω ν πριν απο  την ημερομηνια
λη ξης της προθεσμιας υποβολη ς προσφορα ς: 

αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβολη ς προστιμου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του Σω ματος Επιθεω ρησης
Εργασιας για παραβα σεις της εργατικη ς νομοθεσιας που χαρακτηριζονται, συ μφωνα με την υπουργικη
απο φαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  ο πως  εκα στοτε  ισχυ ει,  ως  «υψηλη ς»  η  «πολυ  υψηλη ς»
σοβαρο τητας, οι οποιες προκυ πτουν αθροιστικα  απο  τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχους, η

 ββ) δυ ο (2) πρα ξεις επιβολη ς προστιμου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του Σω ματος Επιθεω ρησης
Εργασιας  για  παραβα σεις  της  εργατικη ς  νομοθεσιας  που  αφορου ν  την  αδη λωτη  εργασια,  οι  οποιες
προκυ πτουν αθροιστικα  απο  δυ ο (2) διενεργηθεντες ελεγχους. 

Οι υπο  αα΄ και ββ΄ κυρω σεις πρεπει να εχουν αποκτη σει τελεσιδικη και δεσμευτικη  ισχυ 68. 

18.1.3 

18.1.4  

18.1.5 Σε οποιαδη ποτε απο  τις ακο λουθες καταστα σεις69:

(α) Ο προσφερων εχει  αθετη σει τις ισχυ ουσες υποχρεω σεις  του που προβλεπονται στην παρ.  2 του
α ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  και  αφορου ν  υποχρεω σεις  που  απορρεουν  απο  τις  διατα ξεις  της
περιβαλλοντικη ς, κοινωνικοασφαλιστικη ς και εργατικη ς νομοθεσιας, που εχουν θεσπισθει  με το δικαιο
της Ένωσης, το εθνικο  δικαιο, συλλογικες συμβα σεις η  διεθνεις διατα ξεις περιβαλλοντικου , κοινωνικου
και  εργατικου  δικαιου,  οι  οποιες  απαριθμου νται  στο  Παρα ρτημα  X  του  Προσαρτη ματος  Α’  του  ν.
4412/2016,

(β) Ο προσφερων τελει υπο  πτω χευση η  εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης η  ειδικη ς εκκαθα ρισης η
τελει  υπο  αναγκαστικη  διαχειριση απο  εκκαθαριστη  η  απο  το δικαστη ριο η  εχει υπαχθει  σε διαδικασια
πτωχευτικου  συμβιβασμου  η  εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του δραστηριο τητες η  εα ν βρισκεται σε
οποιαδη ποτε ανα λογη κατα σταση προκυ πτουσα απο  παρο μοια διαδικασια, προβλεπο μενη σε εθνικες
διατα ξεις  νο μου.   Η  αναθετουσα  αρχη  μπορει  να  μην  αποκλειει  εναν  οικονομικο  φορεα,  ο  οποιος
βρισκεται  σε  μια  εκ  των  καταστα σεων  που  αναφερονται  στην  παραπα νω  περιπτωση,  υπο  την
προυV πο θεση ο τι η αναθετουσα αρχη  εχει αποδειξει ο τι ο εν λο γω φορεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη
συ μβαση,  λαμβα νοντας  υπο ψη  τις  ισχυ ουσες  διατα ξεις  και  τα  μετρα  για  τη  συνεχιση  της
επιχειρηματικη ς του λειτουργιας (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ)  Υπα ρχουν  επαρκω ς  ευ λογες  ενδειξεις  που  οδηγου ν  στο  συμπερασμα  ο τι  ο  οικονομικο ς  φορεας
συνη ψε συμφωνιες με α λλους οικονομικου ς φορεις με στο χο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου ,

δ) Μια κατα σταση συ γκρουσης συμφερο ντων κατα  την εννοια του α ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , μεσα,

(ε) Μια κατα σταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου  απο  την προ τερη συμμετοχη  των προσφερο ντων
κατα  την προετοιμασια της διαδικασιας συ ναψης συ μβασης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , μεσα,

(στ)  Ο  προσφερων  εχει  επιδειξει  σοβαρη  η  επαναλαμβανο μενη  πλημμελεια  κατα  την  εκτελεση
ουσιω δους  απαιτησης  στο  πλαισιο  προηγου μενης  δημο σιας  συ μβασης,  προηγου μενης  συ μβασης  με
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αναθετοντα φορεα  η  προηγου μενης  συ μβασης παραχω ρησης που  ειχε  ως αποτελεσμα την  προ ωρη
καταγγελια της προηγου μενης συ μβασης, αποζημιω σεις η  α λλες παρο μοιες κυρω σεις,

(ζ) Ο προσφερων εχει κριθει  ενοχος σοβαρω ν ψευδω ν δηλω σεων κατα  την παροχη  των πληροφοριω ν
που  απαιτου νται  για  την  εξακριβωση  της  απουσιας  των  λο γων  αποκλεισμου  η  την  πλη ρωση  των
κριτηριων επιλογη ς,  εχει  αποκρυ ψει  τις  πληροφοριες  αυτες  η  δεν  ειναι  σε  θεση να προσκομισει  τα
δικαιολογητικα  που απαιτου νται κατ’ εφαρμογη   του α ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο προσφερων επιχειρησε να επηρεα σει  με  αθεμιτο τρο πο τη διαδικασια  λη ψης αποφα σεων της
αναθετουσας  αρχη ς,  να  αποκτη σει  εμπιστευτικες  πληροφοριες  που  ενδεχεται  να  του  αποφερουν
αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συ ναψης συ μβασης η  να παρα σχει εξ αμελειας παραπλανητικες
πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεα σουν ουσιωδω ς τις αποφα σεις που αφορου ν τον αποκλεισμο , την
επιλογη  η  την ανα θεση,

(θ) Ο προσφερων εχει διαπρα ξει σοβαρο  επαγγελματικο  παρα πτωμα, το οποιο θετει εν αμφιβο λω την
ακεραιο τητα  του.

18.1.6 Η αναθετουσα αρχη  αποκλειει προσφεροντα, σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημειο κατα  τη δια ρκεια
της  διαδικασιας  συ ναψης  συ μβασης,  ο ταν  αποδεικνυ εται  ο τι  αυτο ς  βρισκεται,  λο γω  πρα ξεων  η
παραλειψεων του, ειτε πριν ειτε κατα  τη διαδικασια, σε μια απο  τις περιπτω σεις των προηγου μενων
παραγρα φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία (3)
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 70

18.1.7 Προσφερων που  εμπιπτει  σε  μια  απο  τις  καταστα σεις  που  αναφερονται  στις  παραγρα φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.571 μπορει  να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει ο τι τα μετρα που
ελαβε επαρκου ν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παρο τι συντρεχει ο σχετικο ς λο γος αποκλεισμου .
Εα ν τα στοιχεια κριθου ν επαρκη , ο εν λο γω προσφερων δεν αποκλειεται απο  τη διαδικασια συ ναψης
συ μβασης.  Τα μετρα που  λαμβα νονται  απο  τους  προσφεροντες  αξιολογου νται  σε  συνα ρτηση  με  τη
σοβαρο τητα και τις ιδιαιτερες περιστα σεις του ποινικου  αδικη ματος η  του παραπτω ματος. Αν τα μετρα
κριθου ν ανεπαρκη , γνωστοποιειται στον προσφεροντα το σκεπτικο  της απο φασης αυτη ς. Προσφερων
που εχει αποκλειστει, με τελεσιδικη απο φαση, απο  τη συμμετοχη  σε διαδικασιες συ ναψης συ μβασης η
ανα θεσης παραχω ρησης δεν μπορει  να κα νει χρη ση της ανωτερω δυνατο τητας κατα  την περιοδο του
αποκλεισμου  που οριζεται στην εν λο γω απο φαση στο κρα τος - μελος στο οποιο ισχυ ει η απο φαση.

18.1.8 Η  απο φαση  για την  διαπιστωση  της  επα ρκειας  η  μη των επανορθωτικω ν  μετρων κατα  την
προηγου μενη παρα γραφο εκδιδεται συ μφωνα με τα οριζο μενα στις παρ. 8 και 9 του α ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.9 Προσφερων που του εχει επιβληθει,  με την κοινη  υπουργικη  απο φαση του α ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινη  του  αποκλεισμου  αποκλειεται  αυτοδικαια  και  απο  την  παρου σα  διαδικασια
συ ναψης συ μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής72

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφεροντες απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο  επαγγελματικο  μητρω ο που τηρειται
στο κρα τος εγκατα σταση ς τους. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλα δα απαιτειται να
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ειναι  εγγεγραμμενοι  στα  Μητρω α  Μελετητω ν  η  Γραφειων  Μελετω ν  Μελετω ν  στην  κατηγορια/
κατηγοριες μελετω ν του α ρθρου 12.1 της παρου σας73. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε
λοιπα  κρα τη μελη της ΕυρωπαιVκη ς Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι σε αντιστοιχα Μητρω α
του Παραρτη ματος XI του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια74

Δεν απαιτειται

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα75

Κάθε προσφέρων πρέπει  να διαθέτει  στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες  κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του
ν.4412/2016), ως εξής:

 Για την κατηγορια μελετης (24) Δασικες μελετες, ενα στελεχος τουλα χιστον 12ετου ς εμπειριας

Για  να  γινουν  δεκτοι  στο  διαγωνισμο  οι  ενδιαφερο μενοι  πρεπει  η  εγγραφη  στα  μητρω α  και  τους
καταλο γους να ειναι σε ισχυ  κατα  την ημερομηνια λη ξης της παραλαβη ς των φακελων συμμετοχη ς στο
διαγωνισμο . 

Η  διατη ρηση  σε  ισχυ  της  εγγραφη ς  με  τις  νο μιμες  αναθεωρη σεις  της  αποτελει,  ο σον  αφορα  τους
εγγεγραμμενους  στα  Μητρω α  Μελετητω ν  και  Γραφειων/  Εταιρειω ν  Μελετω ν  της  Δ15,  αναγκαια
προυV πο θεση για τη συ ναψη της συ μβασης. Το δικαιωμα συμμετοχη ς κρινεται το σο κατα  την υποβολη
της αιτησης εκδη λωσης ενδιαφεροντος η  της προσφορα ς ο σο και κατα  την συ ναψη της συ μβασης. 

Δεν αποτελει  λο γο αποκλεισμου  απο  το διαγωνισμο  η  αναθεω ρηση του πτυχιου  και  η κατα ταξη σε
μεγαλυ τερη τα ξη πτυχιου απο  την καλου μενη, εφο σον ο υποψη φιος ανη κε στην καλου μενη τα ξη κατα
την υποβολη  της προσφορα ς στο διαγωνισμο . Αποτελει λο γο αποκλεισμου  ο υποβιβασμο ς του πτυχιου
σε τα ξη που δεν καλειται στο διαγωνισμο  και η διαγραφη  απο  το Μητρω ο Μελετητω ν. 

Κα θε φυσικο  η  νομικο  προ σωπο δικαιου ται να συμμετεχει σε ενα και μο νο διαγωνιζο μενο σχη μα ειτε
μεμονωμενα,  ειτε ως μελος ενωσης. Σε αντιθετη περιπτωση αποκλειονται απο  τη διαδικασια ο λοι  οι
Διαγωνιζο μενοι, στη συ νθεση των οποιων συμμετεχει το προ σωπο. 

Σημειω νεται ο τι για την εγκυρη συμμετοχη  των Εταιρειω ν/ Γραφειων Μελετω ν πρεπει να ειναι σε ισχυ
κατα  την  ημερομηνια  του  διαγωνισμου  το  εταιρικο  πτυχιο  η  αν  εχει  λη ξει,  να  εχει  υποβληθει
προγενεστερα  της  ημερας  του  διαγωνισμου  και  σε  προθεσμια  συ μφωνα  με  τις  κειμενες  διατα ξεις,
αιτηση για την ανανεωση  του. Σε αντιθετη περιπτωση η διαγωνιζο μενη Εταιρεια / Γραφειο Μελετω ν 
αποκλειεται.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης76

...............................................................................................................................
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς
 

20.1 Η  προσφορα  των  διαγωνιζομενων  περιλαμβα νει  τους  ακο λουθους  ηλεκτρονικου ς
υποφακελους:
(α)  υποφα κελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς»
 (β)  υποφα κελο με την ενδειξη «Οικονομικη  Προσφορα »
συ μφωνα με τα κατωτερω:

20.2 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς» πρεπει, επι ποινη  αποκλεισμου , να
περιεχει77 τα ακο λουθα:
 - α) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ)

-  β) την εγγυ ηση συμμετοχη ς, του α ρθρου 15 της παρου σας.

20.3 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Οικονομικη  Προσφορα » περιεχει το ψηφιακα  υπογεγραμμενο
αρχειο pdf, το οποιο παρα γεται απο  το υποσυ στημα, αφου  συμπληρωθου ν καταλλη λως οι σχετικες
φο ρμες, συ μφωνα με το α ρθρο 3.5. δ) της παρου σας.  

20.4 Στις περιπτω σεις που με την προσφορα  υποβα λλονται ιδιωτικα  εγγραφα, αυτα  γινονται αποδεκτα
ειτε  κατα  τα προβλεπο μενα στις  διατα ξεις  του Ν.  4250/2014 (Α’  94)  ειτε  και  σε  απλη  φωτοτυπια,
εφο σον συνυποβα λλεται υπευ θυνη δη λωση, στην οποια βεβαιω νεται η ακριβεια  τους και η οποια φερει
υπογραφη  μετα  την εναρξη της διαδικασιας συ ναψης συ μβασης (η τοι μετα  την ημερομηνια δημοσιευσης
της προκη ρυξης συ μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 120 παρ. 1 του ν.
4412/2016)78.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτη ριο ανα θεσης της συ μβασης ειναι η «πλεον συμφερουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα » μο νο
βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη )79.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής80.

Κατα  την υποβολη  προσφορω ν οι οικονομικοι φορεις υποβα λλουν το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης
Δη λωσης (ΤΕΥΔ) του α ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει  ενημερωμενη υπευ θυνη
δη λωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα σταση
των  πιστοποιητικω ν  που  εκδιδουν  δημο σιες  αρχες  η  τριτα  μερη,  επιβεβαιω νοντας  ο τι  ο  εν  λο γω
οικονομικο ς φορεας πληροι τις ακο λουθες προυV ποθεσεις:

α)  δεν  βρισκεται  σε  μια  απο  τις  καταστα σεις  του  α ρθρου  18  της  παρου σας,
β)  πληροι  τα σχετικα  κριτη ρια  επιλογη ς  τα οποια  εχουν καθοριστει,  συ μφωνα με το α ρθρο 19 της
παρου σας.

Σε  οποιοδη ποτε  χρονικο  σημειο  κατα  τη  δια ρκεια  της  διαδικασιας,  μπορει  να  ζητηθει  απο  τους
προσφεροντες να υποβα λλουν ο λα η  ορισμενα δικαιολογητικα  απο  τα κατωτερω αναφερο μενα, ο ταν
αυτο  απαιτειται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασιας.

Το ΤΕΥΔ μπορει να υπογρα φεται  εως δεκα (10) ημερες πριν την καταληκτικη  ημερομηνια υποβολη ς των
προσφορω ν81. 
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Κατα  την υποβολη  του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη , με μο νη την υπογραφη  του κατα  περιπτωση εκπροσω που
του οικονομικου  φορεα,  η  προκαταρκτικη  απο δειξη  των λο γων αποκλεισμου  που αναφερονται  στο
α ρθρο 18.1.1 της παρου σας, για το συ νολο των φυσικω ν προσω πων που ειναι μελη του διοικητικου ,
διευθυντικου  η  εποπτικου  οργα νου του η  εχουν εξουσια εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελεγχου
σε αυτο ν82. 

Ως  εκπρο σωπος  του  οικονομικου  φορεα,  για  την  εφαρμογη  του  παρο ντος,  νοειται  ο  νο μιμος
εκπρο σωπος αυτου ,  ο πως προκυ πτει απο  το ισχυ ον καταστατικο  η  το πρακτικο  εκπροσω πηση ς του
κατα  το  χρο νο  υποβολη ς  της  προσφορα ς  η  το  αρμοδιως  εξουσιοδοτημενο  φυσικο  προ σωπο  να
εκπροσωπει  τον  οικονομικο  φορεα  για  διαδικασιες  συ ναψης  συμβα σεων  η  για  τη  συγκεκριμενη
διαδικασια συ ναψης συ μβασης83.

Στην περιπτωση υποβολη ς προσφορα ς απο  ενωση οικονομικω ν φορεων, το ΤΕΥΔ υποβα λλεται χωριστα
απο  κα θε μελος της ενωσης.

Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικο ς φορεας δηλω νει στο ΤΕΥΔ την προ θεση  του για ανα θεση
υπεργολαβιας, υποβα λλει μαζι με το δικο  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολα βου.

Το  δικαιωμα  συμμετοχη ς  και  οι  ο ροι  και  προυV ποθεσεις  συμμετοχη ς  ο πως  οριζονται  στην  παρου σα
διακη ρυξη, κρινονται κατα  την υποβολη  της προσφορα ς, κατα  την υποβολη  των δικαιολογητικω ν του
παρο ντος α ρθρου, συ μφωνα με το α ρθρο 5 (α και β) της παρου σας,  καθω ς και κατα  τη συ ναψη της
συ μβασης συ μφωνα με το α ρθρο 8.1 της παρου σας.  Αν στις ειδικες διατα ξεις που διεπουν την εκδοση
τους δεν προβλεπεται χρο νος ισχυ ος των δικαιολογητικω ν, αυτα  θεωρου νται εγκυρα εφο σον φερουν
ημερομηνια εκδοσης εντο ς τριω ν (3) μηνω ν84 πριν απο  την ημερομηνια υποβολη ς των δικαιολογητικω ν
της  σχετικη ς  προ σκλησης.  Οι  ενορκες  βεβαιω σεις  που  τυχο ν  προσκομιζονται  για  αναπλη ρωση
δικαιολογητικω ν πρεπει επισης να φερουν ημερομηνια εντο ς τριω ν (3) μηνω ν πριν απο  την ημερομηνια
υποβολη ς των δικαιολογητικω ν της προ σκλησης85.

Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιου ν ο λες τις απαιτη σεις των α ρθρων 18 και 19 της
παρου σας. Στην περιπτωση ενω σεων οικονομικω ν φορεων, η πλη ρωση των απαιτη σεων του α ρθρου 18
και της καταλληλο τητας για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας του α ρθρου 19.1 πρεπει
να ικανοποιου νται απο  κα θε μελος της ενωσης για την κατηγορια/ κατηγοριες του α ρθρου 12.1 της
παρου σας, στην/στις οποια/ οποιες κα θε μελος της ενωσης συμμετεχει. Η πλη ρωση των απαιτη σεων
της οικονομικη ς  και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας και της τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανο τητας
του α ρθρου 19.2 και 19.3, αντιστοιχα, αρκει να ικανοποιειται αθροιστικα  απο  τα μελη της ενωσης.

Οι οικονομικοι  φορεις δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  στοιχεια,
αν και  στο μετρο που η αναθετουσα αρχη  εχει  τη δυνατο τητα να λαμβα νει  τα πιστοποιητικα  η  τις
συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προ σβασης σε εθνικη  βα ση δεδομενων σε οποιοδη ποτε κρα τος -
μελος  της  Ένωσης,  η  οποια  διατιθεται  δωρεα ν,  ο πως  εθνικο  μητρω ο  συμβα σεων,  εικονικο  φα κελο
επιχειρησης, ηλεκτρονικο  συ στημα αποθη κευσης εγγρα φων η  συ στημα προεπιλογη ς. Η δη λωση για την
προ σβαση σε εθνικη  βα ση δεδομενων εμπεριεχεται  στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης
(ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοι  φορεις δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθετουσα αρχη  που
εχει αναθεσει τη συ μβαση διαθετει η δη τα δικαιολογητικα  αυτα .

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά
έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους86.

Αποδεκτές γίνονται:
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 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών87. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους.

Ο  προσωρινο ς  ανα δοχος,  κατο πιν  σχετικη ς  ηλεκτρονικη ς  προ σκλησης  απο  την  αναθετουσα  αρχη ,
υποβα λλει,  κατα  τα  ειδικο τερα  οριζο μενα  στο  α ρθρο  5  της  παρου σας, τα  δικαιολογητικα  που
αναφερονται κατωτερω88:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1  Για τις περιπτω σεις του α ρθρου 18.1.1 του παρο ντος, απο σπασμα ποινικου  μητρω ου, η , ελλειψει
αυτου ,  ισοδυνα μου  εγγρα φου  που  εκδιδεται  απο  αρμο δια  δικαστικη  η  διοικητικη  αρχη  του
κρα τους μελους η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που ειναι εγκατεστημενος ο προσφερων,
απο  το οποιο προκυ πτει ο τι πληρου νται αυτες οι απαιτη σεις, που να εχει εκδοθει  εως τρεις (3)
μη νες πριν απο  την υποβολη  του89. Η υποχρεωση προσκο μισης του ως α νω αποσπα σματος αφορα
και στα προ σωπα που οριζονται στα τεσσερα τελευταια εδα φια του α ρθρου 18.1.1  του παρο ντος.

 
22.1.2 Για τις περιπτω σεις του α ρθρου 18.1.2 του παρο ντος:

β1) Αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας απο  τους αρμο διους ασφαλιστικου ς φορεις του οικειου
κρα τους μελους η  χω ρας90, το οποιο πρεπει να ειναι εν ισχυ  κατα  τον χρο νο υποβολη ς του, α λλως, στην
περιπτωση που δεν αναφερεται σε αυτο  χρο νος ισχυ ος, πρεπει να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μη νες πριν
απο  την υποβολη  του91.

Οι  Έλληνες μελετητες  -  φυσικα  προ σωπα υποβα λλουν βεβαιωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ η  α λλου τυχο ν
ασφαλιστικου  οργανισμου  ο που ειναι ασφαλισμενοι για την κα λυψη κυ ριας και επικουρικη ς ασφα λιση ς
τους.

Οι εγκατεστημενες στην Ελλα δα εταιρειες / Γραφεια Μελετω ν  υποβα λλουν αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς
ενημερο τητας  (κυ ριας  και  επικουρικη ς  ασφα λισης)  για  το  προσωπικο  τους  με  σχεση  εξαρτημενης
εργασιας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμενους  –  μελη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιπο  προσωπικο ).  Δεν
αποτελου ν  απο δειξη  ενημερο τητας  της  προσφερουσας  εταιριας,  αποδεικτικα  ασφαλιστικη ς
ενημερο τητας   των  φυσικω ν  προσω πων-  μελετητω ν  που  στελεχω νουν  το  πτυχιο  της  εταιριας  ως
εταιροι.  Οι  αλλοδαποι  προσφεροντες  (φυσικα  και  νομικα  προ σωπα),  που  δεν  υποβα λουν  τα  α νω
αποδεικτικα ,  υποβα λλουν υπευ θυνη δη λωση περι  του ο τι  δεν απασχολου ν  προσωπικο ,  για το οποιο
υπα ρχει  υποχρεωση  ασφα λισης  σε  ημεδαπου ς  ασφαλιστικου ς  οργανισμου ς.  Αν  απασχολου ν  τετοιο
προσωπικο , πρεπει να υποβα λλουν σχετικο  αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας.

β2)  Αποδεικτικο  φορολογικη ς  ενημερο τητας   απο  την αρμο δια  αρχη  του οικειου  κρα τους  μελους  η
χω ρας92, το οποιο πρεπει να ειναι εν ισχυ  κατα  τον χρο νο υποβολη ς του, α λλως, στην περιπτωση που δεν
αναφερεται σε αυτο  χρο νος ισχυ ος, πρεπει να εχει εκδοθει  εως τρεις (3) μη νες πριν απο  την υποβολη
του93.  

Οι Έλληνες μελετητες και Εταιρειες / Γραφεια Μελετω ν υποβα λλουν αποδεικτικο  της αρμο διας Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποι  προσφεροντες  υποβα λλουν  υπευ θυνη  δη λωση  περι  του  ο τι  δεν  εχουν  υποχρεωση
καταβολη ς  φο ρων στην Ελλα δα.  Σε  περιπτωση που  εχουν τετοια  υποχρεωση,   υποβα λλουν σχετικο
αποδεικτικο  της οικειας Δ.Ο.Υ.
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β3)  υπευ θυνη  δη λωση του  προσφεροντος  ο τι  δεν εχει  εκδοθει  δικαστικη  η  διοικητικη  απο φαση  με
τελεσιδικη και δεσμευτικη  ισχυ  για την αθετηση των υποχρεω σεω ν του ο σον αφορα  στην καταβολη
φο ρων η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης

22.1.2Α Για  τις  περιπτω σεις  του  α ρθρου  18.1.2Α  της  παρου σας,  πιστοποιητικο  απο  τη  Διευ θυνση
Προγραμματισμου  και Συντονισμου  της Επιθεω ρησης Εργασιακω ν Σχεσεων,  που να εχει εκδοθει  εως
τρεις  (3)  μη νες  πριν  απο  την  υποβολη  του94,  απο  το  οποιο  να  προκυ πτουν  οι  πρα ξεις  επιβολη ς
προστιμου που εχουν εκδοθει σε βα ρος του οικονομικου  φορεα σε χρονικο  δια στημα δυ ο (2) ετω ν πριν
απο  την ημερομηνια λη ξης της προθεσμιας υποβολη ς προσφορα ς. 

Μεχρι να καταστει εφικτη  η εκδοση του ανωτερω πιστοποιητικου , αυτο  αντικαθισταται απο  υπευ θυνη
δη λωση του οικονομικου  φορεα, χωρις να απαιτειται επισημη δη λωση του ΣΕΠΕ σχετικα  με την εκδοση
του πιστοποιητικου 95.

22.1.3 Για τις περιπτω σεις του α ρθρου 18.1.5 του παρο ντος:

Για την περιπτωση β’96, πιστοποιητικο  που εκδιδεται απο  την αρμο δια δικαστικη  η  διοικητικη  αρχη  του
οικειου κρα τους μελους η  χω ρας το οποιο να εχει εκδοθει  εως τρεις (3) μη νες πριν απο  την υποβολη
του97.  Ειδικο τερα  για  τους  οικονομικου ς  φορεις  που  ειναι  εγκατεστημενοι  στην  Ελλα δα,  τα
πιστοποιητικα  ο τι δεν τελου ν υπο  πτω χευση, πτωχευτικο  συμβιβασμο  η  υπο  αναγκαστικη  διαχειριση η
ο τι δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης, εκδιδονται απο  το αρμο διο πρωτοδικειο της εδρας του
οικονομικου  φορεα.  Το  πιστοποιητικο   ο τι  το  νομικο  προ σωπο  δεν  εχει  τεθει  υπο  εκκαθα ριση  με
δικαστικη  απο φαση  εκδιδεται  απο  το οικειο  Πρωτοδικειο  της εδρας  του οικονομικου  φορεα,  το  δε
πιστοποιητικο  ο τι δεν εχει τεθει  υπο  εκκαθα ριση με απο φαση των εταιρων εκδιδεται απο  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συ μφωνα  με  τις  κειμενες  διατα ξεις,  ως  κα θε  φορα  ισχυ ουν.  Οι  μελετητες  -  φυσικα  προ σωπα  δεν
προσκομιζουν  πιστοποιητικο  περι  μη  θεσεως  σε  εκκαθα ριση.  Ειδικα  η  μη  αναστολη  των
επιχειρηματικω ν  δραστηριοτη των  του  οικονομικου  φορεα,  για  τους  εγκατεστημενους  στην  Ελλα δα
οικονομικου ς  φορεις,  αποδεικνυ εται  μεσω  της  ηλεκτρονικη ς  πλατφο ρμας  της  Ανεξα ρτητης  Αρχη ς
Δημοσιων Εσο δων98. 

Για  τις  περιπτω σεις  α’,  γ’,  δ’,  ε’,  στ’,  ζ’  και  η’99,  υπευ θυνη  δη λωση  του  προσφεροντος,100  ο τι  δεν
συντρεχουν στο προ σωπο  του οι οριζο μενοι λο γοι αποκλεισμου 101. 

Για  την  περιπτωση  θ’102,  πιστοποιητικο  αρμο διας  αρχη ς.  Για  τους  εγκατεστημενους  στην  Ελλα δα
μελετητες  -  φυσικα  προ σωπα,  προσκομιζεται  πιστοποιητικο  του  Τ.Ε.Ε.,  η  του  αντιστοιχου
επιμελητηριου  (ο ταν  αυτο  εχει  πειθαρχικες  εξουσιες  επι  των  μελω ν  του)  περι  μη  δια πραξης
παραπτω ματος, για το οποιο επιβλη θηκε πειθαρχικη  ποινη . Τα Γραφεια / Εταιρειες Μελετω ν, καθω ς και
τα φυσικα  προ σωπα-μελετητες,  ανεξα ρτητα απο  την χω ρα εγκατα στασης (Ελλα δα η  αλλοδαπη ),  τα
οποια δεν υπο κεινται στους α νω πειθαρχικου ς φορεις, υποβα λουν πιστοποιητικο  του φορεα στον οποιο
υπο κεινται, εφο σον αυτο ς εχει πειθαρχικες εξουσιες στα μελη του, διαφορετικα  υποβα λουν υπευ θυνη
δη λωση ο τι:  α)  δεν υπα ρχει  πειθαρχικο ς  φορεας και β)  δεν εχουν διαπρα ξει  σοβαρο  επαγγελματικο
παρα πτωμα. 

22.1.4 Αν το κρα τος μελος η  χω ρα δεν εκδιδει εγγραφα η  πιστοποιητικα  που να καλυ πτουν ο λες τις
περιπτω σεις  που  αναφερονται  ως  α νω,  υπο  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  το  εγγραφο  η  το
πιστοποιητικο  μπορει  να αντικαθισταται απο  ενορκη βεβαιωση η , στα κρα τη μελη η  στις χω ρες ο που
δεν  προβλεπεται  ενορκη  βεβαιωση,  απο  υπευ θυνη  δη λωση  του  ενδιαφερομενου  ενω πιον  αρμο διας
δικαστικη ς  η  διοικητικη ς  αρχη ς,  συμβολαιογρα φου  η  αρμο διου  επαγγελματικου  η  εμπορικου
οργανισμου  του κρα τους μελους η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που ειναι εγκατεστημενος ο
οικονομικο ς φορεας.

Οι αρμο διες  δημο σιες αρχες  παρεχουν,  ο που κρινεται  αναγκαιο,  επισημη δη λωση στην οποια
αναφερεται ο τι δεν εκδιδονται τα εν λο γω εγγραφα η  τα πιστοποιητικα  η  ο τι τα εγγραφα αυτα  δεν
καλυ πτουν ο λες τις περιπτω σεις που αναφερονται ανωτερω.  
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Οι  επισημες  δηλω σεις  καθιστανται  διαθεσιμες  μεσω  του  επιγραμμικου  αποθετηριου
πιστοποιητικω ν (e-Certis)103 του α ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν  διαπιστωθει  με  οποιονδη ποτε  τρο πο  ο τι,  στην  εν  λογω  χω ρα  εκδιδονται  τα  υπο ψη
πιστοποιητικα , η προσφορα  του διαγωνιζο μενου απορριπτεται.

22.1.5 Για την περιπτωση του α ρθρου 18.1.10 της παρου σας, υπευ θυνη δη λωση του προσφεροντος ο τι
δεν εχει εκδοθει σε βα ρος του απο φαση αποκλεισμου  συ μφωνα με το α ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς απο δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλα δα προσκομιζουν Πτυχιο Μελετητη  η
Γραφειων Μελετω ν104    για τις αντιστοιχες κατηγοριες μελετω ν, ως εξη ς: 

1 στην κατηγορία μελέτης Δασικές μελέτες (24) πτυχία Γ’ τάξεων84 και άνω

(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε λοιπα  κρα τη μελη της ΕυρωπαιVκη ς Ένωσης
προσκομιζουν  τις  δηλω σεις  και  πιστοποιητικα  που  περιγρα φονται  στο  Παρα ρτημα  XI  του
Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρα τος μελος του ΕυρωπαιVκου  Οικονομικου
Χω ρου (Ε.Ο.Χ) η  σε τριτες  χω ρες που εχουν υπογρα ψει  και  κυρω σει  τη ΣΔΣ,  στο βαθμο  που η υπο
ανα θεση δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειω σεις του
σχετικου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνιας, η  σε τριτες χω ρες που δεν εμπιπτουν
στην προηγου μενη  περιπτωση και εχουν συνα ψει διμερεις η  πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε
θεματα  διαδικασιω ν  ανα θεσης  δημοσιων  συμβα σεων,   προσκομιζουν  πιστοποιητικο  αντιστοιχου
επαγγελματικου  η  εμπορικου  μητρω ου.  Στην  περιπτωση  που  χω ρα  δεν  τηρει  τετοιο  μητρω ο,  το
εγγραφο η  το πιστοποιητικο  μπορει να αντικαθισταται απο  ενορκη βεβαιωση η , στα κρα τη - μελη η  στις
χω ρες ο που δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο  υπευ θυνη δη λωση του ενδιαφερομενου ενω πιον
αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς, συμβολαιογρα φου η  αρμο διου επαγγελματικου  η  εμπορικου
οργανισμου  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικο ς φορεας ο τι
δεν τηρειται τετοιο μητρω ο και ο τι ασκει τη δραστηριο τητα του α ρθρου 17.1 της παρου σας.

Τα ως α νω δικαιολογητικα  υπο  α), β) και γ) γινονται αποδεκτα , εφο σον εχουν εκδοθει εως τρια ντα (30)
εργα σιμες ημερες πριν απο  την υποβολη  τους, εκτο ς αν συ μφωνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αυτω ν
φερουν συγκεκριμενο χρο νο ισχυ ος105.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυ εται ως ακολου θως 106:

Δεν απαιτειται……………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυ εται ως ακολου θως  107:
Για την απο δειξη των κριτηριων της παραγρα φου 19.3: 

 Εκ  των  οικονομικω ν  φορεων,  οι  μεν  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  στην  Ελλα δα
αποδεικνυ ουν την Τεχνικη  και Επαγγελματικη  Ικανο τητα με το Πτυχιο Μελετητη  η  Γραφειων
Μελετω ν. 

 Οι  αλλοδαποι  αποδεικνυ ουν  την  Τεχνικη  και  Επαγγελματικη  Ικανο τητα  με  αποδεδειγμενη

8
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εγγραφη  σε Μητρω α του Παραρτη ματος IX Γ της οδηγιας 2004/18 ΕΚ η  στα αντιστοιχα μητρω α
των χωρω ν τους, και με την γενικη  εμπειρια αντιστοιχη αυτη ς που απορρεει απο  την εγγραφη
στο Μητρω ο Μελετητω ν – Εταιρειω ν  / Γραφειων Μελετω ν,  δηλαδη  στελεχιακο  δυναμικο  με
εμπειρια σε αντιστοιχες κατηγοριες μελετω ν, κατα  το α ρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρειται
σε ισχυ  συ μφωνα με το α ρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξη ς: Για ο λες τις κατηγοριες μελετω ν,
βιογραφικα  σημειω ματα με τα οποια αποδεικνυ ονται τα ο σα αναφερονται στο α ρθρο 19.3.

Οι  οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η  διαθετουν πιστοποιητικο
απο  οργανισμου ς πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαιVκα  προ τυπα πιστοποιησης, κατα
την εννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προσκομιζουν
στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο
που  εκδιδεται  απο  τον  αρμο διο  οργανισμο  πιστοποιησης,  κατα  τα  οριζο μενα  στο  α ρθρο  83  ν.
4412/2016 και στην παρα γραφο 22.2.5 του παρο ντος α ρθρου.

22.2.4 Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης108

.............................................................................................................................................………………………………………………………….

22.2.5 Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η  διαθετουν
πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς  πιστοποιησης  που  συμμορφω νονται  με  τα  ευρωπαιVκα  προ τυπα
πιστοποιησης,  κατα  την  εννοια  του  Παραρτη ματος  VII  του  Προσαρτη ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορου ν, για την εκα στοτε συ μβαση, να υποβα λλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο  εγγραφη ς
εκδιδο μενο  απο  την  αρμο δια  αρχη  η  το  πιστοποιητικο  που  εκδιδεται  απο  τον  αρμο διο  οργανισμο
πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα  αυτα  αναφερονται τα δικαιολογητικα  βα σει των οποιων εγινε η εγγραφη  των εν
λογω οικονομικω ν φορεων στον επισημο κατα λογο η  η  πιστοποιηση και η κατα ταξη στον εν λογω
κατα λογο. 
Η πιστοποιου μενη εγγραφη  στους επισημους καταλο γους απο  τους αρμο διους οργανισμου ς  η  το
πιστοποιητικο , που εκδιδεται απο  τον οργανισμο  πιστοποιησης, συνιστα  τεκμη ριο καταλληλο τητας
ο σον  αφορα  τις  απαιτη σεις  ποιοτικη ς  επιλογη ς,  τις  οποιες  καλυ πτει  ο  επισημος κατα λογος  η  το
πιστοποιητικο .
Οι οικονομικοι  φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλο γους απαλλα σσονται απο  την
υποχρεωση υποβολη ς των δικαιολογητικω ν που αναφερονται στο πιστοποιητικο  εγγραφη ς τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιπτωση  νομικου  προσω που,  υποβα λλονται  ηλεκτρονικα ,  στον  φα κελο  “Δικαιολογητικα
Προσωρινου  Αναδοχου”, τα νομιμοποιητικα  εγγραφα απο  τα οποια προκυ πτει η εξουσια υπογραφη ς του
νομιμου εκπροσω που και τα οποια πρεπει να εχουν εκδοθει  εως τρια ντα (30) εργα σιμες ημερες πριν
απο  την υποβολη  τους109, εκτο ς αν συ μφωνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αυτω ν φερουν συγκεκριμενο
χρο νο ισχυ ος.
Εα ν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ στασης,
2. Αντιγραφο του ισχυ οντος καταστατικου  με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει ο λες οι μεχρι ση μερα
τροποποιη σεις αυτου  η  επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταστατικου  (εφο σον υπα ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο  ΔΣ εκπροσω πησης του νομικου  προσω που,
4.  Πρακτικο  Δ.Σ  περι  εγκρισης  συμμετοχη ς  στο  διαγωνισμο ,  στο  οποιο  μπορει  να  περιεχεται  και
εξουσιοδο τηση  (εφο σον  αυτο  προβλεπεται  απο  το  καταστατικο  του  υποψηφιου  αναδοχου)  για
υπογραφη  και υποβολη  προσφορα ς σε περιπτωση που δεν υπογρα φει ο ιδιος ο νο μιμος εκπρο σωπος
του  φορεα  την  προσφορα  και  τα  λοιπα  απαιτου μενα  εγγραφα  του  διαγωνισμου  και  οριζεται
συγκεκριμενο α τομο,
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5. Πιστοποιητικο  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι τροποποιη σεων του καταστατικου  / μη
λυ σης της εταιρειας. 
Εα ν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιγραφο  του  καταστατικου  με  ο λα  τα  μεχρι  ση μερα  τροποποιητικα ,  η  φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο  δικηγο ρο, κωδικοποιημενου καταστατικου , εφο σον υπα ρχει
2. Πιστοποιητικα  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι των τροποποιη σεων του καταστατικου
Σε  περιπτωση εγκατα στασης τους στην αλλοδαπη ,  τα δικαιολογητικα  συ σταση ς  τους εκδιδονται  με
βα ση την ισχυ ουσα νομοθεσια της χω ρας που ειναι εγκατεστημενα,  απο  την οποια και εκδιδεται το
σχετικο  πιστοποιητικο .

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για την παρου σα διαδικασια εχει εκδοθει η απο φαση με αρ.πρωτ:Α /903/ 18.05.2021(6ΡΞΑΩΕΗ-ΩΥΖ)
για την ανα ληψη υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το οικονομικο  ετος 2021 και με αρ. 1
καταχω ρηση στο βιβλιο εγκρισεων και εντολω ν πληρωμη ς 110.

                   
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24.5.2021

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         Η Συντα ξασα                               Ο Δ/ντης Τεχνικω ν Υπηρεσιω ν 

Τζω ρτζη Παρασκευη                        Βα ιος Ελευθεριου
           Π.Ε. Γεωπο νος                                          Αγρ. Τοπογρα φος Μηχανικο ς

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ.:245/2021 απο φαση της Οικονομικη ς Επιτροπη ς του Δη μου Καρδιτσας111

Ο Δη μαρχος

        Τσια κος  Βασιλειος 
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1 Κατα  την εννοια της περ. 29 της παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
2 Συμπληρω νονται  τα στοιχεια  της αναθετουσας αρχη ς.  Επισημαινεται  ο τι  οι  αναθετοντες  φορεις
δυ νανται να χρησιμοποιου ν το παρο ν τευ χος διακη ρυξης για τις συμβα σεις που αναθετουν συ μφωνα
με τις διατα ξεις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Αναγρα φεται ο κωδικο ς ταυτοποιησης της διατιθεμενης πιστωσης (π.χ. κωδικο ς ενα ριθμου εργου
στο ΠΔΕ η  κωδικο ς πιστωσης του τακτικου  προυV πολογισμου  του φορεα υλοποιησης). Σε περιπτωση
συγχρηματοδοτου μενων εργων απο  πο ρους της ΕυρωπαιVκη ς Ένωσης, αναγρα φεται και ο τιτλος του
Επιχειρησιακου  Προγρα μματος  του  ΕΣΠΑ  η  α λλου  συγχρηματοδοτου μενου  απο  πο ρους  ΕΕ
προγρα μματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενη η υπο  ανα θεση μελετη.
4    Συμπληρω νεται η επωνυμια της αναθετουσας αρχη ς.
5  Μεσω της λειτουργικο τητας “Επικοινωνια” του υποσυστη ματος. 
6  Πρβ.  α ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκη ρυξη  συ μβασης  περιλαμβα νει  κατ'  ελα χιστον  τις

πληροφοριες που προβλεπονται στο Μερος Γ΄ του Παραρτη ματος V του Προσαρτη ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαινεται ο τι, μεχρι την εκδοση τυποποιημενου εντυ που προκη ρυξης συ μβασης
για συμβα σεις κα τω των οριων, οι αναθετουσες αρχες, μπορου ν να χρησιμοποιου ν το αντιστοιχο
τυποποιημενο  εντυπο  “Προκη ρυξη  Συ μβασης”,  αντλω ντας  το  απο  τη  διαδρομη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφω νοντα ς  το
αναλο γως.

7   Το  ΤΕΥΔ  εγκριθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.  158/2016  Απο φαση  της  Ενιαιας  Ανεξα ρτητης  Αρχη ς
Δημοσιων  Συμβα σεων  με  θεμα  «Έγκριση  του  "Τυποποιημενου  Εντυ που  Υπευ θυνης  Δη λωσης"
(ΤΕΥΔ) του  α ρθρου 79 παρ.  4  του Ν.  4412/2016 (Α΄  147),  για διαδικασιες  συ ναψης δημο σιας
συ μβασης  κα τω  των  οριων  των οδηγιω ν  (Β'  3698/2016).  Aπο  τις  2-5-2019,  παρεχεται  η  νεα
ηλεκτρονικη  υπηρεσια Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που
προσφερει τη δυνατο τητα ηλεκτρονικη ς συ νταξης και διαχειρισης του Τυποποιημενου Εντυ που
Υπευ θυνης  Δη λωσης  (ΤΕΥΔ).  Μπορειτε  να  δειτε  τη  σχετικη  ανακοινωση  στη  Διαδικτυακη
Πυ λη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Επισημαινεται ο τι η χρη ση της ως α νω υπηρεσιας για
τη συ νταξη του ΤΕΥΔ ειναι προαιρετικη  για τις αναθετουσες αρχες και τους οικονομικου ς φορεις,
καθω ς  εξακολουθου ν  να  εχουν  τη  δυνατο τητα  να  διαμορφω σουν  το  .doc αρχειο  που  ειναι
διαθεσιμο στην ιστοσελιδα της Αρχη ς στη διαδρομη  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-
articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-
diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8  Πρβλ και α ρθρο 4 1.της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απο φασης του Υπουργου
Υποδομω ν και Μεταφορω 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).

9  Επισημαινεται ο τι, συ μφωνα με το α ρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονικη  δια θεση των
εγγρα φων της συ μβασης δεν ειναι υποχρεωτικη  στις διαδικασιες συ ναψης συμβα σεων κα τω των
οριων. 

10  Συμπληρω νεται η ημερομηνια δημοσιευσης της διακη ρυξης στην ιστοσελιδα, η οποια πρεπει να
ταυτιζεται  με  τη δημοσιευση αυτη ς  στο ΚΗΜΔΗΣ (α ρθρο 120 ν.  4412/2016).  Στην περιπτωση
αυτη ,  δεν  υπα ρχει  προ βλεψη  για  δαπα νη  αναπαραγωγη ς  των  τευχω ν  του  διαγωνισμου  και
διαγρα φονται τα λοιπα  εδα φια (πλην του πρω του εδαφιου) της παρ. 2.2 της διακη ρυξης.

11  Όταν  ειναι  αδυ νατο  να  παρασχεθει  ελευ θερη,  πλη ρης,  α μεση  και  δωρεα ν  ηλεκτρονικη
προ σβαση σε ορισμενα εγγραφα της συ μβασης, μπορει  να περιληφθει,  στο παρο ν α ρθρο της
διακη ρυξης,  προ βλεψη  ο τι  τα  σχετικα  εγγραφα  της  συ μβασης  θα  διατεθου ν  με  μεσα  α λλα
πλην  των  ηλεκτρονικω ν,  ο πως  το  ταχυδρομειο  η  α λλο  κατα λληλο  μεσο  η  συνδυασμο ς
ταχυδρομικω ν η  α λλων καταλλη λων μεσων και ηλεκτρονικω ν μεσων (τριτο εδα φιο παρ. 1 του
α ρθρου 67 του ν.  4412/2016).  Στην περιπτωση αυτη   προτεινεται  η  ακο λουθη διατυ πωση:
«Τα  ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός
…………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………...  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

12  Όταν δεν μπορει  να προσφερθει  ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση σε
ορισμενα εγγραφα της συ μβασης, διο τι η αναθετουσα αρχη  προτιθεται να εφαρμο σει την παρ. 2
του  α ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφερονται,  στο  παρο ν  α ρθρο  της  διακη ρυξης,  τα  μετρα

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


προστασιας  του  εμπιστευτικου  χαρακτη ρα  των  πληροφοριω ν,  τα  οποια  απαιτου νται,  και  τον
τρο πο με τον οποιο ειναι δυνατη  η προ σβαση στα σχετικα  εγγραφα. Ενδεικτικα , λ.χ., η αναθετουσα
αρχη  θα μπορου σε να αναφερει ο τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και  να μη γνωστοποιήσει  σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και  διεθνούς Τύπου),  χωρίς  την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής,  τα  ανωτέρω  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  προκύπτουν  από  αυτά.  Οι  οικονομικοί  φορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους
και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για
τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.

13  Συμπληρω νεται   απο  την  αναθετουσα  αρχη  με   σαφη νεια  συγκεκριμενη  ημερομηνια,  προς
αποφυγη  οιασδη ποτε συ γχυσης και αμφιβολιας. 

14 Συμπληρω νεται η τεταρτη ημερα πριν απο  τη λη ξη της προθεσμιας του α ρθρου 14 της παρου σας.
Σε περιπτωση που η ημερα αυτη  ειναι αργια, τιθεται η προηγου μενη αυτη ς εργα σιμη ημερα. Πρβλ
και α ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

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

4605/2019 και  τροποποιη θηκε  απο  το α ρθρο 56 παρ.  4  του ν.  4609/2019. Σημειω νεται  ο τι  η
προθεσμια των 10 ημερω ν που αναγρα φεται στο παρο ν σημειο αφορα  μο νο τον χρο νο υπογραφη ς
της  ΥΔ  και  σε  καμια  περιπτωση  δεν  συνδεεται  με  την  συνολικη  προθεσμια  υποβολη ς  των
προσφορω ν με την εννοια ο τι  οι  οικονομικοι  φορεις  εχουν τη δυνατο τητα να υποβα λλουν την
προσφορα  τους οποτεδη ποτε κατα  την ως α νω προθεσμια.

17  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο πως προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το α ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67).

18  Επισημαινεται ο τι, ως προς τις προθεσμιες  για την ολοκλη ρωση των ενεργειω ν της Επιτροπη ς
Διενεργειας  Διαγωνισμου  ισχυ ουν  τα  οριζο μενα.  α ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποιο
προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιη θηκε με το α ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 

19  Πρβ. και α ρθρο 101 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016, ο πως αντικαταστα θηκε απο  το α ρθρο 43
παρ. 11 του ν. 4605/2019.

20  Πρβλ.  άρθρο 221Α παρ.  1β)  του ν.  4412/2016,  όπως προστέθηκε  με το άρθρο 43 παρ.  28 του ν.
4605/2019.

21  Επισημαινεται  ο τι,  αν  η  αναθετουσα  αρχη  θεωρη σει  ο τι  προσφορες  φαινονται  ασυνη θιστα
χαμηλες,  απαιτει  απο  τους  οικονομικου ς  φορεις  να  εξηγη σουν  την  τιμη  η  το  κο στος  που
προτεινουν  στην  προσφορα  τους,  εντο ς  αποκλειστικη ς  προθεσμιας,  κατα  ανω τατο  ο ριο  δεκα
ημερω ν απο  την κοινοποιηση της σχετικη ς προ σκλησης. Στην περιπτωση αυτη  εφαρμο ζονται τα
α ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

22 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.

23  Πρβλ.  α ρθρο 103 παρ.  1 ν.  4412/2016,  ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 107 περ.  19 του ν.
4497/2017 (Α 171).

24  Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο πως αντικαταστα θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.

25  Με την επιφυ λαξη των παρ. 7 και 8 του α ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λη ψη επανορθωτικω ν
μεσων).

26  Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ
του ν. 4605/19.

27  Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. β
του ν. 4605/19.

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

29    Πρβλ. α ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
30  Πρβ. α ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 41 του ν.

4605/2019.
31    Πρβλ. α ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.



32  Πρβ. α ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.

33    Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 εως 3 του ν. 4412/2016.
34  Πρβ. α ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019.
35   Ή/και η Επιτροπη  Διαγωνισμου , κατα  περιπτωση (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
36  Πρβλ. ομοιως προηγου μενη υποσημειωση
37  Η φρα ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον

απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστιθεται στη διακη ρυξη μο νο
στις περιπτω σεις εκεινες, στις οποιες προβλεπεται υποχρεωση προσυμβατικου  ελεγχου, συ μφωνα
με τα α ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, α λλως διαγρα φεται.

38  Επισημαινεται ο τι η εν λο γω υπευ θυνη δη λωση υποβα λλεται απο  τον προσωρινο  ανα δοχο, επειτα
απο  σχετικη  προ σκληση  της  αναθετουσας  αρχη ς,  μόνο στην  περιπτωση  του  προσυμβατικου
ελεγχου η  της α σκησης προδικαστικη ς προσφυγη ς κατα  της απο φασης κατακυ ρωσης (πρβ. α ρθρο
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  την περ. 26 του α ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

39  Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ
του ν. 4605/19.

40  ?  Η απο φαση κατακυ ρωσης κοινοποιειται στον προσωρινο  ανα δοχο: α) στην περιπτωση που
απαιτειται  υποβολη  υπευ θυνης  δη λωσης  του  α ρθρου  8.1,  μετα  τον  ελεγχο  αυτη ς  και  τη
διαπιστωση της ορθο τητα ς της απο  την Επιτροπη  διαγωνισμου , και β) στην περιπτωση που δεν
απαιτειται η υποβολη  της ανωτερω υπευ θυνης δη λωσης (πρβλ. προηγου μενη υποσημειωση), μετα
την ολοκλη ρωση του ελεγχου των δικαιολογητικω ν του προσωρινου  αναδο χου κατα  το α ρθρο 5
της παρου σας και την α πρακτη πα ροδο της προθεσμιας α σκησης προδικαστικη ς προσφυγη ς.

41  Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ 
του ν. 4605/19.

42  Πρβλ.  α ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 107 περ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το α ρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019. 

43  Επισημαινεται ο τι με το  α ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλεπεται ο τι: "25. Mε την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40
του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".

44  Απο  1-1-2017 τεθηκε σε ισχυ  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το α ρθρο 13 του οποιου καταργη θηκε
το π.δ 113/2010.

45  Σε περιπτωση που περιλαμβα νονται τυχο ν δικαιω ματα προαιρεσης, διαμορφω νεται αναλο γως η
εκτιμω μενη αξια της συ μβασης και το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).

46  Πρβλ. α ρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
47   Πρβλ. α ρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδα φιο του ν. 4013/2011, ο πως αντικαταστα θηκε απο  το α ρθρο

44 του ν. 4605/2019.
48  Η αναθετουσα αρχη  διαμορφω νει το παρο ν σημειο της διακη ρυξης, ανα λογα με το αν αποφασισει

να υποδιαιρεσει  τη  συ μβαση σε περισσο τερα τμη ματα/μελετες  η  ο χι,  η τοι  να τις  αναθεσει  ως
ενιαιο συ νολο. Στην περιπτωση που επιλεξει να μην υποδιαιρεσει σε τμη ματα, αναφερει, στο παρο ν
σημειο της διακη ρυξης, τους βασικου ς λο γους της απο φαση ς της αυτη ς (πρβλ. α ρθρο 59 του ν.
4412/2016).

49  Στην περιπτωση που η αναθετουσα αρχη  επιλεξει  τη μη χορη γηση προκαταβολη ς,  το σχετικο
εδα φιο διαγρα φεται.

50  Να  αναφερθει  εα ν  γινονται  δεκτες  εναλλακτικες  προσφορες  και  να  συμπληρωθου ν  τα
αναφερο μενα στο α ρθρο 57 παρ 2  του ν.  4412/2016.  Άλλως,  να  συμπληρωθει   «δεν  γινονται
δεκτες».

51  Πρβ. α ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστο σο, στην παρα γραφο 13.3 της παρου σας
η  αναθετουσα  αρχη  εχει  συμπληρω σει  ο τι  γινονται  δεκτες  εναλλακτικες  προσφορες,  η
παρα γραφος 13.4 διαγρα φεται . 

52 Οριζεται ο χρο νος απο  την αναθετουσα αρχη , κατ΄εκτιμηση των ιδιαιτεροτη των της διαδικασιας.
Για τον καθορισμο  του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, πρβ. α ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   



53  Η ελα χιστη προθεσμια παραλαβη ς των προσφορω ν καθοριζεται συ μφωνα με το α ρθρο 121 του ν.
4412/2016, ο πως αυτο  τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019 .

54   Προτεινεται οι αναθετουσες αρχες να οριζουν την ημερομηνια ηλεκτρονικη ς αποσφρα γισης των
προσφορω ν  μετα  την  παρελευση  τριω ν  εργασιμων  ημερω ν  απο  την  καταληκτικη  ημερομηνια
υποβολη ς  των προσφορω ν,  προκειμενου  να εχει  προσκομιστει  απο  τους  συμμετεχοντες  και  η
πρωτο τυπη  εγγυ ηση  συμμετοχη ς,  συ μφωνα  με  τα  προβλεπο μενα  στο  α ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρου σας.

55  Το ποσοστο  της εγγυ ησης συμμετοχη ς δεν μπορει να υπερβαινει το 2% της εκτιμω μενης αξιας της
συ μβασης,  χωρις  το  Φ.Π.Α.,  με  ανα λογη  στρογγυλοποιηση,  μη  συνυπολογιζο μενων  των
δικαιωμα των προαιρεσης και παρα τασης της συ μβασης, (α ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα φιο πρω το
του ν. 4412/2016 ο πως τροποποιη θηκε με την παρ. 5α του α ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 

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

57  Δεν απαιτειται εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης για συμβα σεις αξιας ισης η  κατω τερης απο  το ποσο  των
20.000 ευρω , εκτο ς αν α λλως οριζεται στα εγγραφα της συ μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τριτο
του ν. 4412/2016).

58    Πρβ. α ρθρο 198 του ν. 4412/2016, ο πως αντικαταστα θηκε με το α ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).

59  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης καλυ πτει και την παροχη
ισο ποσης  προκαταβολη ς  προς  τον  ανα δοχο,  χωρις  να  απαιτειται  η  κατα θεση  εγγυ ησης
προκαταβολη ς.  Στις  περιπτω σεις  που  απο  την  προκη ρυξη  προβλεπεται  μεγαλυ τερο  υ ψος
προκαταβολη ς, αυτη  λαμβα νεται με την κατα θεση απο  τον ανα δοχο εγγυ ησης προκαταβολη ς που
θα καλυ πτει  τη διαφορα  μεταξυ  του ποσου  της εγγυ ησης καλη ς  εκτελεσης και του ποσου  της
καταβαλλο μενης προκαταβολη ς.

60  Τα γραμμα τια συ στασης χρηματικη ς παρακαταθη κης του Ταμειου Παρακαταθηκω ν και Δανειων,
για  την  παροχη  εγγυη σεων  συμμετοχη ς  και  καλη ς  εκτελεσης  (εγγυοδοτικη  παρακαταθη κη)
συστη νονται συ μφωνα με την ειδικη  νομοθεσια που  διεπει αυτο  και ειδικο τερα βα σει του α ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριου  1926/3  Ιανουαριου  1927  (“Περι  συστα σεως  και  αποδο σεως
παρακαταθηκω ν και καταθεσεων παρα  τω Ταμειω Παρακαταθηκω ν και Δανειων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

61  Πρβλ. υποσημειωση για προκη ρυξη συ μβασης στο α ρθρο 2.1 της παρου σας.
62 Συ μφωνα  με  την  περ.  40  της  παρ.  1  και  την  παρ.  3  του  α ρθρου  377  του  ν.  4412/2016,
εξακολουθει  η υποχρεωση δημοσιευσης της περιληψης της προκη ρυξης σε μια ημερη σια εφημεριδα
της  πρωτευ ουσας  με  πανελλη νια  κυκλοφορια,  που  προβλεπεται  στο  α ρθρο  12  παρ.  1  του  ν.
3316/2005 μεχρι και την 31η Δεκεμβριου 2017 (πρβ. παρ. 10  του α ρθρου 379 του ν. 4412/2016),
καθω ς  και  σε  μια  ημερη σια  εφημεριδα  της  πρωτευ ουσας  του  νομου ,  στον  οποιο  προ κειται  να
κατασκευαστει το εργο,το οποιο αφορα  η μελετη η  η υπηρεσια, η  της εδρας της Περιφερειας, αν στην
εδρα του νο μου δεν εκδιδεται ημερη σια εφημεριδα η  αν το εργο θα εκτελεστει  σε περισσο τερους
νομου ς, που προβλεπεται στο ιδιο α ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μεχρι την 31η Δεκεμβριου 2020 (πρβ.
παρ. 12 του α ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 
63  Συ μφωνα με την παρ. 3 του α ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθει  να ισχυ ει εως την
1.1.2021 (πρβ. α ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
64  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται ο τι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορου ν να καλου ν

συγκεκριμενες τα ξεις/ πτυχια του Μητρω ου Μελετητω ν/ Γραφειων Μελετω ν. 
65  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
66   Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαινεται ο τι οι αναθετουσες αρχες πρεπει να προσαρμο ζουν το σχετικο  πεδιο
του  Μερους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικο τερα,  αντι  της  αναφορα ς  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση” ,  δεδομενης  της  ως α νω  νομοθετικη ς  μεταβολη ς,  να  θετουν  τη  φρα ση  “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετικη  δη λωση του οικονομικου  φορεα στο ΤΕΥΔ αφορα  μο νο σε
αμετα κλητες καταδικαστικες αποφα σεις.

67  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυ ο εδα φια του ν.  4412/2016, ο πως τροποποιη θηκαν με το
α ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

68   Πρβ. α ρθρο 73 παρ. 2 περιπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποια προστεθηκε με το α ρθρο 39 του ν.
4488/2017. 
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69  Οι  λο γοι  της  παραγρα φου  18.1.5  αποτελου ν  δυνητικου ς λο γους  αποκλεισμου  συ μφωνα με το
α ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα  συνεπεια,  η  αναθετουσα αρχη  δυ ναται  να  επιλεξει  εναν,
περισσο τερους, ο λους η  ενδεχομενως και κανεναν απο  τους λο γους αποκλεισμου  της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμω ντας τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα  της υπο  ανα θεση συ μβασης (εκτιμω μενη αξια αυτη ς,
ειδικες περιστα σεις κλπ), με σχετικη  προ βλεψη στο παρο ν σημειο της διακη ρυξης. Επισημαινεται
ο τι,  σε  περιπτωση  επιλογη ς  οποιουδη ποτε  δυνητικου  λο γου  αποκλεισμου  της  παρ.  18.1.5  και
προ βλεψης του στην παρου σα διακη ρυξη, η αναθετουσα αρχη  αποκλειει τον οικονομικο  φορεα (με
την επιφυ λαξη των παρ. 7 εως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ σωπο του οποιου συντρεχει
ο συγκεκριμενος λο γος αποκλεισμου . Επισημαινεται ο τι η επιλογη  της αναθετουσας αρχη ς για τους
λο γους αποκλεισμου  της παραγρα φου 18.1.5 διαμορφω νει αντιστοιχως το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευ θυνης  Δη λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα  αποδεικτικα  μεσα  του  α ρθρου  22  του  παρο ντος.  Σε
περιπτωση που η αναθετουσα αρχη  δεν επιλεξει κα ποιον απο  τους λο γους αποκλεισμου  της παρ.
18.1.5, διαγρα φεται το περιεχο μενο των σχετικω ν λο γων αποκλεισμου  της παραγρα φου και δεν
συμπληρω νεται αντιστοιχα το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικα  μεσα.

70  Πρβλ.  α ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποια  προστεθηκε  με  το  α ρθρο  107 περ.  9  του  ν.
4497/2017. Επισης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο της Αρχη ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα  με την απο φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριου 2018 στην υπο θεση  C-124/2017,  Vossloh,
ιδιως σκεψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

71  Η  αναφορα  στην  παρ.  18.1.5  τιθεται  εφο σον  η  αναθετουσα  αρχη  επιλεξει  κα ποιον  απο  τους
λο γους αποκλεισμου  της παραγρα φου αυτη ς.

72  Επισημαινεται ο τι ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς, πλην της καταλληλο τητας για την α σκηση
επαγγελματικη ς δραστηριο τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο  με το αρ. 77 του ν. 4412/2016),
ειναι προαιρετικα  για την αναθετουσα αρχη  και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι ανα λογα με το
αντικειμενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα θε περιπτωση, πρεπει να
διαμορφω νονται  κατα  τρο πο,  ω στε  να  μην  περιοριζεται  δυσανα λογα  η  συμμετοχη  των
ενδιαφερο μενων οικονομικω ν φορεων στους διαγωνισμου ς.  Κατα  το στα διο του προσδιορισμου
των  κριτηριων  καταλληλο τητας  των  υποψηφιων,  ειναι  αναγκαιο  να  τηρου νται  απο  τις
αναθετουσες  αρχες,  οι  θεμελιω δεις  ενωσιακες  αρχες,  ιδιως  η  αρχη  της  ισης  μεταχειρισης  των
συμμετεχο ντων, της αποφυγη ς των διακρισεων, της διαφα νειας και της ανα πτυξης του ελευ θερου
ανταγωνισμου . Τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου 19.1 εως 19.3 εξετα ζονται κατα  τη διαδικασια
ελεγχου της καταλληλο τητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συ μβαση (κριτη ρια “on/off”). 

73  Επισημαινεται ο τι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορου ν να καλου ν συγκεκριμενες τα ξεις/ πτυχια
του  Μητρω ου  Μελετητω ν/  Γραφειων  Μελετω ν.  Πρβλ.  Άρθρα  76  παρ  4  &  77  παρ.  4  του  ν.
4412/2016,  οι  οποιες  προστεθηκαν  με  το  α ρθρο  119 παρ.  5  περ.   α'  &  ε',  αντιστοιχα,  του  ν.
4472/2017, σε συνδυασμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.

74  Οι αναθετουσες αρχες μπορου ν να επιβα λλουν απαιτη σεις που να διασφαλιζουν ο τι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια οικονομικη  και χρηματοδοτικη  ικανο τητα για την εκτελεση της
συ μβασης. Όλες οι απαιτη σεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι ανα λογες με το αντικειμενο της
συ μβασης (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδα φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λο γω
απαιτη σεις καθοριζονται περιγραφικα  στο παρο ν σημειο.

75  Οι αναθετουσες αρχες μπορου ν να επιβα λλουν απαιτη σεις που να διασφαλιζουν ο τι οι οικονομικοι
φορεις  διαθετουν  την  αναγκαια  τεχνικη  και  επαγγελματικη  ικανο τητα  για  την  εκτελεση  της
συ μβασης. Όλες οι απαιτη σεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι ανα λογες με το αντικειμενο της
συ μβασης (πρβ.  α ρθρο 75 παρ.  1  τελευταιο  εδα φιο  και  αρ.  75 παρ.  4 του ν.  4412/2016).  Πιο
συγκεκριμενα,  η  αναθετουσα αρχη  περιγρα φει,  στο παρο ν  σημειο,  τις  απαιτη σεις  τεχνικη ς  και
επαγγελματικη ς ικανο τητας, ανα λογα με την υπο  ανα θεση μελετη. Ειδικα  ως προς την απαιτηση
στελεχωσης  της  επιχειρησης,  η  αναθετουσα  αρχη  αναφερει  περιγραφικα  τα  επαγγελματικα
προσο ντα (εμπειρια, πτυχια, κλπ) των απαιτου μενων για τη συγκεκριμενη συ μβαση μελετητω ν.
Για τον τρο πο απο δειξης της στελεχωσης, πρβλ. α ρθρο 22.2.3 της παρου σας.

76  Προαιρετικη  επιλογη . Η παρ. 19.4 τιθεται κατα  διακριτικη  ευχερεια της αναθετουσας αρχη ς και
συμπληρω νεται  εφο σον  προβλεπεται  συ μφωνα  με  το  α ρθρο  82  του  ν.  4412/2016.
Επαναλαμβα νεται  ο τι  ο λες  οι  απαιτη σεις  πρεπει  να  σχετιζονται  και  να  ειναι  ανα λογες  με  το
αντικειμενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

77  Επισημαινεται  ο τι  ο  οικονομικο ς  φορεας  παρα γει  απο  το υποσυ στημα το ηλεκτρονικο  αρχειο
«εκτυπω σεις»  των Δικαιολογητικω ν  Συμμετοχη ς  σε  μορφη  αρχειου  Portable Document Format



(PDF),  το οποιο  υπογρα φεται  με  εγκεκριμενη  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμενη
ηλεκτρονικη  υπογραφη  με  χρη ση  εγκεκριμενων  πιστοποιητικω ν  και  επισυνα πτεται  στον
(υπο)φακελο της προσφορα ς «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς» (Πρβλ α ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της με.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

78  Πρβ. α ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο πως προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β.
του ν. 4605/2019 και τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

79   Εφιστα ται η προσοχη  των αναθετουσω ν αρχω ν στο ο τι, συ μφωνα με το α ρθρο 86 παρ. 6. του ν.
4412/2016, στις διαδικασιες συ ναψης δημο σιας συ μβασης εκπο νησης μελετω ν (πλη ρους μελετης
η  επιμερους  σταδιων  αυτη ς),  οι  αναθετουσες  αρχες  μπορου ν  να  χρησιμοποιου ν  την  τιμη  η  το
κο στος  ως  μοναδικο  κριτη ριο  ανα θεσης  μο νο  εφο σον  συντρεχει  μια  απο  τις  παρακα τω
περιπτω σεις, και κατο πιν γνω μης του αρμο διου τεχνικου  συμβουλιου της αναθετουσας αρχη ς: α)
ο ταν δεν απαιτου νται τεχνικα  στοιχεια α λλα, περαν των η δη περιεχομενων στο Φα κελο Δημο σιας
Συ μβασης,  ο πως  κατα  κυ ριο  λο γο  στις  περιπτω σεις  τοπογραφικω ν  μελετω ν  η  γεωτεχνικω ν
ερευνω ν η  β) ο ταν περιεχονται στο Φα κελο Δημο σιας Συ μβασης επαρκη  τεχνικα  στοιχεια, ιδιως
εγκεκριμενες  μελετες  προηγου μενων  σταδιων  και  ειναι  σε  ισχυ  εκδοθεισα  Α.Ε.Π.Ο.  η  γ)  ο ταν
προ κειται για μελετη μικρου  η  απλου  εργου η  εργου χωρις αβεβαιο τητες ως προς την τεχνικη  λυ ση
η   δ) ο ταν προ κειται περι  μελετω ν που, κατα  τις ισχυ ουσες προδιαγραφες,  εκπονου νται σε ενα
στα διο και των οποιων η εγκριση δεν προυV ποθετει κανενο ς ειδους αδειοδο τηση η  θεσμοθετημενη
διαδικασια  δημο σιας  διαβου λευσης,  ο πως  ιδιως  των  τοπογραφικω ν,  κυκλοφοριακω ν  και
οικονομικω ν.

80  Ως προς τον τρο πο υποβολη ς των αποδεικτικω ν μεσων του παρο ντος α ρθρου, τα οποια εχουν
συνταχθει/ παραχθει  απο  τους ιδιους τους οικονομικου ς φορεις πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.

81   Πρβ.  α ρθρο 79Α  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  ο πως  προστεθηκε με  το α ρθρο 43  παρ.  6  του ν.
4605/2019. Σημειω νεται ο τι  η προθεσμια  των 10 ημερω ν που αναγρα φεται στο παρο ν  σημειο
αφορα  μο νο  τον  χρο νο  υπογραφη ς  του  ΤΕΥΔ  και  σε  καμια  περιπτωση  δεν  συνδεεται  με  τη
συνολικη  προθεσμια υποβολη ς των προσφορω ν, με την εννοια ο τι οι οικονομικοι  φορεις εχουν τη
δυνατο τητα να υποβα λλουν την προσφορα  τους οποτεδη ποτε κατα  την ως α νω προθεσμια.

82  Επισημαινεται ο τι η ανωτερω δυνατο τητα εναπο κειται στη διακριτικη  ευχερεια του οικονομικου
φορεα.  Εξακολουθει  να υφισταται η δυνατο τητα να υπογρα φεται το ΤΕΥΔ απο  το συ νολο των
φυσικω ν προσω πων που αναφερονται στα  τελευταια δυ ο εδα φια του α ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ο πως τροποποιη θηκαν με το α ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

83  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιο προστεθηκε με το α ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
84  Η εν λο γω προθεσμια αποσκοπει  στην υποβολη  επικαιρων αποδεικτικω ν μεσων. Η αναθετουσα

αρχη  δυ ναται, εα ν στις ειδικες διατα ξεις που διεπουν την εκδοση  τους, δεν προβλεπεται χρο νος
ισχυ ος τους, να θεσει με τη διακη ρυξη συγκεκριμενο χρονικο  δια στημα σε σχεση με την ημερομηνια
υποβολη ς των δικαιολογητικω ν, εντο ς του οποιου πρεπει να εκδιδονται (πχ. εντο ς ενο ς μηνο ς).

85  Ομοιως με την προηγου μενη υποσημειωση.
86  Πρβλ.  α ρθρο 80 παρ.  13 του ν.  4412/2016,  ο πως προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ.  7,  περ.  α,

υποπεριπτωση αε του ν. 4605/2019..  
87  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ.

7, περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
88  Εφιστα ται  η  προσοχη  των  αναθετουσω ν  αρχω ν  στο  ο τι  πρεπει  να  ζητειται  η  προσκο μιση

δικαιολογητικω ν προς απο δειξη  μο νο των λο γων αποκλεισμου  και των κριτηριων επιλογη ς που
εχουν τεθει στην παρου σα διακη ρυξη. Επισημαινεται, περαιτερω, ο τι, η αναθετουσα αρχη  δυ ναται,
κατα  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητει  απο  προσφεροντες,  σε οποιοδη ποτε χρονικο
σημειο κατα  τη δια ρκεια της διαδικασιας,  να υποβα λλουν ο λα η  ορισμενα δικαιολογητικα ,  ο ταν
αυτο  απαιτειται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασιας.

89  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

90  Λαμβανομενου υπο ψη του συ ντομου, σε πολλες περιπτω σεις, χρο νου ισχυ ος των πιστοποιητικω ν
ασφαλιστικη ς  ενημερο τητας  που  εκδιδονται  απο  τους  ημεδαπου ς  ασφαλιστικου ς  φορεις,  οι
οικονομικοι  φορεις μεριμνου ν να αποκτου ν εγκαιρως πιστοποιητικα  τα οποια να καλυ πτουν και
τον χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκειμενου να τα υποβα λλουν,  εφο σον αναδειχθου ν  προσωρινοι  ανα δοχοι.  Τα εν
λο γω πιστοποιητικα  υποβα λλονται μαζι με τα υπο λοιπα αποδεικτικα  μεσα του α ρθρου 22 απο  τον



προσωρινο  ανα δοχο, μεσω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνιας» του υποσυστη ματος.
91  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
92  Λαμβανομενου υπο ψη του συ ντομου, σε πολλες περιπτω σεις, χρο νου ισχυ ος των πιστοποιητικω ν

φορολογικη ς  ενημερο τητας  που  εκδιδονται  απο  τους  ημεδαπου ς  ασφαλιστικου ς  φορεις,  οι
οικονομικοι  φορεις μεριμνου ν να αποκτου ν εγκαιρως πιστοποιητικα  τα οποια να καλυ πτουν και
τον χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκειμενου να τα υποβα λλουν,  εφο σον αναδειχθου ν  προσωρινοι  ανα δοχοι.  Τα εν
λο γω πιστοποιητικα  υποβα λλονται μαζι με τα υπο λοιπα αποδεικτικα  μεσα του α ρθρου 22 απο  τον
προσωρινο  ανα δοχο, μεσω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνιας» του υποσυστη ματος.

93  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

94  Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

95  Πρβλ. α ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, ο πως προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ. 46, περ. α’
του ν. 4605/2019. 

96  Εφο σον η αναθετουσα αρχη  την επιλεξει ως λο γο αποκλεισμου .
97  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43 παρ.

7, περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
98  Με  εκτυ πωση  της  καρτελας  “Στοιχεια  Μητρω ου/  Επιχειρησης”,  ο πως  αυτα  εμφανιζονται  στο

taxisnet.
99  Εφο σον η αναθετουσα αρχη  τις επιλεξει, ο λες η  κα ποια/ες εξ αυτω ν, ως λο γους αποκλεισμου .
100   Οι  υπευ θυνες  δηλω σεις  του  παρο ντος  τευ χους  φερουν  εγκεκριμενη  προηγμενη  ηλεκτρονικη

υπογραφη  η  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  που  υποστηριζεται  απο  εγκεκριμενο
πιστοποιητικο  (Πρβλ. α ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

101   Επισημαινεται ο τι η αναθετουσα αρχη , εφο σον μπορεσει να αποδειξει, με κατα λληλα μεσα, ο τι
συντρεχει κα ποια απο  τις περιπτω σεις αυτες, αποκλειει οποιονδη ποτε οικονομικο  φορεα απο  τη
συμμετοχη  στη διαδικασια συ ναψης της δημο σιας συ μβασης. 

102  Εφο σον η αναθετουσα αρχη  την επιλεξει ως λο γο αποκλεισμου .
103   Η  πλατφο ρμα  της  ΕυρωπαιVκη ς  Επιτροπη ς  eCertis για  την  αναζη τηση  ισοδυ ναμων

πιστοποιητικω ν  α λλων  κρατω ν-μελω ν  της  Ε.Ε  ειναι  διαθεσιμη,  χωρις  κο στος,  στη  διαδρομη .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαινεται ο τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ο αρμο διος εθνικο ς
φορεας για την καταχω ρηση και τη ρηση των στοιχειων του eCertis για την Ελλα δα. Πρβλ. το με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικο  εγγραφο  της  Αρχη ς  στον  ακο λουθο  συ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

104  τα οποια εκδιδονται συ μφωνα με τις ειδικες διατα ξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009  
105  Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43

παρ. 7, περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
106  Συμπληρω νονται  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα  (αποδεικτικα  μεσα), κατα  περιπτωση, με βα ση

το Μερος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη ματος Α’ του ν. 4412/2016.
107   Για την απο δειξη της   τεχνικη ς ικανο τητας του προσφεροντος, ο πως αυτη  προσδιοριζεται στο

α ρθρο 19.3, η αναθετουσα αρχη  αναγρα φει ο σα εκ των αποδεικτικω ν μεσων που αναφερονται στα
στοιχεια αιι,   β,  γ, ε,  στ και η του Παραρτη ματος ΧΙΙ του Προσαρτη ματος Α’ του ν.  4412/2016
απαιτου νται  (α ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  α νω  νο μου).  Ειδικα  η  στελεχωση  των  ημεδαπω ν
μελετητικω ν επιχειρη σεων αποδεικνυ εται με την προσκο μιση της βεβαιωσης εγγραφη ς (πτυχιο)
στο Μητρω ο Μελετητω ν/ Γραφειων Μελετω ν.

108  Εφο σον εχει αναφερθει  σχετικη  απαιτηση στο α ρθρο 19.4, συμπληρω νεται αναλογως συ μφωνα
με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

109  Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο πως αυτη  προστεθηκε με το α ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

110  Απο  01.01.2017 εχει  τεθει  σε ισχυ  το π.δ  80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”, το α ρθρο 13 του οποιου καταργει το π.δ 113/2010.  Συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία

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


της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επισης, συ μφωνα με το α ρθρο 12 παρ.
2 γ) του ιδιου π.δ  :  “Διακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται  και
συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  άκυρες,  εφόσον  δεν  έχει
προηγηθεί  αυτών  η  έκδοση  της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  του  άρθρου  2,  παρ.  2  του
παρόντος". Πρβ. και α ρθρο 5 του ως α νω διατα γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.

111 Του  αρμοδιου  οργα νου  του  εργοδο τη  –  αναθετουσας  αρχη ς  (α ρθρο  2  παρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).
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